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SPIS TREŚCI

Dla Trim ble czas to pie niądz!

Bu do wa autostrady to ciągła walka z czasem.
Tym bardziej, że oprócz wy ko na nia jezd ni
konieczna jest także budowa  i mo der ni za cja
in fra struk tu ry tech nicz nej

Lichtenstein ma potencjał!

O po ten cja le go spo dar czym Księ stwa Lich ten -
ste in, hi sto rii i dniu dzi siej szym fir my Ka iser AG
roz ma wia my z jej wła ści cie lem i dy rek to rem
ge ne ral nym, Mar ku sem Ka ise rem 

Roz ście łacz BO MAG BF 600 C -2 na te stach 

W ofer cie fir my BO MAG pojawiły się dwa no we
modele roz ście ła czy na wierzch ni. W po rów na niu
z maszynami po przed niej ge ne ra cji odznaczają
się zdecydowanie więk szą wy daj nością

Wzor nic two prze my sło we w LiuGong

Bez pie czeń stwo i wy go da ope ra to rów oraz nie -
ustan ny roz wój no wych tech no lo gii spra wia ją,
że pro jek to wa nie ma szyn bu dow la nych sta je
się wy jąt ko wo zło żo nym przed się wzię ciem

DRESSTA w kopalni piasku

Wy da wa ło by się, że ma szy na o ma sie eks plo -
ata cyj nej 67 ton jest zbyt po tęż na, że by ura -
biać pia sek. Spy char ki DRES STA TD -40E Extra
do sko na le spi su ją się w ko pal ni pia sku…

Mecalac 714 MWe – kompaktowy mocarz 

Prze my śla na kon struk cja jed nych skła nia
do za sta no wie nia, in nych wprost onie śmie la.
Chodzi o maszynę 714 MWe, fla go wy okręt
fran cu skie go Me ca la ca

Nowe usługi Ber ge rat Mon noy eur  

Wy da je się, że za kup ma szy ny uży wa nej
powinien być dziś bar dzo pro sty. Nie ste ty są
to tyl ko po zo ry, bo efekt po szu ki wań by wa
niekiedy bardzo roz cza ro wu ją cy 

Ko mat su iMC – wycieczka w przy szło ść

Ko mat su da je ope ra to rom swych spy cha rek
i ko pa rek na rzę dzie au to ma ty zu ją ce ro bo ty ni -
we la cyj ne. Ob słu gę sys te mu ła two opa no wać,
co po zwa la zwięk szyć wy daj ność…

Ca se po ka za ł ła do war ki se rii F

Wy jazd do Pa ry ża na pre mie rę kom pak to wych
ła do wa rek Ca se se rii F do star czył emo cji. Za -
rów no ocze ki wa nych, jak i za ska ku ją cych.
Wszyst ko od by ło się jednak zgod nie z pla nem

Hy un dai He avy In du stries Ko rea To ur 2014

W dniach 14-20 wrze śnia od by ła się ko lej -
na edy cja VIP Hy un dai He avy In du stries Ko -
rea To ur 2014 – fa scy nu ją cej wy pra wy do Ko -
rei Po łu dnio wej śla da mi kon cer nu Hy un dai... 

Ri wal kon se kwent nie się roz wija

Usłu gi wy naj mu sprzę tu bu dow la ne go cie szą
się co raz więk szą po pu lar no ścią. Ko rzy sta jący
z nich nie po no szą ry zy ka zwią za ne go z prze -
in we sto wa niem w park ma szy no wy

No we ko par ki gą sie ni co we Vo lvo CE

Vo lvo CE pre zen tu je po tęż ne i efek tyw ne ma -
szy ny za pro jek to wa ne z my ślą o re duk cji zu ży -
cia pa li wa i zwięk sze niu wy daj no ści. Jest to
moż li we dzię ki za sto so wa niu sze re gu in no wa cji 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
dok tor Sta ni sław Sło nim ski, choć zde cy do wa nie mniej zna ny niż je go syn, po eta An to ni, w cza sie swo jej
wie lo let niej prak ty ki czę sto ra dził swo im pa cjen tom – je śli nie wiesz, jak na le ży się w ja kiejś sy tu acji za cho -
wać, na wszel ki wy pa dek za cho wuj się przy zwo icie. Tak so bie my ślę, że po spa ra fra zo wa niu słów dok to ra,
moż na skie ro wać je do… pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Przy naj mniej nie któ rych. No cóż, sko ro nie
wszyst kim uda je się kon stru ować ma szy ny wy daj ne, bez a wa ryj ne i na do da tek ta nie w eks plo ata cji, to
niech przy naj mniej bę dą one ład ne. Do po ten ta tów wśród świa to wych pro du cen tów tra fić po wi nien na to -
miast jesz cze in ny prze kaz. Od nich wy ma gać na le ży ma szyn za ra zem ład nych i do brych. Mar kus Ka -
iser – wy wiad z nim pu bli ku je my w tym wy da niu – wspo mi nał o za cie ka wie niu dzien ni ka rzy  ko par ką kro -
czą cą bę dą cą dzie łem je go dziad ka. Kon takt wi zu al ny z ma szy ną sta no wił dla więk szo ści szok. Je den z żur -
na li stów na pi sał na wet, że za pre zen to wa na mu koparka ob ra ża po czu cie es te ty ki, jest wy jąt ko wo szpet na
i przy po mi na bud kę te le fo nicz ną na szczu dłach. To wszyst ko miało miejsce przed ponad pół wie czem. Czas
pły nie, wie le się zmie ni ło. Na szczę ście nie wszyst ko. Do gło su do szły co praw da no we ge ne ra cje ina czej
po strze ga ją ce ota cza ją ce nas przed mio ty. Będąca dziś w rękach wnu ka za ło ży cie la fir ma Ka iser na dal ist nie -
je. Funk cjo nu je ja ko spół ka ak cyj na i pro du ku je ko par ki kro czą ce. Choć to ma szy ny ni szo we, rzad ko oglą -
da ne pod czas pra cy, ich wy gląd prze stał szo ko wać. Wprost prze ciw nie, dziś za uwa ża się w nich pięk no. Zo -
sta ły do strze żo ne i do ce nio ne przez ar ty stów zaj mu ją cych się wzor nic twem prze my sło wym. Ich gło sa mi
pro du cent „pa ją ków” – bo prze cież nie „bu dek na szczu dłach” – w ubie głym ro ku uho no ro wa ny zo stał zo -
stał pre sti żo wą na gro dą mo na chij skich tar gów Bau ma za in no wa cyj ność wzor ni czą. 
Wzor nic two od gry wa co raz istot niej szą ro lę, kie ru je na szy mi dzia ła nia mi. Ma jąc do wy bo ru dwa rów nie
funk cjo nal ne przed mio ty z ca łą pew no ścią zde cy du je my się prze cież na ład niej szy. Fa chow cy o świa to wej
re no mie pra cu ją cy dziś dla chiń skie go LiuGonga są prze ko na ni, że do ty czy to rów nież cięż kie go sprzę tu
bu dow la ne go. Ma ją cy nie kwe stio no wa ne do ko na nia, dba ją cy uprzed nio o pięk no ma szyn JCB, Ga ry Ma -
jor jest głów nym nar ra to rem in te re su ją ce go tek stu, któ ry znaj dzie cie Pań stwo w tym wy da niu „Po śred ni -
ka”. Czło wiek de cy du ją cy o dzi siej szym i przy szłym wy glą dzie ma szyn LiuGong przy zna je, że nawet
najbardziej ekspresyjne wzor nic two nie za stą pi funk cjo nal no ści, wy daj no ści i eko no mi ki eks plo ata cji
maszyny, ale wprost pio ru nu ją co dzia ła na pod świa do mość i emo cje, któ re wpły wa ją z kolei na po dej mo -
wa ne przez nas de cy zje. Skła nia ją nas do się gnię cia po port fel. Mo że za tem już wkrót ce za miast tar gów
ma szyn bu dow la nych i sprzę tu or ga ni zo wa ne bę dą kon kur sy ich pięk no ści?

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narzędzia, 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 ostatniej
stronie  każdego wydania.

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa
Mecalac 8MCR

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.



jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

mecz eliminacyjny na stadionie narodowym
polska gra z mistrzami świata niemcami

1:0 po „główce” milika mila poprawia wynik na 2:0 

niemcy żądają od nas 139 milionów złotych odszkodowania

po raz pierwszy wygraliśmy z niemcami

nie łam się, strzel
coś neuerowi!

piłka, bramka, 
gol!

no to teraz się
niemcom nie
wypłacimy

trudno, 
zrobimy zrzutkę!myślałem, że tego

nie dożyję!

grożą, że jak nie
zapłacimy, to zwiną

boisko!

złap to, jeśli
potrafisz!

POLSKA GRA Z NIEMCAMI 

niemiecka alpine bau 
twierdzi, że straciła na budowie

stadionu narodowego i musiała 
ogłosić upadłość



Merlo w rezerwacie
Oto świet ny przy kład wy ko rzy sta nia ła do war ki te le sko po wej
w miej scu, w któ rym nie da ła by so bie ra dy in na ma szy na. Ła -
do war ka Mer lo Ro to 30.16 pra co wa ła przy od bu do wie wa łu
wzdłuż kanału me lio ra cyj ne go przy uli cy Rzod kiew ki na war -
szaw skim Wi la no wie. Do stęp do miej sca pra cy był moc no ogra -
ni czo ny, ro bot ni cy prze cho dzi li na dru gą stro nę po pro wi zo -
rycz nej kład ce. Cięż sza ma szy na nie mo gła tam do je chać.
Po dru giej stro nie wa łu znaj du je się bo wiem re zer wat Skar pa
Ursynowska, a uło żo na z płyt dro ga tech nicz na bie gnie tyl ko
po jed nej stro nie ka na łu. W tej sy tu acji ła do war ka te le sko po wa
Mer lo z moż li wo ścią wy się gu na 16 me trów roz wią za ła spra wę.
Do wo zi ła zie mię na miej sce pra cy, by po roz sta wie niu przed -
nich pod pór wy su nąć wy się gnik po nad ka na łem do star cza jąc
ma te riał wprost na ko ro nę wa łu. Tam for mo wa niem zie mi zaj -
mo wa ła się eki pa wy po sa żo na w mi ni ko par kę i ło pa ty.

Finały Rodeo Case bez Polaków…
Mię dzy na ro do we fi na ły Ro deo Ca se to paź dzier ni ko wa tra dy -
cja. Szko da, że w tym ro ku za wo dy bę dą się mu sia ły od być bez
kow bo jów z Pol ski. Nie ste ty In trac Pol ska zre zy gno wał z or ga -
ni za cji krajowych eli mi na cji. Po raz pierw szy w Ca se Cu sto mer
Cen tre pod Pa ry żem po ja wią się na to miast ope ra to rzy Ca se
z Buł ga rii. Im pre za bę dzie mia ła glo bal ny cha rak ter, po nie waż
we zmą w niej udział naj lep si ope ra to rzy nie tyl ko z Eu ro py, ale
i Afry ki oraz Bli skie go Wscho du.

Operatorzy Volvo w Alicante
Po raz pierw szy za wo dy na naj lep sze go ope ra to ra zor ga ni zo -
wa ło Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne. Staw ką był wy jazd na fi na ły
do Hisz pa nii. Pol skie eli mi na cje śle dzi li śmy między innymi
na tar gach In ter masz w Po zna niu oraz we Wro cła wiu pod czas
za wo dów zor ga ni zo wa nych przy fa bry ce ko par ko -ła do wa rek
BL-71. Dwóch naj lep szych ope ra to rów z Pol ski – Adam Ka czor
i To masz Bud kow ski – po le cia ło na po cząt ku paź dzier ni ka
do Ali can te, gdzie mie li oka zję nie tyl ko sta nąć w szran ki z ko -
le ga mi po fa chu z in nych kra jów, ale tak że ob ser wo wać start
re gat Vo lvo Oce an Ra ce. 

De biu tu ją cy w fi na łach Po la cy wy pa dli cał kiem nie źle, zaj mu -
jąc miej sca w po ło wie staw ki. Bez kon ku ren cyj ny oka zał się 35-
let ni Włoch Er mes Ge no, któ ry w za wo dzie ope ra to ra pra cu je
od osiem na stu lat. Po zo sta łe miej sca na po dium zajęli dwaj
ope ra to rzy reprezentujący Au strię.

„Ste inexpo” po raz dziewiąty
Wio dą cy pro du cen ci ma szyn bu dow la nych, do staw cy spe cja li -
stycz nych urzą dzeń do prze twa rza nia su row ców mi ne ral nych,
do dat ko we go wy po sa że nia i usłu go daw cy są zgod ni. Te go -
rocz ne tar gi Ste ine xpo, od by wa ją ce się tra dy cyj nie w naj więk -
szym w Eu ro pie ka mie nio ło mie ba zal tu „Hoch berg” w nie miec -
kim Nie der -Ofle iden, za koń czy ły się spek ta ku lar nym suk ce -
sem! Eks po zy cję o łącz nej po wierzch ni bli sko 180.000 me trów
kwa dra to wych obej rza ło 48.130 zwie dza ją cych, z cze go zna ko -
mi ta więk szość to pro fe sjo na li ści z za kła dów wy do byw czych
i prze rób czych. Za po zna li się oni z naj now szy mi tech ni ka mi wy -
do by cia, prze twa rza nia i trans por tu su row ców skal nych. Du żym
za in te re so wa niem cie szy ły się jak zwykle po ka zy ma szyn.
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MIESZANKA FIRMOWA

Ka mie nio łom ba zal tu „Hoch berg”, tra dy cyj na are na odbywających się w cyklu trzyletnim
tar gów Ste ine xpo, go ścił w tym ro ku re kor do wą licz bę wy staw ców i zwie dza ją cych. 

Re pre zan tan ci Pol ski To masz Bud kow ski i Adam Ka czor uda nie prze szli kra jo we eli mi -
na cje na za wo dach roz gry wa nych w Po zna niu i we Wro cła wiu

W tegorocznych finałach Case Rodeo swój udział zapowiedzieli operatorzy z Afryki.
Niestety, tym razem we Francji zabraknie reprezentantów Polski…

Na kło po ty Mer lo! Ła do war ka te le sko po wa Mer lo Ro to do sko na le spi sy wa ła się
przy bu do wie wa łu przy ka na le na war szaw skim Wi la no wie 
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W ma ju przy szłe go ro ku wszyst kie dro gi wio dły bę dą na szą
bran żę do Po zna nia. Ta kie prze ko na nie wy ra ża Da riusz Mu -
ślew ski, dy rek tor Mię dzy na ro do wych Tar gów Ma szyn Bu dow -
la nych, Po jaz dów i Sprzę tu Spe cja li stycz ne go IN TER MASZ.
Dru ga edy cja tej im pre zy od bę dzie się w dniach 6-9 ma ja na te -
re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. – Do ce lo wo
INTERMASZ od by wać się bę dzie w cy klu dwu let nim. Wspól nie
z wy staw ca mi do szli śmy jed nak do wnio sku, że na le ży uczy nić
wy ją tek dla przy szło rocz nej edy cji. Prze rwa na stę pu ją ca w rok
po de biu cie mo gła by bo wiem mieć nie ko rzyst ny wpływ
na utrwa le nie IN TER MA SZU w świa do mo ści za rów no po ten cjal -
nych wy staw ców, jak i tar go wych go ści. Uwa żam, że by ła to
słusz na de cy zja, o czym prze ko nu je fakt, że sta le ro śnie gru pa
firm de kla ru ją cych swój udział w na szych tar gach. Przy szło rocz -
ny IN TER MASZ ma wszel kie da ne ku te mu, by na dłu żej za go -
ścić w świa do mo ści bran ży nie tyl ko ze wzglę du na do brą or ga -
ni za cję, ale przede wszyst kim in te re su ją cą te ma ty kę. Wie my już,
że swo je no wo ści i ofer tę za pre zen tu ją nie mal wszy scy li de rzy
bran ży i – co waż ne, w 2015 ro ku więk szość z nich zo ba czyć
bę dzie moż na tyl ko na INTERMASZU!. Po nad to na przy szło rocz -

nym INTERMASZU za pre zen tu je się spo ro firm, któ rych nie oglą -
da li śmy w Po zna niu w tym ro ku – tłu ma czy Da riusz Mu ślew ski. 
Or ga ni za to rzy, bo gat si o te go rocz ne do świad cze nia, za mie -
rza ją bo wiem po sze rzyć for mu łę tar gów. Już dziś wia do mo, że
przy szło rocz nej im pre zie to wa rzy szyć bę dzie eks po zy cja tech -
no lo gii i ma te ria łów dla bu dow nic twa infrastrukturalnego
pod na zwą In fra tec. INTERMASZ ma ją być tar ga mi dla wszyst -
kich osób z bran ży. Coś cie ka we go dla sie bie znaj dzie tu za -
rów no na uko wiec, jak i ope ra tor naj po pu lar niej szej w na szym
kra ju ma szy ny bu dow la nej, ja ką jest ko par ko -ła do war ka. To
wła śnie ope ra to rzy po zo sta wać ma ją w głów nym krę gu za in -
te re so wań or ga ni za to rów. To wła śnie im wy staw cy pre zen to -
wać bę dą swe moż li wo ści w za kre sie pod no sze nia efek tyw no -
ści wy ko rzy sta nia ma szyn i sprzę tu, ogra ni cza nia kosz tów bie -
żą cej eks plo ata cji i eli mi no wa nia bez pro duk tyw nych prze sto -
jów. Dyrektor INTERMASZU pod kre śla, że targi mają stać się
miej scem wy mia ny do świad czeń i in for ma cji z bran ży, imprezą
dla prak ty ków zaj mu ją cych się na co dzień ma szy na mi i sprzę -
tem. Nie ma dziś chy ba użyt kow ni ka ma szy ny bu dow la nej, któ -

ry nie za sta na wiał by się nad spo so ba mi pod nie sie nia efek tyw -
no ści wy ko rzy sta nia sprzę tu i mak sy mal ne go wy dłu że nia je go
ży wot no ści. Każ dy dą ży do osią gnię cia mak sy mal nej wy daj -
no ści przy jed no cze snym ogra ni cze niu do mi ni mum kosz tów
eks plo ata cyj nych. Zmu sza do te go kon ku ren cja, a tak że – nie
ukry waj my – trud na sy tu acja pa nu ją ca w pol skiej bran ży bu -
dow la nej.  Duże możliwości optymalizacji pracy da ją no wo cze -
sne sys te my te le ma tycz ne. Czy użytkownicy maszyn po tra fi ą
z nich sko rzy stać?  Waż ne, aby da nych spły wa ją cych z czuj ni -
ków nie trak to wać, ja ko czyn ni ka sprzy ja ją ce mu po wsta wa niu
szu mu in for ma cyj ne go. Ich upo rząd ko wa nie przy no si wy mier -
ne ko rzy ści użyt kow ni kom, spra wia, że sys te my te le ma tycz ne
prze sta ją być tyl ko elek tro nicz ny mi ga dże ta mi. In ter pre ta cja
da nych i ich od po wied nie wy ko rzy sta nie po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Nie jest to by naj mniej nasz pol ski, lo kal ny pro -
blem. Co ozna cza to w prak ty ce? Przede wszyst kim to, że
należy prze ko ny wać użyt kow ni ków, by analizowali da ne z sys -
te mów te le ma tycz nych nie tylko w zakresie po zio mu zu ży cia
pa li wa. – Sze ro ko po ję ta ob słu ga po sprze da żo wa i ser wi so wa
da ją ol brzy mie moż li wo ści wspie ra nia użyt kow ni ków ma szyn

i sprzę tu ze stro ny de ale rów. Kie dyś mó wi ło się, że pierw szą
ma szy nę sprze da je han dlo wiec, a ko lej ne ser wis. To kwe stia
należytej obsługi posprzedażowej od gry wa dziś klu czo wą ro lę
przy po dej mo wa niu de cy zji o za ku pie. Klient chce pozostać dla
dealera kimś wyjątkowym także po dokonaniu transakcji. To ja -
kość ser wi su i wspar cie ze stro ny de ale ra ma ją de cy du ją cy
wpływ na de cy zję o za ku pie. Oczy wi ście na byw ca chce ku pić
ma szy nę w do brej ce nie, ale co raz rza dziej jest to je dy ne kry te -
rium. Li czy się tak że ja kość sprzę tu, je go efek tyw ność, nie za -
wod ność i wspar cie de ale ra po do ko na niu za ku pu – pod su mo -
wu je dy rek tor INTERMASZU. 
Przy szło rocz ny INTERMASZ potrwa czte ry dni, od śro dy do so -
bo ty. Ostat ni dzień na bie rze po now nie cha rak teru ro dzin ne go
pik ni ku. – Spo dzie wa my się nie ty le po wtó rze nia, co od nie sie -
nia więk sze go suk ce su niż w tym ro ku, kie dy to w so bo tę na -
szą im pre zę od wie dza li tłum nie ope ra to rzy wraz z ro dzi na mi.
Dla te go w pro gra mie tar gów znaj dą się kon kur sy i za ba wy,
a tak że sze reg do dat ko wych atrak cji, za rów no dla do ro słych,
jak i naj młod szych – kończy Dariusz Muślewski.
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Targi INTERMASZ mają stać się miej scem wy mia ny do świad czeń i in for ma cji z bran ży, imprezą dla prak ty ków zaj mu ją cych się na co dzień ma szy na mi i sprzę tem budowlanym

Targi INTERMASZ 2015 – impreza dla praktyków



http://www.intermasz.pl/pl/


Polska kopalnia w Chile!
Pierw sze go paź dzier ni ka ofi cjal nie za in au gu ro wa no dzia łal -
ność Sier ra Gor da, ko pal ni eks plo ato wa nej przez KGHM, choć
po ło żo nej dwa dzie ścia ty się cy ki lo me trów od gra nic Pol ski.
Jest to czwar ty co do wiel ko ści pro jekt gór ni czy mie dzi
na świe cie z do ce lo wą rocz ną pro duk cją ma ją cą się gać dwu -
stu dwu dzie stu ty się cy ton. 
W Sier ra Gor da po zy ski wa ny bę dzie tak że mo lib den i zło to. Ko -
pal nia na le ży do KGHM i ja poń skiej gru py Su mi to mo. Sier ra
Gor da le ży w re gio nie An to fa ga sta na wy so ko ści 1.700 me trów
nad po zio mem mo rza. Zaj mu je 85 hek ta rów. Do ce lo wa głę bo -
kość od kryw ki to 1.000 me trów, a jej śred ni ca wy no si 2.500 me -
trów. Ko pal nia no si imię Igna ce go Do mey ki, wy bit ne go pol skie -
go geo lo ga, uzna wa ne go za oj ca chi lij skie go gór nic twa.

Atlas Copco w nowej siedzibie
We wto rek 23 wrze śnia na si dzien ni ka rze wzię li udział w spo -
tka niu klien tów i part ne rów Atlas Cop co. Po raz pierw szy mo -
gli śmy po dzi wiać no wą sie dzi bę fir my, któ ra od stycz nia tego
roku mie ści się przy ul. Ba dy lar skiej 25 w Warszawie, w pobliżu
wę zła Sa lo mea stołecznej ob wod ni cy. 
Go ście te go rocz ne go „The Cu sto mer Day” mie li oka zję po -
znać in no wa cyj ne roz wią za nia Atlas Cop co w czte rech ob sza -
rach biz ne so wych – tech ni ki sprę żo ne go po wie trza, tech ni ki
prze my sło wej, tech ni ki gór ni czej i tech ni ki bu dow la nej. Spo -
tka nie za szczy ci li swo ją obec no ścią nie tyl ko człon ko wie Za -
rzą du Gru py Atlas Cop co, ale tak że przed sta wi cie le Am ba sa -
dy Szwe cji oraz Am ba sa dy Bel gii. For mu ła spo tka nia sprzy ja ła
swo bod nym roz mo wom ku lu aro wym.

Jubileuszowy „te le skop” Bobcata
Za kła dy Bob cat mieszczące się we fran cu skiej miejscowości
Pontchâte au wy pro du ko wa ły dwu dzie sto ty sięcz ną ła do war kę
te le sko po wą. W tamtejszej fabryce po wsta ją wszyst kie mo de -
le tych ma szyn prze zna czo ne na ryn ki ca łe go świa ta. Na miej -
scu znaj du je się biu ro kon struk cyj ne, ośro dek ba daw czo -roz -
wo jo wy, linie pro duk cyjne i cen trum dys try bu cyj ne.
W ra mach ofi cjal nej uro czy sto ści w obec no ści dwu stu osób
Xa vier Lar ro que, szef pro duk tu ła do wa rek te le sko po wych oraz
Lau rent Gi cqu el - dy rek tor za kła dów Pontchâte au - prze ka za li
sym bo licz ny klu czyk na byw cy dwu dzie sto ty sięcz ne go „te le -
sko pu”. Oka za ła się nim fir ma Ma nu co Se rvi ces. 

Pod czas uro czy sto ści dy rek cja za kła dów Pontchâte au pod kre śli -
ła, że po la tach kry zy su go spo dar cze go po wró ci ły one do daw -
nej świet no ści: – W po rów na niu z ro kiem ubiegłym li czy my
do końca grudnia na wzrost sprze da ży o pięt na ście pro cent.
Wzrost ob ro tów po wi nien wy nieść natomiast 17 pro cent. Prognozy
opieramy w głów nej mie rze na do brych wy ni kach w bra ży rol ni -
czej, któ ra w ob ro tach Bob ca ta przypadających na segment ła do -
wa rek te le sko po wych zajmuje blisko 49 pro cent. Po zo sta łe 51 pro -
cent naszych „ teleskopów” trafia do ban ży bu dow la nej i prze my -
sło wej – powiedział dy rek tor za kła dów Lau rent Gi cqu el. 
Obec nie za kła dy w Pontchâte au wy twa rza ją dwa na ście róż -
nych mo de li ła do wa rek te le sko po wych Bob cat o wy się gu w za -
kre sie od pięciu do osiemnastu me trów. – Szcze gól nie god ny
pod kre śle nia jest wy so ki udział na sze go eks por tu. Bli sko
osiem dzie siąt pro cent pro du ko wa nych przez nas ma szyn tra fia
za gra ni cę. Od lat cie szą się one po wo dze niem znaj du jąc na -
byw ców przede wszyst kim w kra jach Cen tral nej i Wschod niej
Eu ro py, w Niem czech oraz na Bli skim Wscho dzie – tłu ma czy
szef produktu Xa vier Lar ro que. 
Bob cat prze jął za kła dy Pontchâte au w ro ku 2000 na by wa jąc
ak ty wa fir my Sam bron. Fa bry ka mo że po szczy cić się dłu gi mi
tra dy cja mi, w ubie głym ro ku świę to wa ła pięć dzie sią tą rocz ni cę
po wsta nia. Dy rek cja pla nu je sze reg in we sty cji, któ re za pew ni -
ły by za kła dom sta bil ną przy szłość. Do pro duk cji wejść ma
wkrót ce no wa ge ne ra cja ma szyn. Kon ty nu owa na bę dzie pro -
duk cja mo de li TL360 i TL470, jak rów nież to po wych T40140
oraz T40180 z sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin Sta -
ge IIIB, któ re w ostat nim cza sie uzu peł ni ły pa le tę pro duk cyj ną.
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Prze ka za nie sym bo licz ne go klu czy ka do dwu dzie sto ty sięcz nej ła do war ki te le sko -
po wej Bob cat: dy rek tor fa bry ki Lau rent Gi cqu el, Mic ka el Co utard, Mi chel Co utard,
Be no it Pion i in ży nier pro duk tu Xa vier Lar ro que

http://www.flexco.com/
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Wy do by cie gnej su w Do bo -
szo wi cach roz po czę ło się
w ro ku 2007. Za so by ka mie -
nia są po kaź ne, sza cu je się je
bo wiem na trzy sta mi lio nów
ton. – Na zwa gnejs po cho dzi
od sta re go sło wiań skie go ter -
mi nu gór ni cze go ozna cza ją ce -
go zgnie cio ny ka mień.
Pod wzglę dem wła ści wo ści fi -
zycz nych gnejs jest bar dzo

po dob ny do gra ni tu – tłu ma -
czy Ar ka diusz Maj cher, pre zes
za rzą du fir my To wa rzy stwo
Eks plo ata cji Su row ców Mi ne -
ral nych. W Do bo szo wi cach
na ba zie gnej su pro du ko wa ne
są kru szy wa znaj du ją ce za sto -
so wa nie w bu dow nic twie dro -
go wym, ko le jo wym i hy dro -
tech nicz nym. Wy ko rzy stu je
się je tak że przy pro duk cji be -

to nu. Od dwóch lat co raz
więk szą ro lę w struk tu rze pro -
duk cji TESM od gry wa ka mień
ozdob ny. – Sy tu acja ryn ku kru -
szyw tech nicz nych w Pol sce jest
dość trud na. Dla te go też zde cy -
do wa li śmy się roz wi jać pro duk -
cję ka mie nia ozdob ne go. Ob -
ser wu je my ro sną ce za in te re so -
wa nie ka mie niem ozdob nym,
za rów no w kra ju, jak i na ryn -
kach za gra nicz nych. Struk tu ra
na szej pro duk cji roz kła da się

tak, że osiem dzie siąt pro cent
przy pa da na ka mień tech nicz -
ny, zaś po zo sta łe dwa dzie ścia
na ozdob ny. W przy cho dach
roz kła da się to na to miast mniej
wię cej po po ło wie – ob ja śnia
Ar ka diusz Maj cher. 
Wa lo rem gnej su jest je go es -
te ty ka i rzad kość wy stę po wa -
nia. W opi nii fa chow ców zło -
że w Do bo szo wi cach jest je -
dy nym w kra ju, gdzie po zy -
sku je się gnejs o tak do sko -
na łych wa lo rach es te tycz -
nych. Ka mień ma nie zwy -
kle cie ka wą bar wę i struk tu rę.
Na da je się do pro duk cji okła -
dzin wnę trzar skich oraz aran -
ża cji par ków, te re nów zie lo -

nych. TESM sły nie z pro duk -
cji ko ry ka mien nej, któ ra co -
raz czę ściej za stę pu je ko rę
so sno wą, po nie waż w od róż -
nie niu od niej nie ule ga de -
kom po zy cji. Za in te re so wa nie
ka mie niem ozdob nym spra wi -
ło, że TESM pod jął de cy zję
o stwo rze niu wła snej sie ci
han dlo wej. Fir ma ma pię ciu
re gio nal nych przed sta wi cie li
han dlo wych. Jest to in no wa -
cja, żad na z pol skich ko palń

su row ców skal nych nie zde -
cy do wa ła się bo wiem do tych -
czas na sprze daż kru szy wa
ozdob ne go po przez wła snych
han dlow ców. TESM stwo rzył
też wła sną mar kę – gnej sy.pl,
któ ra z każ dym mie sią cem
jest co raz bar dziej roz po zna -
wal na w ca łej Pol sce. 
Pro duk cja w Do bo szo wi cach
od by wa się w dwóch nie za -
leż nych za kła dach prze rób -
czych. Pierw szy wy twa rza
gry sy bu dow la ne, dru gi zaś
tłu czeń ko le jo wy i ka mień
ozdob ny. W ko pal ni TESM
wy ko rzy sty wa ne są ma szy ny
Vo lvo. Bez po śred nio na wy -
ro bi sku oraz przy za ła dun ku
i trans por cie pół pro duk tów
pra cu ją ko par ki hy drau licz ne,
ła do war ki ko ło we oraz wo zi -
dło prze gu bo we tej mar ki.
Do sko na łe re la cje po mię dzy
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska a fir mą TESM spra wi ły, że
zo sta ła ona wy ty po wa na ja ko
je dy ny za kład wy do byw czy
w Pol sce do udzia łu w pro jek -
cie „Vo lvo MIS” po le ga ją cym
na pod da niu szcze gó ło wej ana -
li zie pra cy ma szyn w wa run -
kach ko pal ni su row ców skal -
nych. – Współ pra ca z Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
nie ogra ni cza się do za ku -
pów ma szyn. Współ pra cu je -
my także od stro ny tech nicz -
nej i ser wi so wej, co przy no -
si ko rzy ści obu stro nom. Vo -
lvo przy na szym udzia le roz -
wi ja swe sys te my te le ma -
tycz ne, my zaś zy sku je my
moż li wość istot ne go zwięk -
sze nia efek tyw no ści wy ko -
rzy sta nia i ży wot no ści eks plo -
ato wa nych przez nas
ma szyn – koń czy 
Ar ka diusz Maj cher.

Gnejs – materiał z potencjałem
W Do bo szo wi cach na Dol nym Ślą sku To wa rzy -
stwo Eks plo ata cji Su row ców Mi ne ral nych eks -
plo atu je zło że gnej su. Fir ma pro du ku je za rów -
no ka mień tech nicz ny, jak i ozdob ny 

www.gnejsy.pl

Pre zes Ar ka diusz Maj cher
z du mą pre zen tu je jed ną
z licznych na gród, ja ki mi
TESM uho no ro wa ny zo stał
ja ko pro du cent ka mie nia
ozdob ne go. Gnejs z Do bo -
szo wic o pięk nej uni ka to wej
bar wie i struk turze zy skał
so bie uzna nie fa chow ców
w kra ju i za gra ni cą ja ko ka -
mień ele wa cyj ny i ogro do wy.
Po zwa la to fir mie na dy wer sy -
fi ka cję źró deł przy cho dów. Ry -
nek ka mie nia ozdob ne go zy -
sku je so bie co raz więk sze zna -
cze nie. Nie ozna cza to oczy wi -
ście, że TESM za prze sta nie pro -
duk cji ka mie nia  dla szeroko
pojętej branży bu dowlanej.

TESM stwo rzył mar kę – gnej sy.pl, któ ra  jest co raz bar dziej roz po zna wal na w ca łej Pol sce

http://www.tesm.pl/
http://www.tesm.pl/
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Pier wot nym wy ko naw cą te go
od cin ka A1 by ło kon sor cjum,
któ re go li de rem by ła spół ka
Po ldim. Po ogło sze niu przez
nią upa dło ści za rzą dzanie
prze jął je go part ner kon sor -
cjal ny – cze ski Bögl & Krysl.
Za kres prac ko niecz nych
do wy ko na nia przed otwar -
ciem od cin ka – któ re osta -
tecz nie mia ło miej sce 13 li -
sto pa da 2012 ro ku – zo stał
ogra ni czo ny. Z kon trak tu wy -
łą czo ne zo sta ły bo wiem pra -
ce bu dow la ne na węź le „Kut -
no -Wschód”, prze targ na wy -
ko na nie któ rych wy grał Bu di -
mex S.A. Za da nie fir my obej -
mu je mię dzy in ny mi bu do wę
miejsc ob słu gi po dróż nych
(MOP) Krzy ża nów Za chód
i Krzy ża nów Wschód wraz
z nie zbęd ną in fra struk tu rą.
Pra ce obej mu ją mię dzy in ny -
mi bu do wę dróg do jaz do -
wych i we wnętrz nych w pa sie
dro go wym au to stra dy, do -
koń cze nie bu do wy i prze bu -
do wę ist nie ją cych chod ni -
ków, zjaz dów, za tok oraz bu -
do wę dróg ma new ro wych
i miejsc po sto jo wych na te re -
nie obu MOP-ów.
Zgod nie z kon trak tem Bu di -
mex ma na ukoń cze nie ro bót
trzy na ście mie się cy. Od wie -
dzi ny na pla cu bu do wy obu
MOP -ów prze ko na ły nas jed -
nak, że ter min ukoń cze nia
prac mo że zo stać przy spie -
szo ny. Być mo że kie row cy ja -
dą cy dro gą kra jo wą nr 92
od stro ny Ło wi cza znacz nie
wcze śniej niż pla no wa no nie
bę dą już mu sie li prze jeż dżać
przez Kut no, aby do stać się
na au to stra dę. Z ko lei po wsta -
nie dwóch no wych MOP -ów,
da kie row com po dró żu ją cym
au to stra dą A1 ko lej ne miej sca,
gdzie bę dą mo gli od po cząć
w do god nych wa run kach.
Nie odzow ny dla szyb kie go

pro wa dze nia ro bót jest oczy -
wi ście no wo cze sny sprzęt.
Bu di mex re ali zu ją cy kom plek -
so we pra ce ziem ne na te re nie
obu MOP -ów uży wał do ich
wy ko na nia rów niar ki Ca ter pil -
lar 140M3 AWD wy po sa żo nej
w sys tem ste ro wa nia ma szy -
na mi Trim ble GCS900 Gra de
Con trol Sys tem 3D UTS. Dzię -
ki te mu, że Trim ble współ pra -
cu je z naj więk szy mi pro du -
cen ta mi ma szyn, in sta la cja
po szcze gól nych kom po nen -

tów sys te mu jest nie zwy kle
pro sta. Rów niar ka Ca ter pil -
lar 140M3 AWD zo sta ła fa -
brycz nie wy po sa żo na w oka -
blo wa nie i ele men ty mo co wa -
nia nie zbęd ne do mon ta żu
naj po pu lar niej szych kon fi gu -
ra cji sys te mów. Ta kie roz wią -
za nie uprasz cza in sta la cję
i uła twia prze no sze nie kom -
po nen tów po mię dzy róż ny mi
ma szy na mi użyt kow ni ka. 
– Rów niar ka Ca ter pil lar 140M3
AWD do sko na le spraw dza się

w na szych za sto so wa niach.
Obec nie wy ko nu je my nią pra -
ce ziem ne zwią za ne z bu do wą
dróg do jaz do wych, par kin gów
i chod ni ków na te re nie na le żą -
cym do MOP Krzy ża nów
Wschód. Ma szy na zo sta ła wy -
po sa żo na w sys tem ste ro wa -
nia pra cą Trim ble GCS900 3D,
co po zwa la na pod nie sie nie
efek tyw no ści jej wy ko rzy sta -
nia. Na wet mniej do świad czo -
ny ope ra tor ra dzi so bie z tym
sys te mem do sko na le – mó wi
Łu kasz Bęt kow ski, in ży nier
w fir mie Bu di mex. 
Za sa da dzia ła nia sys te -
mów 3D opar ta jest na tech -
no lo gii sa te li tar nej bądź
optycz nej (ta chi me trycz nej).
W obu przy pad kach pra ca
od by wa się au to ma tycz nie
na pod sta wie trój wy mia ro -we -
go mo de lu te re nu wgry wa ne -
go do jed nost ki cen tral nej
sys te mu za in sta lo wa nej w ka -
bi nie ope ra to ra. Sys tem ste -
ru je hy drau li ką ma szy ny, za -
pew nia jąc peł ną kon tro lę
trzech pa ra me trów pra cy: wy -
so ko ści, spad ku i po zy cji. 

Dla Trim ble GCS 900 Gra de Con trol Sys tem – czas to pie niądz!
Pę dzą ce mu au to stra dą kie row cy jej bu do wa ko ja rzy się naj czę ściej z wy ko na niem jezd ni. Nic
bar dziej myl ne go. Bu di mex S.A., któ re go za da niem jest do koń cze nie bu do wy 15-ki lo me tro we -
go frag men tu od cin ka au to stra dy A1, prze bu do wu je dro gi gmin ne, lo kal ne oraz do jaz do we
i zaj mu je się bu do wą i mo der ni za cją in fra struk tu ry tech nicz nej

Bu di mex re ali zu ją cy kom plek so we pra ce ziem ne na te re nie MOP -ów Krzyżanów wykorzystywał nowej generacji rów niar kę Ca ter pil -
lar 140M3 AWD wy po sa żo ną w sys tem ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble GCS900 Gra de Con trol Sys tem 3D UTS

In ży nier Łu kasz Bęt kow ski pod kre śla zwiększoną efek tyw ność rów niar ki wy po sa żo -
nej w sys tem ste ro wa nia pra cą Trim ble GCS900 3D UTS



Na ma szy nie Ca ter pil -
lar 140M3 AWD za in sta lo wa no
sys tem Trim ble GCS900 Gra -
de Con trol Sys tem 3D pra cu -
ją cy w opar ciu o ta chi metr ro -
bo tycz ny Trim ble SPS930 wy -
po sa żo ny w funk cję ste ro wa -
nia ma szy na mi. Na sys tem

skła da ją się mię dzy in ny mi po -
łą czo ny z le mie szem masz
elek trycz ny, lu stro 360° i czuj -
ni ki po chy le nia. Roz sta wio ny
na bu do wie ta chi metr śle dzi
w cza sie rze czy wi stym ak tyw -
ne lu stro ma szy no we. Le miesz
jest au to ma tycz nie pro wa dzo -
ny „po pro jek cie” za rów no

pod wzglę dem re ali zo wa nych
płasz czyzn po zio mych, jak
rów nież od po wied nich spad -
ków – pod czas jed ne go prze -
jaz du zgar nia od ra zu od po -
wied nią ilość ma te ria łu, eli mi -
nu jąc tym sa mym ko niecz -
ność ty cze nia i cią głej kon tro -

li. Pra ca ope ra to ra spro wa dza
się w prak ty ce do kie ro wa nia
ma szy ną. Skra ca to zde cy do -
wa nie (na wet do osiem dzie -
się ciu pro cent) czas nie zbęd -
ny na wy ko na nie ro bót,
oszczę dza pa li wo w rów niar -
ce, umoż li wia pra cę mniej do -
świad czo ne mu ope ra to ro wi

(ko rzy sta on z wy świe tla cza
w ka bi nie i jest pro wa dzo ny
„po pro jek cie”) i za pew nia do -
kład no ści rzę du 2-5 mm. Pod -
czas gdy elek tro hy drau licz ne
za wo ry ste ru ją pre cy zyj nie po -
zy cją le mie sza, ope ra tor kon -
cen tru je się na pro wa dze niu
ma szy ny. Ma on jed nak cią gły
pod gląd na re ali za cję – na wy -
świe tla czu jed nost ki ste ru ją cej
wszel kie in for ma cje do stęp ne
są w trzech wi do kach: pla nu,
pro fi lu oraz prze kro ju po -
przecz ne go. Je że li pod czas
pra cy na stę pu je ja kie kol wiek
od stęp stwo od war to ści za da -

nych w mo de lu te re nu, ope ra -
tor jest na tych miast o tym in -
for mo wa ny. – Każ dy, kto pra -
co wał me to dą tra dy cyj ną wy -
ma ga ją cą prze no sze nia wy so -
ko ści, po le ga ją cą na wy ko rzy -
sta niu pa li ków i li nek, wie do -
sko na le, że by ło to roz wią za nie
cza so chłon ne, wy ma ga ją ce
cią głe go za an ga żo wa nia wie lu
osób. Ten kto miał oka zję wy -
ko rzy sty wać ma szy ny wy po -
sa żo ne w sys te my ste ro wa nia
pra cą 3D nie wró ci już do sta -
rych me tod. Do no wo cze -
snych, uła twia ją cych pra cę
roz wią zań przy zwy cza ja my
się bły ska wicz nie. Wy ko rzy -
stu jąc sys te my 3D pra cu je my
szyb ciej, osią ga my naj wyż szą
ja kość wy ko na nia, od pa da
ko niecz ność prze pro wa dza -
nia cza so chłon nych po pra -

wek pod no szą cych kosz ty.
W na szym kon kret nym przy -
pad ku wy ko nu je my po sta wio -
ne przed na mi za da nia śred nio
trzy krot nie szyb ciej, niż mia ło -
by to miej sce me to dą tra dy cyj -
ną. Istot ne jest przede wszyst -
kim ogra ni cze nie ob słu gi geo -
de zyj nej oraz wy eli mi no wa nie
do mi ni mum za kłó ca ją cych ryt -
micz ność pra cy po pra -
wek – tłu ma czy in ży nier Łu -
kasz Bęt kow ski.
Ope ra tor rów niar ki Mie czy -
sław Grzy wacz rów nież chwa li
so bie pra cę z sys te mem Trim -
ble GCS900 3D. Dziś do strze -

ga sa me jej za le ty, choć nie
ukry wa, że po cząt ko wo miał
pew ne oba wy: – Po sia dam co
praw da wie lo let nie do świad -
cze nie w ob słu dze ma szyn
bu dow la nych, ale je że li cho -
dzi o rów niar ki, to do tych czas
pra co wa łem wy łącz nie me to -
dą tra dy cyj ną na sprzę cie
star sze go ty pu. Ma szy ny nie
by ły wy po sa żo ne w sys te my
ste ro wa nia. Nic za tem dziw ne -
go, że na po cząt ku oba wia łem
się, czy sys tem ste ro wa nia
ma szyn nie oka że się zbyt
skom pli ko wa ny w ob słu dze.
Jed nak już po krót kim prze szko -
le niu oka za ło się, że mo głem
nor mal nie pra co wać zwięk sza -
jąc efek tyw ność wy -
ko rzy sta nia po wie rzo -
nej mi ma szy ny.
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Mieczysław Grzywacz błyskawicznie opanował obsługę systemu sterowania pracą
maszyn Trimble. Dziś z pewnością nie wróciłby do tradycyjnej metody działania 

Zainstalowany na równiarce sys tem Trimble GCS900 3D skła da się z po łą czo ne go z le -
mie szem masz tu elek trycz ne go, lu stra 360° i czuj ni ków po chy le nia

Sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn po zwa la ją wy ko ny wać za da nia szyb ciej i pre cy zyj niej.
Pod czas jed ne go prze jaz du rów niar ka zgar nia ilość ma te ria łu za ło żo ną w pro jek cie 

http://www.sitech-poland.pl/


– Ka iser AG mo że po szczy cić się po nad stu let nią hi sto -
rią. Fir ma zo sta ła za ło żo na bo wiem w ro ku 1913 w Scha -
an wald w Liech ten ste inie przez Pań skie go dziad ka Jo se fa
Ka ise ra. W czym spe cja li zo wa ła się w swo ich po cząt kach?
Co by ło jej pierw szy mi pro duk ta mi prze my sło wy mi? 
– Pro to pla stą dzi siej szej spół ki ak cyj nej Ka iser by ła nie -
wiel ka przę dzal nia i za kład tkac ki. Do pie ro w la tach dwu -
dzie stych ubie głe go stu le cia fir ma zmie ni ła pro fil dzia ła nia
prze kształ ca jąc się w warsz ta ty na praw cze róż ne go ro dza -
ju sprzę tu. Z cza sem za czę ły w nich po wsta wać ma łe sa -
mo cho dy i au to cią gni ki bu do wa ne z od zy ska nych czę ści
uży wa nych po jaz dów. W ro ku 1957 Ka iser stwo rzył kon -
struk cję becz ki asce ni za cyj nej dla rol nic twa, któ ra zy ska ła
so bie du że uzna nie na mię dzy na ro do wych ryn kach. Becz -
ka da ła rów nież im puls przej ścia z pro duk cji rze mieśl ni czej
do prze my sło wej. W ro ku 1963 na ba zie becz ki asce ni za -
cyj nej stwo rzo no pierw szy po jazd słu żą cy do czysz cze nia
ka na li za cji. Dwa la ta póź niej świa tło dzien ne uj rza ła in -
na sztan da ro wa kon struk cja Ka iser, ja ką jest bez wąt pie -
nia ko par ka kro czą ca. 

– Fir ma Ka iser AG jest zna na tak że w Pol sce. Oczy wi ście
po przez pro duk ty, któ re ofe ru je. Przede wszyst kim po jaz -
dy ko mu nal ne do czysz cze nia ka na li za cji i pre zen tu ją ce
się nie zwy kle efek tow nie ko par ki kro czą ce. Więk szość
pol skich fa chow ców jest jed nak świę cie prze ko na nych,
że Ka iser AG jest fir mą nie miec ką al bo au striac ką…
– W cią gu mi nio nych dzie się ciu lat głów nie w dzie dzi nie po -
jaz dów ko mu nal nych uda ło się nam wy pra co wać w Pol sce
do sko na łą po zy cję. Wśród pro du cen tów po jaz dów z od zy -
skiem wo dy sta li śmy się zde cy do wa nym li de rem ryn ku. Na -
byw cy do ce nia ją za le ty wy ni ka ją ce z za sto so wa nia tej tech -
no lo gii. Sys tem ten bo wiem fil tru je wy sy sa ne ście ki, a od zy -
ska ną wo dę wy ko rzy stu je do dal sze go płu ka nia ka na łów.
Nasz suk ces w Pol sce za wdzię cza my bar dzo do brej współ -
pra cy z na szym lo kal nym part ne rem, fir mą Kan ro z Bia łe go -
sto ku. W obu wspo mnia nych bran żach Ka iser stał się po ję -
ciem, lu dzie nas zna ją i wie dzą skąd po cho dzi my.

– Liech ten ste in – głów na sie dzi ba Pań skiej fir my – jest dla
nas Po la ków nie co „egzotyczny”. Mam na my śli to, że
nie wie le wie my o Pań skim kra ju, być mo że po za tym, że
Liech ten ste in gra ni czy ze Szwaj ca rią i Au strią. Że w Pań -
skim kra ju pa nu je ksią żę. I być mo że to, że li czą ce 37.000
oby wa te li księ stwo nie jest człon kiem Unii Eu ro pej skiej.
Czy pro wa dze nie in te re sów w ta kim kra ju ma za le ty? Czy
dzia ła jąc w Lich ten ste inie ła twiej prze zwy cię żyć skut ki
kry zy su go spo dar cze go? 
– To praw da. Zda ję so bie spra wę, że dla pa trzą ce go z ze -
wnątrz struk tu ra go spo dar cza Liech ten ste inu wy glą dać mo -
że dość ta jem ni czo. Ze wzglę du na nie wiel ki ob szar po ten -
cjał go spo dar czy na sze go kra ju jest dla za gra ni cy dość trud -
ny do osza co wa nia. Wie le osób nie zda je so bie spra wy, że
sek tor prze my sło wy sta no wi naj waż niej sze źró dło do cho dów
Liech ten ste inu i że wy wo dzi się stąd wie le firm, któ re w swo -
ich ob sza rach dzia ła nia – głów nie ni szo wych – są w sta nie
zbu do wać po zy cję li de ra w ska li świa to wej. Za wsze wy mie -

nić moż na sze reg wad i za let do ty czą cych miej sca dzia ła nia.
Ogól nie rzecz uj mu jąc na szą spe cy fi kę i sil ną stro nę w prze -
zwy cię ża niu trud no ści sta no wi przy zwy cza je nie do te go, że
ze wzglę du na moc no ogra ni czo ną chłon ność ryn ku we -
wnętrz ne go od za wsze mu si my mie rzyć się z mię dzy na ro -
do wą kon ku ren cją. 

– Któ re z ryn ków ma ją dla Pań skiej fir my naj większe zna -
cze nie? Ciekaw jestem, ja ką ro lę od gry wa tu ry nek pol -
ski? Za uwa ży łem, że przed kil ko ma laty, po tra gicz nych
w skut kach wiel kich po wo dziach, urzę dy in te re so wa ły się
bar dzo ko par ka mi kro czą cy mi. A te raz za in te re so wa nie
to wy raź nie osła bło…
– Ze wzglę du na nasz asor ty ment pro duk cji je ste śmy ak tyw -
ni na ryn kach ca łe go świa ta. Wy twa rza ne przez na szą fir mę
ma szy ny i po jaz dy spo tka Pan już w po nad stu kra jach
na wszyst kich kon ty nen tach. Na co dzień współ pra cu je my
z po nad sto ma part ne ra mi zaj mu ją cy mi się ser wi sem i dys -
try bu cją na szych wy ro bów. Je że li cho dzi o ko par ki kro czą -
ce, to głów nym ryn kiem zby tu po zo sta je na dal Eu ro pa, z na -
ci skiem na re gion al pej ski. Na ogól nie po zy tyw ny roz wój ryn -
ku wpływ ma po stę pu ją ca urba ni za cja i ro sną ce zna cze nie
no wo cze snych tech no lo gii w za kre sie ochro ny śro do wi ska.
Nasz dział ko pa rek kro czą cych bę dą cych ma szy na mi „high -
-tech” o bar dzo róż no rod nych moż li wo ściach za sto so wa nia
w naj trud niej szych wa run kach, tak że na tym ko rzy sta. 

– Ko par ka kro czą ca jest bez sprzecz nie ni szo wą ma szy ną
ujaw nia ją cą peł nię swych za let do pie ro w su per trud nych
wa run kach. Moż na po wie dzieć, że dla niej „im go rzej, tym
le piej”. W ja ki spo sób prze ko nu je cie po ten cjal nych na -
byw ców, że mo gą stać się wła ści cie la mi ma szy ny po tra -
fią cej wy ko nać za da nia, z któ ry mi nie po ra dzi so bie żad -
na in na ko par ka? 
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– Or ga ni zu je my cy klicz nie po ka zy da jąc moż li wość prze te sto -
wa nia na szych ma szyn w wa run kach rze czy wi stych. Uwa żam,
że to nie zwy kle waż ny in stru ment po ma ga ją cy wy ja śniać za le -
ty na szych pro duk tów i umac niać na szą po zy cję na po szcze -
gól nych ryn kach. Po ka zy ty pu „Ro ad show” od by wa ją się re -
gu lar nie tak że w Pol sce. 

– Naj więk si pro du cen ci ma szyn bu dow la nych nie wy da ją
się być za in te re so wa ni kon stru owa niem i wy twa rza niem
ko pa rek kro czą cych. Czyż by pro duk cja ko pa rek kro czą -
cych by ła po pro stu ma ło in trat na? A mo że jest to za -
mknię ty seg ment ryn ku, na któ rym nie ma już miej sca dla
no wych gra czy? 
– Diagnoza jest trafna. Światowi potentaci nie inwestują w
rozwój konstrukcji produktu niszowego. Nasza struk tu ra jest
natomiast bar dzo do brze do pa so wa na do obu branż, w
jakich działamy. Je ste śmy wy star cza ją co du zi, by być w sta -
nie in we sto wać wię cej niż na si kon ku ren ci w pra ce ba daw -
czo -roz wo jo we, utrzy my wać sta łe tem po roz wo ju oraz za cho -
wać wy raź ne zróż ni co wa nie tech nicz ne na szych pro duk tów.
Pa trząc z dru giej stro ny, za uwa żyć moż na, że na sza struk tu -
ra po zwa la le piej, niż ma to miej sce w przy pad ku du żych kor -
po ra cji, na za go spo da ro wy wa nie ryn ków ni szo wych, któ re są
w sta nie wchło nąć je dy nie umiar ko wa ne ilo ści pro duk tów. 

– A jak wy glą da ją dzi siej sze re la cje Ka iser AG z naj więk -
szym kon ku ren tem, ja kim po zo sta je bez sprzecz nie szwaj -
car ski Men zi Muck? Czy sta ra cie się dzie lić świa to we ryn -
ki w spo sób „po ko jo wy”? A mo że ra czej pro wa dzi cie
twar dą ry wa li za cję? 
– Od po wiem w ten spo sób: na wet przy nie wiel kiej licz bie kon -
ku ren tów współ za wod nic two mo że być bar dzo in ten syw ne. 

– Czy nie ma Pan obaw, że ko piu ją cy wszyst ko i wszyst -
kich Chiń czy cy bę dą czy nić wam nie le gal ną kon ku ren -
cję? Pod czas jed nej z edy cji chiń skiej Bau my miał miej -
sce pe wien in cy dent…
– Ma Pan z pew no ścią na my śli fakt, że na sza ko par ka kro -
czą ca, a kon kret nie mo del S2 – przed kil ko ma la ty zo sta ła
nie le gal nie sko pio wa na przez jed ną z chiń skich firm. Z mo -
ich in for ma cji wy ni ka, że do chwi li obec nej ma szy na ta nie
zy ska ła więk sze go za in te re so wa nia na tam tej szym ryn ku.
Wi dać z te go, że tak że w Chi nach te go ro dza ju ni szo we pro -
duk ty nie są w sta nie za wo jo wać ryn ku ma so we go. 

– Za wsze pod kre śla Pan, że Pań ska fir ma nie spo glą da
w prze szłość, ży je na to miast te raź niej szo ścią i my śli
o przy szło ści. Jak wi dzi Pan roz wój  Ka iser AG? Bę dzie -
cie kon cen tro wać się na roz wo ju kon struk cji i pro duk cji
po jaz dów do czysz cze nia cią gów ka na li za cyj nych? Czy
mo że to ko par ki kro czą ce two rzyć bę dą głów ny ob szar
wa sze go zainteresowania?
– Wszyst kie na sze fa bry ki zlo ka li zo wa ne w Liech ten ste i-
nie, Fin lan dii, we Wło szech, Au strii i na Sło wa cji ma ją wy -
raź nie spre cy zo wa ny pro fil pro duk cji. W każ dym za kre sie,
za rów no je że li cho dzi o po jaz dy ko mu nal ne słu żą ce
do czysz cze nia ka na li za cji z od zy skiem wo dy, spe cja li -
stycz ne po jaz dy do za sto so wań prze my sło wych, na przy -
kład w prze my śle pe tro che micz nym, po głę biar ki pra cu ją -
ce na su cho, ko par ki ssą ce lub na sze ko par ki kro czą -
ce – pro du ku je my wy łącz nie ma szy ny „high -tech”. Two -

rząc ich kon struk cje sta ra my się wy ra zić isto tę na szych
kom pe ten cji tech nicz nych. W tym sen sie nasz dzi siej szy
pro gram pro duk cyj ny bę dzie co naj mniej utrzy ma ny. Dą -
żyć bę dzie my do je go roz bu do wy. Do bry przy kład sta no -
wi tu na sza naj now sza kon struk cja S22 RR, czy li ko par ka
prze zna czo na do prac na to ro wi sku. Zo sta nie ona za pre -
zen to wa na do koń ca 2014 ro ku.

– Ja ko pro du cent pod kre śla cie, że ko par ki kro czą ce S10
i S12 sta no wią cał ko wi cie no wą plat for mę. W ich kon -
struk cji nie po zo sta wio no ni cze go po sta re mu. Co ozna -
cza to w prak ty ce dla po ten cjal ne go na byw cy? 
– Cho dzi tu o kil ka aspek tów. No wość sta no wi na przy kład re -
wo lu cyj ny w swo im dzia ła niu układ hy drau licz ny ELIS -Elec -
tro nic Lo ad In de pen dent Sys tem do bie ra ją cy na pod sta wie
nie prze rwa nej ko mu ni ka cji mię dzy wszyst ki mi pod ze spo ła mi
ide al nie moc hy drau li ki wy ma ga ną do wy ko na nia kon kret ne go
za da nia. Tym sa mym ope ra tor ko par ki dys po nu je mak sy mal -
ną mo cą tam, gdzie jest to po trzeb ne. Przy spie sza to cy kle ro -
bo cze przy jed no cze śnie mniej szym zu ży ciu pa li wa. No we są
rów nież nie zwy kle wy daj ne – układ na pę do wy i chło dze nia. 

– Ka iser AG jest zdo byw cą pre sti żo wej na gro dy za in no -
wa cyj ność mo na chij skich tar gów Bau ma w ka te go rii wzor -
nic twa. Ja kie zna cze nie ma dla Pa na to wy róż nie nie?
Scep tycz nie na sta wie ni twier dzą bo wiem, że jest im cał ko -
wi cie obo jęt ne, jak wy glą da da na ma szy na… 
– Wzor nic two od gry wa co raz istot niej szą ro lę rów nież w śro -
do wi sku prze my sło wym. Oczy wi ście wy gląd ma szy ny nie
jest w sta nie za stą pić roz wo ju kon struk cji w za kre sie funk -
cjo nal no ści i wy daj no ści. 

– Ko par ka kro czą ca z ca łą pew no ścią nie jest ma szy ną
dla każ de go. Wiem, że po rów nu je Pan ope ra to ra ta kiej
ma szy ny do pi lo ta he li kop te ra… Jak dłu go trze ba szko lić
ope ra to ra ko par ki kro czą cej, aby ten mógł pra co wać pra -
wi dło wo w peł ni wy ko rzy stu jąc jej moż li wo ści? I jesz cze
jed no py ta nie. Przez ko go w Pol sce ten ope ra tor mo że
zo stać prze szko lo ny? 
– Mo ment sprze da ży na szej ma szy ny nie sta no wi dla nas fi -
na łu, lecz po czą tek współ pra cy z jej na byw cą. Każ de mu
z nich ofe ru je my kur sy szko le nio we na róż nych po zio mach.
Sta ra my się to wa rzy szyć na szym klien tom i wspie rać ich
na co dzień, tak aby po móc im w peł ni wy ko rzy stać moż li -
wo ści na szych ma szyn. Są dzę, że to do bra stra te gia przy -
czy nia ją ca się do opty ma li za cji dzia łań na szych klien tów, by
by li w sta nie po ru szać się w bar dzo trud nym te re nie. Oczy -
wi ście osią gnię cie per fek cji w pra cy ko par ką kro czą cą wy -
ma ga prak ty ki i cią głe go do sko na le nia umie jęt no ści.

– Po zwo li Pan, że na ko niec za dam mu py ta nie o bar dziej
oso bi stym cha rak te rze? Pi sze my nie tyl ko o ma szy nach,
ale sta ra my się przed sta wiać lu dzi two rzą cych bran żę.
Pro szę po wie dzieć kil ka słów o so bie. Co ro bi Pan chęt -
nie, gdy aku rat nie pra cu je? A mo że sy tu acja ta ka nie ma
miej sca, a Pan pra cu je „na okrą gło”? 
– Liech ten ste in po ło żo ny jest w ser cu Alp, co sprzy ja re kre -
acji na ło nie przy ro dy. Czę sto prze mie rzam gór skie szla ki.
Pie szo al bo na ro we rze gór skim. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 
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Są to dwa pod sta wo we mo -
de le roz ście ła czy, tj. BF 600
P/C -2 oraz BF 700 C -2,
przy czym pierw szy z nich wy -
stę pu je za rów no w wer sji
z pod wo ziem ko ło wym (ozna -
cze nie P) lub gą sie ni co wym
(ozna cze nie C), dru gi – tyl ko
z gą sie ni co wym. Od mia -
na ko ło wa za pew nia wyż szą
pręd kość jaz dy oraz ro bo -
czą – od po wied nio 0-15 km/h
i 0-45 m/min. Ma szy ny ty pu C
są nie co wol niej sze, bo mak -
sy mal na pręd kość trans por to -
wa wy no si 4 km/h, a roz ście -
ła nie na wierzch ni mo że się
od by wać w mak sy mal nym
tem pie 25 m/min, choć ta kie
pod wo zie gwa ran tu je du żą
sta bil ność jed nost ki i ni ski na -
cisk na pod ło że. Nie są to jed -
nak je dy ne róż ni ce w oma -
wia nych no wo ściach fir my
BO MAG. Ma szy ny z ozna cze -
niem BF 600 P/C -2 ofe ru ją
mak sy mal ną wy daj ność do
600 t/h i mo gą współ pra co -
wać ze sto ła mi ukła da ją cy mi
o sze ro ko ści w za kre sie 2,5-
8 m. Do ich na pę du jest sto -
so wa ny 4-cy lin dro wy sil nik
wy so ko pręż ny Mer cedes
MTU o po jem no ści 5,1 dm3.
Jed nost ka ta speł nia nor my
emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV i osią ga moc 116 kW
(156 KM). W przy pad ku mo -
de lu BF 700 C -2 mak sy mal -
na wy daj ność jest rów na 700
t/h, a sze ro kość ukła da nia na -
wierzch ni się ga 9 m. Za sto so -
wa ny sil nik jest ta ki sam, jak
w se rii 600, ale zo stał on wy -
re gu lo wa ny na moc 125 kW
(170 KM). Aby osią gnąć jak
naj niż sze zu ży cie pa li wa, ma -
szy ny te zo sta ły wy po sa żo ne
w wie le prak tycz nych roz -
wią zań. Za dobry przy kład
po słu żyć mo gą sys tem kon -
tro li pręd ko ści ob ro tów sil ni -
ka czy hy drau licz nie na pę -
dza ny wen ty la tor chłod ni cy.

Oprócz niż szych kosz tów
eks plo ata cji, za pew nia ją one
rów nież zna czą co mniej szy
ha łas, za rów no na sta no wi sku
ope ra to ra, jak też w bli skim
oto cze niu ma szy ny.
Wszyst kie trzy mo de le ma ją
jed na ko we wy mia ry trans por -
to we, ale róż nią się ma są wła -
sną. Z oczy wi stych wzglę dów
naj cięż szą ma szy ną jest roz -
ście łacz BF 700 C -2, któ -
ry – za leż nie od kom ple ta -
cji – mo że mieć ma sę nie co
po nad 20 ton. Je śli cho dzi
o ukła dy ro bo cze, oprócz
wspo mnia nych sto łów ukła -

da ją cych, róż ni ce do ty czą
prze no śni ków śli ma ko wych.
We wszyst kich przy pad kach
są one wy ko na ne z wy trzy ma -
łe go że li wa, ale w mo de lach
se rii 600 ich śred ni ca wy no -
si 350 mm, zaś w ma szy nie
se rii 700-400 mm. Obie wer sje
za pew nia ją jed nak od po wied -
nie roz dzie le nie ma te ria łu na -
wet w przy pad ku du żych sze -
ro ko ści ukła da nia, za po bie ga -
ją roz dzie la niu mie szan ki
i oczy wi ście w zna czą cy spo -
sób przy czy nia ją się do zwięk -
sze nia wy daj no ści pra cy. Istot -
ną, wspól ną za le tą wszyst kich

tych ma szyn jest tak że in no -
wa cyj ny, elek trycz ny układ
grzew czy MAGMALIFE, któ ry
gwa ran tu je rów no mier ne
i szyb kie roz pro wa dza nie cie -
pła, a tym sa mym krót ki czas
na grze wa nia sto łu do tem pe -
ra tu ry ro bo czej. Pro ces ten
zaj mu je tyl ko 20-30 mi nut
(za leż nie od sze ro ko ści sto łu
i tem pe ra tu ry oto cze nia), czy -
li na wet 25% kró cej w po rów -
na niu do kon wen cjo nal nych
sys te mów.
Opra co wu jąc no we ma szy ny,
BO MAG po świę cił wie le
starań na za pew nie nie jak

naj więk sze go kom for tu pra cy
ope ra to ra. W tym ce lu
maszyny zo sta ły wy po sa żo -
ne w uni ka to wy, opa ten to wa -
ny sys tem SI DE VIEW, dzię ki
któ re mu ca ła ka bi na mo że
być ła two wy su wa na na bo ki
po za ob rys za sad ni czej czę -
ści ma szy ny, na mak sy mal ną
od le głość 600 mm. Ta kie roz -
wią za nie gwa ran tu je ope ra to -
ro wi zna ko mi ty wi dok na kra -
wędź ukła da nej na wierzch ni,
kosz za ła dun ko wy oraz prze -
no śnik śli ma ko wy, a pod czas
uzu peł nia nia ma te ria łu kon -
takt wzro ko wy z kie row cą cię -
ża rów ki w ce lu lep szej ko or -

MASZYNY BUDOWLANE

Roz ście łacz BO MAG BF 600 C -2 na wynajmie w fir mie Budth
Od nie daw na w ofer cie fir my BO MAG pojawiły się dwa no we modele roz ście ła czy na wierzch ni.
W po rów na niu z maszynami po przed niej ge ne ra cji odznaczają się zdecydowanie więk szą wy -
daj nością i obniżonymi kosz tami eks plo ata cji

Na roz ście łacz BO MAG pa trzy ła ca ła War sza wa, bo skrzy żo wa nie ulic Górczewskiej i Po wstań ców Ślą skich – przy Ra tu szu Be -
mo wo – jest nie zwy kle waż ne dla układu ko mu ni ka cyjnego sto li cy

Roz ście łacz BF 600 C -2 ma roz bu do wa ny ze staw re flek to rów ro bo czych umoż li -
wia ją cych wy daj ną i bez piecz ną pra cę na wet po zapadnięciu ciemności
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dy na cji i zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa pra cy.
Chcąc aby po ten cjal ny klient
sam mógł prze ko nać się
o zale tach no wych ma szyn,
BOMAG prze ka zał mo del
BF 600 C -2 na wy na jem. Budth
wy na jął ten roz ście łacz ja ko
pierw sza fir ma w Pol sce, bo po -
dob nie jak BOMAG jest przed -
się bior stwem bar dzo pręż nym,
dy na micz nym i zo rien to wa nym
na opty ma li za cję kosz tów
(patrz re kla ma: -26 tys. eu ro
rocz nie), w do dat ku nie bo ją -
cym się no wi nek tech nicz -
nych. – To bar dzo do brze, że
BO MAG zde cy do wał się na ta -
ki krok, bo wy ko rzy stu jąc ma -
szy nę w rze czy wi stych wa run -
kach za sto so wa nia mo gli śmy
ją le piej po znać i oce nić. Pre -
zen ta cje sta tycz ne czy na wet
dy na micz ne nie za pew nia ją ta -
kiej moż li wo ści, a za kup sprzę -
tu o ta kiej war to ści mu si być
bar dzo prze my śla ny – prze ko -
nu je Ar ka diusz Ar ci szew ski,
pre zes za rzą du fir my Budth.
Budth ma bar dzo du że do -
świad cze nie w re ali za cji ro bót

dro go wych i sta ra się świad -
czyć usłu gi dla naj więk szych
wy ko naw ców ge ne ral nych.
De wi zą fir my jest ich kom -
plek so wość, du ża mo bil ność
i ela stycz ność, je śli cho dzi
o miej sce i czas pra cy, a tak -
że nie stro nie nie od „trud nych
te ma tów”. Świe żym przy kła -
dem mo gą być zbior ni ki re -
ten cyj ne w Au gu sto wie, gdzie
z suk ce sem prze pro wa dzo no
be to no wa nie na skar pach.
Je śli cho dzi o wy ko rzy sty wa -
ne ma szy ny, Budth ma wła -
sne roz ście ła cze, wal ce, skra -
piar kę czy sprzęt do pod bu -
dów mi ne ral nych. – Wie le
z nich to ma szy ny BO MAG, bo
to gór na pół ka, je śli cho dzi
o sprzęt do bu do wy dróg,
a po za tym świet nie nam się
z tą fir mą współ pra cu je. Ma
bar dzo ela stycz ne po dej ście
w kwe stii fi nan so wa nia sprzę -
tu, co jest dla nas nie zwy kle
waż ne, bo ja ko przed się bior -
stwo ope ru ją ce w bran ży bu -
dow la nej ma my bar dzo utrud -
nio ny do stęp do wszel kich
pro duk tów ban ko wych, mi mo

że kry zys już daw no się skoń -
czył i re ali zo wa nych jest wie le
in we sty cji. BO MAG za wsze ma
dla nas do brą ofer tę, dla te go
w tym ro ku za ku pi li śmy już trzy
ma szy ny tej mar ki, tj. dwa wal -
ce i roz ście łacz do ście żek ro -
we ro wych. W przy szłym ro ku
za mie rza my roz bu do wać flo tę
o ko lej ny du ży roz ście łacz, dla -
te go po pro si li śmy o moż li wość
wynajęcia-przetestowania no -
we go pro duk tu BO MAG – opo -
wia da Ar ka diusz Ar ci szew ski.
Wynajem trwał mie siąc, dzię ki
cze mu ma szy na mo gła zo stać
wy ko rzy sta na przy bu do wie
ukła du dro go we go w uli cy Po -
wstań ców Ślą skich w War sza -
wie, jak rów nież przy mo der ni -
za cji dro gi wo je wódz kiej 747
w oko li cach Lu bli na. – Je śli
chodzi o za sad ni cze wnio ski
po wynajmie roz ście ła cza, to
chciał bym pod kre ślić wy so ki
kom fort pra cy, ja ki za pew nia ta
ma szy na oraz jej wy daj ność.
Uwa żam, że trze ba in we sto -
wać tyl ko w no wy sprzęt, bo
za wsze po sia da on licz ne
ulep sze nia i wszyst ko funk cjo -

nu je w nim pra wi dło wo, co od -
gry wa istot ną ro lę w ter mi no -
wo ści ro bót. Ope ra tor jest za -
chwy co ny tą ma szy ną, zwłasz -
cza je śli cho dzi o ła twość ob -
słu gi i ste ro wa nie. W więk szo -
ści przy pad ków od by wa się
ono za po mo cą pro stych prze -
łącz ni ków z czy tel nym ozna -
cze niem, umiesz czo nych za -
rów no na głów nym pul pi cie
w ka bi nie, jak też pul pi tach
bocz nych. Nie do ko ny wa li śmy
jesz cze szcze gó ło wej ana li zy
zu ży cia pa li wa, ale już wstęp -
ne usta le nia po ka zu ją, że przez
ca ły czas utrzy mu je się ono
na ni skim po zio mie – do da je
Ar ka diusz Ar ci szew ski.
Oprócz no wo cze sne go sprzę -
tu i fi nan so wa nia do pa so wa -
ne go do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta, BO MAG za pew -
nia też pro fe sjo nal ną ob słu gę
po sprze da żo wą. Fir ma dys -
po nu je sie cią ser wi sów sta cjo -
nar nych uzu peł nio ną jed nost -
ka mi mo bil ny mi, któ -
re gwa ran tu ją peł ną
do stęp ność ma szyn.
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MASZYNY BUDOWLANE

Opa ten to wa ny sys tem SI DE VIEW po zwa la na wy su nię cie ka bi ny po za ob rys za sad -
ni czej czę ści roz ście ła cza o mak sy mal nie 600 mm w obie stro ny

Wszyst kie pul pi ty ste row ni cze są wy po sa żo ne w od po wied nio du że, zna ko mi cie
ozna czo ne po krę tła i prze łącz ni ki, uła twia ją ce wy daj ną pra cę roz ście ła czem

Roz ście ła cze BO MAG se rii 600 są wy po sa ża ne w wy trzy ma łe, że liw ne prze no śni ki
śli ma ko we o śred ni cy 350 mm

W no wych roz ście ła czach BO MAG jest sto so wa ny sys tem MAG MA LI FE, któ ry gwa -
ran tu je krót ki czas na grze wa nia sto łu ukła da ją ce go do tem pe ra tu ry ro bo czej

www.bomag.pl

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Ze spół zaj mu ją cy się wzor -
nic twem ma szyn bu dow la -
nych chiń skie go pro du cen ta
LiuGong postanowił po dzie -
lić się  spo strze że nia mi na te -
mat czyn ni ków wpły wa ją cych
obec nie na pro ces pro jek to -
wa nia oraz praw do po dob nej
przy szło ści bran ży. Ga ry Ma -
jor, dy rek tor do spraw wzor -
nic twa prze my sło we go, Ri -
chard Kil l gren, star szy pro jek -
tant prze my sło wy oraz Ed
Wa gner, dy rek tor do spraw
no wych tech no lo gii i ba dań
ma ją za so bą dzie siąt ki lat
do świad cze ń w pro jek to wa -
niu w bran ży bu dow la nej
i mo to ry za cyj nej, dzię ki cze -
mu mo gą wy po wia dać się
w tej kwe stii z po zy cji eks per -
tów. - Użyt kow ni cy koń co wi
są teraz o wie le bar dziej oby -
ci w spra wach wzor nic twa,
dla te go es te ty ka pro duk tów
ma dziś ogrom ne zna cze nie.
Je śli coś świet nie wy glą da
i wzbu dza za ufa nie, u klien ta
na tych miast po ja wia się myśl,
że to mo że być do bry za -
kup – mó wi Ga ry Ma jor, któ ry
wcze śniej peł nił funk cję dy -
rek to ra do spraw wzor nic twa
prze my sło we go w JCB. 
Dla pro du cen ta ma szyn bu -
dow la nych, któ ry chce od -
nieść suk ces, wy róż nie nie
swo je go pro duk tu mo że być
trud ne. Mi mo to efek ty ści słej
współ pra cy ze spo łu ta kich
pro jek tan tów, ja kich za trud nia
fir ma LiuGong, mo gą stać się
czyn ni kiem waż niej szym na -
wet niż spe cy fi ka cja tech nicz -
na pro du ko wa nych urzą -
dzeń. – W biu rach pro jek to -
wych ob ser wu je my czę sto du -
żą ro ta cję pra cow ni ków, dla te -
go utrzy ma nie spój ne go ję zy ka
for my mo że być trud ne. Stwo -
rze nie spój nej toż sa mo ści mar -

ki jest jed nak nie zwy kle waż -
ne, czę sto bo wiem użyt kow ni -
cy chcą ozna czyć ma szy nę lo -
go ty pem swo jej fir my, za stę -
pu jąc nim fa brycz ne ozna ko -
wa nie pro du cen ta. Za ini cjo -
wa li śmy es te tycz ną ewo lu cję
w LiuGong. Moż na po wie -
dzieć, że na sze cha rak te ry -
stycz ne roz wią za nia są jak ge -

ny prze ni ka ją ce każ dy pro jekt,
a ro do wód każ dej ma szy ny
moż na wy śle dzić ni czym
na drze wie ge ne alo gicz nym.
Spój ny ję zyk for my i roz po zna -
wal ny styl mo gą być rów nie
sku tecz nym prze ka zem na te -
mat mar ki, co lo go. Kie dy
ostat ni raz mu sia łeś spraw dzić
zna czek, że by wie dzieć, że
oglą da ny sa mo chód to Mer ce -
des -Benz al bo Aston Mar -
tin? – tłu ma czy Ga ry Ma jor.
Aby to zróż ni co wa nie by ło
sku tecz ne, na le ży jed nak
wziąć pod uwa gę coś wię cej
niż sa mą ory gi nal ność i spój -
ność pro jek tu. Jed nym z naj -
bar dziej sku tecz nych na rzę dzi
pro jek tan tów prze my sło wych
jest zdol ność wzbu dza nia
u użyt kow ni ków po zy tyw nych

re ak cji emo cjo nal nych. – Po -
strze ga na ja kość po ma ga
sprze da wać ma szy ny – tłu ma -
czy Ri chard Kil l gren, któ ry
po la tach pra cy w bran ży mo -
to ry za cyj nej, w fir mach ta kich
jak Lo tus i Ben tley wy ko rzy -
stu je obec nie swo je umie jęt -
no ści pro jek tu jąc ma szy ny
LiuGong. – Kie dy pa trząc

na ma szy nę lub do ty ka jąc jej,
masz wra że nie by le ja ko ści,
na po zio mie emo cjo nal nym
przyj mu jesz, że ca łe urzą dze -
nie jest do ni cze go, bez wzglę -
du na je go pa ra me try tech -
nicz ne czy funk cjo nal ność. Ni -
gdy nie moż na lek ce wa żyć
zna cze nia re ak cji emo cjo nal -
nej na es te tycz ny od biór pro -
jek tu – stwier dza.
Ga ry Ma jor z ko lei do da -
je: – Czę sto nie zda je my so bie
spra wy z pod świa do mych me -
cha ni zmów emo cjo nal nych,
któ re wpły wa ją na na sze de -
cy zje. Mo że to być na wet tak
sub tel na rzecz, jak pro por cje
ko lo rów żół te go i ciem no sza -
re go na ka ro se rii ma szy ny bu -
dow la nej, co na po zio mie
emo cjo nal nym moż na ła two

prze ło żyć na przy kła dy ze
świa ta przy ro dy. Zu peł nie ina -
czej za re agu je my prze cież
na wi dok ka nar ka i osy. To
wła śnie sta ło się na szą dru gą
na tu rą i jest obec nie jed ną
z pod sta wo wych rze czy,
na któ rą zwra ca my uwa gę,
przy pa tru jąc się ma szy nie.
Jed no cze śnie jest to po dej -
ście, któ rym kie ru je my się wo -
bec każ dej ma szy ny pro jek to -
wa nej dla fir my LiuGong.
Wy zwa nie, ja kim jest stwo rze -
nie ma szy ny bu dow la nej
o nie po wta rzal nej toż sa mo ści,
wy ni ka z róż nych wy mo gów
tech nicz nych, któ rych na le ży
prze strze gać – na przy kład
roz wią zań tech nicz nych al bo
obo wią zu ją cych norm. W tym
kon tek ście Ga ry Ma jor zwra ca
uwa gę na szcze gól ny przy -
kład co raz ostrzej szych wy -
mo gów praw nych. Stop nio we
zbli ża nie się do eu ro pej skich
stan dar dów emi sji spa lin,
zgod nych z za pi sa mi fi nal -
nych norm, mia ło tak sa mo
du ży wpływ na pro jekt ma szy -
ny, jak jej pa ra me try me cha -
nicz nie. – Jesz cze pięć lat te -
mu obo wią zy wa ła za sa da, że
ope ra tor mu si być w sta nie
do strzec obiekt o wy so ko ści
jed ne go me tra znaj du ją cy się
w od le gło ści me tra od ma szy -
ny – wspo mi na Ga ry Ma -
jor. – Ko niecz ne do speł nie nia
wy mo gi w za kre sie norm emi -
sji spa lin wy mu si ły zmia nę
sto so wa nych kom po nen tów,
na przy kład me cha ni zmów na -
pę do wych czy fil trów czą ste -
czek sta łych, zna czą co zwięk -
sza jąc roz mia ry ma szyn. Z te go
po wo du obu do wy sil ni ka są
obec nie bar dzo du że, co utrud -
nia speł nie nie wy mo gów w za -
kre sie po la wi dze nia. A to z ko -
lei wpły wa na ogól ną es te ty kę
kon struk cji – do da je.
Te go ro dza ju po ja wia ją ce się
pro ble my moż na jed nak prze -
zwy cię żyć dzię ki cią głe mu roz -
wo jo wi no wych tech no lo gii,
któ rych LiuGong ak tyw nie po -
szu ku je i któ re sto su je w swo -
ich pro jek tach. – Po stęp w za -
kre sie za sto so wa nia ma te ria -
łów – zwłasz cza ma te ria łów

MASZYNY BUDOWLANE

Wzor nic two prze my sło we w LiuGong
Zmia ny le gi sla cyj ne, bez pie czeń stwo i wy go da ope ra to rów oraz nie -
ustan ny roz wój no wych tech no lo gii spra wia ją, że pro jek to wa nie ma -
szyn bu dow la nych sta je się wy jąt ko wo zło żo nym i in te lek tu al nie wy -
ma ga ją cym przed się wzię ciem. Ich pięk ny wy gląd rzu ca się w oczy,
choć prze cięt ny ob ser wa tor nie za wsze do strze ga skom pli ko wa ny pro -
ces my ślo wy, któ ry miał wpływ na osta tecz ny kształt pro jek tu

Sto so wa nie no wych tech no lo gii po pra wia wy gląd ma szy ny oraz jej efek tyw ność ener ge -
tycz ną i funk cjo nal ną. Waż ne są tak że wra że nia użyt kow ni ka ob cu ją ce go z ma szy ną
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kom po zy to wych – dał nam
więk sze moż li wo ści swo bod -
ne go kształ to wa nia for my,
a wyż sza es te tycz na świa do -
mość od bior ców pchnę ła nas
w kie run ku śmiel szych pro jek -
tów. Z wi zu al ne go punk tu wi -
dze nia, im lep sza po wierzch nia
kla sy A, tym le piej wy glą da ma -
szy na. Do tej po ry w bar dzo
wie lu ma szy nach te go ro dza ju
uży wa no bla chy sta lo wej.
W pro duk cji sa mo cho dów uży -
wa się do te go bar dzo cien kiej
bla chy, dzię ki cze mu moż -
na uzy skać ele ganc kie kształ ty,
któ re na tu ral nie ko ja rzą się
z ka ro se rią au ta – mó wi Ma jor.
Jed nak nad wo zie ma szy ny bu -

dow la nej wy ko nu je się z bla -
chy gru bo ści dwóch, trzech,
a na wet czte rech mi li me trów,
za tem uzy ska nie po dob nych
efek tów jest bar dzo trud ne.
Dzię ki za sto so wa niu tech no -
lo gii ma te ria łów kom po zy to -
wych oraz for mo wa niu wtry -
sko we mu znacz nie ła twiej
moż na jed nak sty li zo wać po -
wierzch nię ma szyn, któ re
w przy szło ści pro du ko wa ne
bę dą przez kon cern LiuGong.
Ko rzy ści wy ni ka ją ce z po stę -
pu w tech no lo gii kom po zy to -
wej wy kra cza ją jed nak znacz -
nie da lej niż więk sza swo bo -
da pro jek tan tów. Ga ry Ma jor
ko men tu je to w ten spo -
sób: – Z punk tu wi dze nia wy -
trzy ma ło ści ma te ria ły, o któ -
rych mó wi my, ma ją wy jąt ko -
wo du żą od por ność na uszko -
dze nia me cha nicz ne. To nie -
unik nio ne, że na osło ny ka bin

spa da ją spo re frag men ty
urob ku i odłam ków skal nych.
Z te go po wo du na ma szy nach
wy pro du ko wa nych z bla chy
bar dzo ła two o wgnie ce nia.
Dzię ki no wo cze snym ma te ria -
łom kom po zy to wym odłam ki
obi ja ją się po pro stu od po -
wierzch ni, nie po zo sta wia jąc
żad nych wi docz nych uszko -
dzeń. Nie któ re ma te ria ły moż -
na też bar wić już na eta pie for -
mo wa nia, więc je śli ma szy -
na jest na ra żo na na sil ne
otar cia, la kier nie ze drze się
z niej tak ła two, jak to ma to
miej sce w przy pad ku ka ro se -
rii sa mo cho du. Dzię ki tym za -
le tom ma te ria ły wyż szej ja ko -

ści spra wia ją, że ma szy na le -
piej się zu ży wa, za rów no
pod wzglę dem wy glą du, jak
i mi ni ma li zo wa nia po ten cjal -
nych uszko dzeń. Sto so wa nie
no wych tech no lo gii po pra wia
nie tyl ko wy gląd ma szy ny,
ale tak że jej efek tyw ność
ener ge tycz ną i funk cjo nal ną.
Ze spół pro jek tan tów fir my
LiuGong przy kła da też ogrom -
ną wa gę do wra żeń użyt kow -
ni ka koń co we go.
Oprócz sta ran ne go wy kształ -
ce nia tech nicz ne go Ed Wa -
gner mo że po chwa lić się tak -
że ty sią ca mi go dzin pra cy
spę dzo nych na ob słu dze róż -
ne go ro dza ju cięż kich ma -
szyn dro go wych przy bu do -
wie au to strad. – W mo im
prze ko na niu o wie le waż niej -
sze jest na by cie wie dzy prak -
tycz nej, po przez do świad cze -
nie lub ob ser wa cję, niż za po -

śred nic twem kwe stio na riu -
szy lub in nych źró deł opi nii
użyt kow ni ków. Usta le nie ko -
rzy ści wy ni ka ją cych dla użyt -
kow ni ka z za sto so wa nia tych
tech no lo gii jest dla nas bez -
cen ną in for ma cją pod czas
pro jek to wa nia. Wła śnie dla -
te go LiuGong za trud nia ope -
ra to rów w na szej wiel kiej jed -
no st ce ba daw czej i dla te go
nie ustan nie zbie ra my opi nie

klien tów, któ rzy te stu ją pro to -
ty py na szych ma szyn – wy ja -
śnia Ed Wa gner. 
Jed nym z ele men tów, któ ry
po ka zu je, jak no we tech no lo -
gie zwięk sza ją efekt sy ner gii
w pro jek to wa niu ma szyn, wy -
daj no ści i kom for cie pra cy
ope ra to ra, jest ka bi na. – Miej -
sce pra cy ope ra to ra sta nie się
o wie le przy tul niej sze – z w peł -
ni au to ma tycz ną kli ma ty za cją,
do sko na łą wi docz no ścią we
wszyst kich kie run kach, z na ci -
skiem na czy stość i cał ko wi cie
in tu icyj ny in ter fejs. W przy szło -
ści pro wa dze nie tych po jaz -
dów bar dzo uła twi sys tem ste -
ro wa nia ge sta mi – na przy kład
ope ra tor mógł by ste ro wać ma -
szy ną za po śred nic twem rę ka -
wi cy z sys te mem czuj ni ków.
Uży wał by ge stów rę ki, by wy -
dać ma szy nie po le ce nie wy ko -
na nia okre ślo nej czyn no ści.
Wła śnie tym kie run ku pro wa -
dzo nych jest wie le ba dań
w bran ży ma szyn bu dow la -
nych. Nie osią gnę liśmy jesz cze
zakładanego ce lu, ale wy da je

się, że mamy do czynienia z
nie unik nio ną ewo lu cją, któ ra
w LiuGong szcze gól nie nas fa -
scy nu je ze wzglę du na moż li -
wo ści po bu dza nia kre atyw no -
ści naszego ze spo łu pro jek to -
we go – tłu ma czy Gary Ma jor. 
Je śli roz wój tech no lo gii po zo -
sta nie zgod ny z kie run kiem
wdra ża nych re gu la cji, po ten -
cjal ny wpływ na wy daj ność
oraz walory es te tyczne kon -

strukcji ma szyn bu dow la nych
bę dzie ogrom ny. Pod su mo -
wu jąc, Ga ry Ma jor mó -
wi: – Ja ko pro jek tant mam na -
dzie ję, że ogra ni cze nia w za -
kre sie użyt ko wa nia tra dy cyj -
nych na pę dów spa li no wych
sta ną się mo to rem roz wo ju
bar dziej wy ra fi no wa nych
ukła dów hy bry do wych. Przy -
czy ni się to w oczy wi sty spo -
sób do zmniej sze nia ga ba ry -
tów nad wo zia ma szyn i za pew -
ni tym sa mym więk szą swo bo -
dę pro jek tan tom. Tak że in ne
tech no lo gie wcho dzą ce po -
wo li, acz kol wiek kon se kwent -
nie do bran ży ma szyn bu dow -
la nych, ta kie jak aku mu la to ry
i in ne sys te my od zy ski wa nia
ener gii – czy to za czerp nię te
z prze my słu mo to ry za cyj ne -
go, woj sko wo ści, czy też ta -
kich ob sza rów te sto wych jak
For mu ła 1 – ozna cza ją, że pro -
jek to wa nie ma szyn bu dow la -
nych ma przed so bą
nie zwy kle in te re su ją -
cą perspektywę.

MASZYNY BUDOWLANE

www.warynski-trade.com.pl

Więk sze moż li wo ści swo bod ne go kształ to wa nia for my oraz wyż sza es te tycz na świa do mość
od bior ców pchnę ła projektantów LiuGong w kie run ku śmiel szych pro jek tów

Ka bi na jest głów nym ele men tem, któ ry po ka zu je, jak no we tech no lo gie zwięk sza ją efekt sy -
ner gii w pro jek to wa niu ma szyn z my ślą o bez pie czeń stwie i kom for cie pra cy ope ra to ra
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Odczuwalnie zwięk szo na sta -
bil ność oraz udźwig po łą czo -
ne z naj więk szym w tej kla sie
pro por cjo nal nym prze pły wem
w po moc ni czym ukła dzie hy -
drau licz nym czy nią z mo de li
E17, E19 i E20 wszech stron ne
ma szy ny współ pra cu ją ce
z sze ro ką ga mą osprzę tu. Sta -
bil ność ma klu czo we zna cze -
nie dla mak sy mal ne go wy ko -
rzy sta nia si ły ko pa nia łyż ki
i udźwi gu. Opty mal ną sta bil -
ność moż na osią gnąć po -
przez wy su nię cie pod wo zia
i uży cie do dat ko we go, dłu gie -
go le mie sza. Co wię cej, dzię ki
za sto so wa niu tech no lo gii ZHS
sta bil ność mo de lu E20 jest
po rów ny wal na z naj lep szy mi
kon wen cjo nal ny mi ma szy na -
mi do stęp ny mi na ryn ku. 

Wy po sa że nie no wych ko pa -
rek, po dob nie jak w przy pad -
ku wszyst kich ma szyn kom -
pak to wych Bob cat, jest er go -
no micz nie roz miesz czo ne
wo kół ope ra to ra, za pew nia jąc
opty mal ny do stęp. Ka bi ny no -
wych ma szyn ma ją du że okna
i wą skie słup ki, co mak sy mal -
nie zwięk sza wi docz ność do -
oko ła ma szy ny. W re zul ta cie
ka bi ny w mo de lach E17 -E20
za pew nia ją ope ra to ro wi kom -
for to we wa run ki, a dzię ki zna -
ko mi tej wi docz no ści ob sza ru
ro bo cze go zwięk sza ją też je -
go bez pie czeń stwo. 
No wy, dwuto no wy mo del E20
jest wy po sa żo ny w peł no wy -
mia ro wą ka bi nę z tech no lo gią
za po bie ga nia ko ły sa niu nad -
wo ziem (Ze ro Ho using Swing,

ZHS), któ ra do dat ko wo wspo -
ma ga do tych cza so wą tech -
no lo gię za po bie ga nia ko ły sa -
niu (ZTS) i chro ni kra wę dzie
gór nej, przed niej czę ści kon -
struk cji pod czas wy ko ny wa -

nia ob ro tu. Dzię ki te mu ko -
par ki E20 z funk cją ZHS
umoż li wia ją swo bod ny ob rót
o 320° pod czas pra cy w po bli -
żu ścian bu dyn ków, nie
zmniej sza jąc przy tym wy go -
dy ope ra to ra ani wy daj no ści. 
Wy jąt ko we ukła dy hy drau licz -
ne no wych mo de li E17, E19
i E20 po zwa la ją na naj lep sze
moż li we wy ko rzy sta nie mo cy
sil ni ków ko pa rek. Krót kie cza -
sy cy kli i płyn ne ste ro wa nie
naj więk szą w swo jej kla sie si -
łą na łyż ce to gwa ran cja naj -
lep szej wy daj no ści. Za bez -
pie cze nie prze ciw wstrzą so we
si łow ni ka ra mie nia i wy się gni -
ka to ko lej ne, nie spo ty ka ne
w tej kla sie roz wią za nie.
Za sto so wa nie wy jąt ko wo trwa -
łych ma te ria łów gwa ran tu je,
że ko par ki Bob cat E17, E19
i E20 są nie zwy kle wy trzy ma łe
i od por ne na zu ży cie. Wszyst -
kie kom po nen ty i ele men ty
kon struk cyj ne są te -
sto wa ne w eks tre -
mal nych wa run kach.

No wa ge ne ra cja koparek kompaktowych Bobcat
Bob cat wpro wa dził do sprze da ży ko par ki kom pak to we kla sy 1-2 ton. Mo -
de le E17, E19 i E20 sta no wią wy jąt ko we po łą cze nie naj wyż szej w swo jej
kla sie si ły na łyż ce, za się gu ro bo cze go, płyn no ści pra cy osprzę tu, wy daj -
no ści hy drau licz nej i krót kie go cza su cy kli z nie zwy kłą wy trzy ma ło ścią
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www.bobcat.pl

Ko par ka Bobcat E20 sprawdza się pod -
czas pra cy w po bli żu ścian bu dyn ków

http://www.bobcat.eu/
http://www.bobcat.eu/
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Na Od dzia le Prze rób ki Pia sku
w Mnisz ko wie pia sko wiec
ura bia ny jest me cha nicz nie
za po mo cą spy char ki gą sie ni -
co wej wy po sa żo nej w po tęż -
ny le miesz pół w klę sły o po -
jem no ści pra wie 19 m³ i zry -
wak jed no zęb ny, któ ry mo że
pe ne tro wać grunt na głę bo -
kość do 1,30 me tra. Je go si ła
za głę bia nia wy no si 200, a si ła
wy ry wa ją ca – 612 kN! Nie zwy -
kle istot nym pa ra me trem spy -
char ki jest tak że jej si ła ucią -
gu, któ ra w tym przy pad ku
(na pierw szym bie gu) wy no -
si 1.050 kN. Dzię ki tym pa ra -
me trom sta lo wy ko los do sko -
na le ra dzi so bie z pod sta wo -
wym za da niem, ja kim jest zry -
wa nie pod ło ża. W je go wy ni -
ku otrzy mu je się mie sza ni nę
pia sku i odłam ków skal nych.
Na stęp nie uro bek pod py cha -
ny jest le mie szem pod ma szy -
nę za ła dow czą, któ rą z re gu ły
jest ła do war ka ko ło wa. Wrzu -
ca ona uro bek do kru szar ki
lub ko sza za ła dow cze go,
gdzie – przed trans por tem
na prze no śni ki ta śmo we – na -
stę pu je je go pierw szy sto pień
kru sze nia. Na stęp nie uro bek
tra fia do kru sza rek wal co wych
w dzia le prze rób ki. Tam też
po wsta ją naj wyż szej ja ko ści
pia ski for mier skie i szklar skie. 
Za so by pia skow ca pod Mnisz -
ko wem bę dą wy ko rzy sty wa ne
jesz cze przez dzie siąt ki lat.
Dwa me try pod zło ża mi znaj -
du je się po tęż ny zbior nik bar -
dzo czy stej wo dy pit nej o stra -
te gicz nym zna cze niu dla kra -
ju. Po ziom wo dy wy no si 188,
a dol na stre fa su row -
ca 190 me trów nad po zio mem
mo rza. Po ni żej te go po zio mu
nie wol no już pro wa dzić wy -
do by cia,  by nie do pu ścić
do za nie czysz cze nia wo dy. 
Pierw sze ma szy ny bu dow la ne
wy pro du ko wa ne w Sta lo wej

Wo li za wi ta ły do Ko pal ni Pia -
sku Kwar co we go „Gru dzeń
Las” na po cząt ku lat dzie więć -
dzie sią tych ubie głe go stu le cia.
W chwi li obec nej ko pal nia eks -
plo atu je dwie spy char ki o mo -
cy sil ni ka po nad 500 KM, czte -
ry – o mo cy 320 KM (ku po wa -
ne suk ce syw nie w la tach 1996-
2000 TD-25G z licz bą od dwu -
dzie stu do czter dzie stu ty się cy
prze pra co wa nych mo to go -
dzin), dwie – o mo cy 140 KM
(TD-15C) oraz sześć ła do wa rek
ko ło wych Ł -34. Wszyst kie z wy -
mie nio nych ma szyn pra cu ją
w bar dzo cięż kich wa run kach,

głów nie ze wzglę du na to, że
w wy ro bi sku pa nu ją nie sprzy ja -
ją ce wa run ki w po sta ci wy so -
kiej tem pe ra tu ry i wil got no ści
oraz du że go za py le nia. 
Eks plo ato wa na intensywnie
w sys te mie dwu zmia no wym
spy char ka TD-40E Extra do
chwili obecnej prze pra co wa -
ła ponad 500 go dzin. O jej
za ku pie za de cy do wa ła re no -
ma jej po przed nicz ki – mo de -
lu TD-40B, któ ry ko pal nia
„Gru dzeń Las” użytkuje od
roku 2002.  W tym czasie
maszyna przepracowała bez -
a wa ryj nie 15 tysięcy go dzin.

Najnowszy nabytek kopalni
pra cu je nie tyl ko przy ura bia -
niu wy ro bi ska i prze miesz -
cza niu uro bio nych mas
pod środ ki za ła dow cze, ale
tak że przy zdej mo wa niu i hał -
do wa niu nad kła du. – Ma szy -
na speł nia wszyst kie sta wia ne
jej przez nas wy mo gi. Wy so ka
wy daj ność, moc ny i eko lo -
gicz ny sil nik fir my Cum mins
speł nia ją cy eu ro pej skie stan -
dar dy emi sji spa lin i po zio mu
ha ła su, po jem ny le miesz, do -
bre wy ci sze nie wnętrza ka bi -
ny czy więk szy kom fort pra cy
ope ra to ra niż w star szym mo -

de lu, to za le ty ja kie so bie bar -
dzo ce ni my. Ope ra tor wy ko -
nu je co dzien ną ob słu gę tech -
nicz ną tej spy char ki, któ ra nie
jest zbyt skom pli ko wa na. Na -
si ope ra to rzy ma ją dłu gi staż
pra cy i nie są to przy pad ko wi
lu dzie, dlatego po tra fią dbać
o powierzone im ma szy ny.
Dzię ki te mu kosz ty eks plo -
ata cyj ne spy char ki są sa tys -
fak cjo nu ją ce. Rów nież bar -
dzo do brze oce niam współ -
pra cę z ob słu gą ser wi so wą ze
Sta lo wej Wo li – tłumaczy Ma -
rek Pie kar ski, nad szty gar do
spraw wy do by cia. 

Po nie waż ko pal nia dzia ła
w otu li nie Par ku Kra jo bra zo -
we go i Re zer wa tu Ośrod ka
Ho dow li Żu brów, waż ny
aspekt dla jej kie row nic twa
sta no wi eko lo gia. Pro duk cja
pro wa dzo na jest bez od pa do -
wo dzię ki za pew nio ne mu
zby to wi na wszyst kie pro duk -
ty hy dro kla sy fi ka cji. Wo da
uży wa na w tym pro ce sie, krą -
ży w obie gu za mknię tym.
Ujem ne wpły wy eks plo ata cji
nie wy kra cza ją po za wy ro bi -
sko i nie prze ni ka ją do śro do -
wi ska. Kil ka dzie siąt hek ta rów
prze kształ co nych te re nów
zo sta nie zre kul ty wo wa nych
w kie run ku rol no -le śnym oraz
wod no -le śnym. Sta lo wo wol -
skie spy char ki wy ko rzy sty wa -
ne są przez ca ły rok. W okre -
sie po sto ju wy do by cia su row -
ca (od po ło wy li sto pa da
do mar ca) ma szy ny ścią ga ją
oraz for mu ją na kład. Je go
gru bość wy no si od kil ku
do 18 m, zaś war stwa zło ża
do cho dzi do 35 m. Zło ża KPK
„Gru dzeń Las” znaj du ją się
w jed nym z głów nych w Pol -
sce źró deł su row ców szklar -
skich i for mier skich, tzw.
Niec ce To ma szow skiej le żą -
cej na pół noc ny -wschód
od Gór Świę to krzy skich. Nie
ma ona so bie rów nych
na ob sza rze kra ju pod wzglę -
dem czy sto ści su row ca, któ -
ry zaj mu je ob szar 35 km².
Znaj du ją ce się w tym re jo nie
zło ża do star cza ją su row ca
dla prze my słu szklar skie go
w ilo ści po nad sześć dzie siąt
pro cent ich rocz nej pro duk cji
w Pol sce. Na to miast sa mo
zło że „Gru dzeń Las” do star -
cza to ny su row ców for mier -
skich za spo ka ja jąc bli sko sie -
dem dzie siąt pro cent pro duk -
cji kra jo wej. Od bior ca mi pia -
sków są prze my sły: szklar ski,
mo to ry za cyj ny, ce ra micz ny
(ka olin), che micz ny (kle je),
ma szy no wy, hut ni czy (głów nie
od lew nie), gór nic two i ener ge -
ty ka, bu dow nic two (kru szy wa),
rol nic two oraz ochro -
na śro do wi ska (żwir -
ki fil tra cyj ne).
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Stalowy kolos w kopalni piasku 
Wy da wa ło by się, że ma szy na o mo cy sil ni ka po nad 500 KM i ma sie eks plo -
ata cyj nej 67 ton jest zbyt po tęż na, że by ura biać pia sek. Oka zu je się jed nak,
że spy char ki gą sie ni co we ze Sta lo wej Wo li – DRES STA TD -40E Extra do sko -
na le spi su ją się w Ko pal ni Pia sku Kwar co we go „Gru dzeń Las”…

www.dressta.com.pl

Sys tem ura bia nia zło ża spy char ka mi wy po sa żo ny mi w zry wak za pew nia sta bil ność
ufor mo wa nych skarp i zbo czy oraz wy klu cza groź bę po wsta nia szkód gór ni czych

http://www.dressta.com.pl/
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Fa scy nu ją ce w tej wie lo funk cyj -
nej ko par ce ko ło wej jest to, że
gdy pra cu je na bu do wie wraz
z więk szy mi to na żo wo jed nost -
ka mi, mo że spra wiać wra że nie
źle do bra nej ka te go rii wa go -
wej. Po zo ry my lą. Nie je den
użyt kow nik stan dar do wej ko -
par ki na wi dok ko le gi ope ra to -
ra z Me ca la ca 714 MWe, trans -
por tu ją ce go ła du nek po wy -
żej 6 ton, z nie do wie rza niem
za stygł w bez ru chu. A to tyl -
ko pre ludium do ko lej nych od -

słon 714 MWe w ro li głów nej,
pod czas któ rych zwin nie po ru -
sza się na de skach światowej
sce ny bu dow la nej. 
Je że li wyj dzie my z za ło że nia,
że pra ca na bu do wie wią że
się tyl ko z ko pa niem, Me ca -
lac bę dzie się nu dził w dłuż -
szym wy mia rze cza so wym.
Je go ope ra tor rów nież.
Szcze gól nie wte dy, gdy in ne
jed nost ki sprzę to we na bu -
do wie bę dą pró bo wać, w ten
czy in ny spo sób, le piej lub
go rzej roz ła do wy wać pa le ty
z kost ką lub prze miesz czać
się w nie skoń czo ność ła du -
jąc wy wrot ki syp kim ma te ria -

łem. To ide al ne śro do wi sko
dla ma szyn spod zna ku Me -
ca la ca. Zo sta ły sto wo rzo ne
z my ślą o ta kich wa run kach
pra cy. Tu po ja wia się miej -
sce, że by po ka zać wa lo -
ry 714 MWe i kunsz tu jej
ope ra to ra, któ ry koń cząc ko -
pać, zwal nia sta no wią cą wy -
po sa że nie stan dar do we hy -
drau licz ną blo ka dę AC TI VE
LOCK na szyb kozłą czu wy pi -
na jąc w ten spo sób łyż kę ko -
par ko wą i za stę pu jąc ją wi -

dła mi. Ob ser wa tor śle dzą cy
dzia ła nia tej ma szy ny wraz
z wi dła mi jest bli ski wpad nię -
cia w stan hip no zy. Swo bo da
ru chu wy się gni ka (fir ma Me -
ca lac po sia da czter dzie ści lat
do świad czeń w je go kon -
struk cji), za kres ro bo czy wy -
no szą cy po nad sześć me -
trów w gó rę i trzy me try po ni -
żej po zio mu, na któ rym stoi
Me ca lac oraz włą cze nie w to
do dat ko wo moż li wo ści ob ro -
tu o 360 stop ni – wszyst ko to
czy ni z Me ca la ca 714 MWe
wręcz ide al ny wó zek wi dło wy
o im po nu ją cym udźwi gu. Kto
te go nie wi dział, mo że tyl ko

ża ło wać! Są rze czy, któ rych
trze ba w ży ciu do świad czyć
i któ re na le ży po pro stu prze -
żyć. Me ca la ca trze ba bez -
sprzecz nie  po sia dać w parku
maszynowym swej firmy. 

Tak, ob ser wa cja pra cy tej ma -
szy ny to swe go ro dza ju ilu zja.
Na wet wte dy, gdy ope ra tor
wy mie nia szyb ko i płyn nie
osprzęt ro bo czy, nie ja ko
„po rzu ca jąc” łyż kę do ko pa -
nia, a za pi na jąc w jej miej sce
łyż kę do za ła dun ku, by
po chwi li pra cy żon glo wać
pa le ta mi uno szo ny mi na wi -
dłach. Róż ni ca jest jed nak
ta ka, że to dzie je się na praw -
dę, a tre ning umie jęt no ścio -
wy jest szyb ki, przy jem ny
i uza leż nia ją cy. Gdy za py ta -
my ope ra to ra ko par ki 714
MWe o je go zda nie na te mat
ma szy ny, usły szy my: – Za -
dzi wia ją co sil na, pre cy zyj na,
zwar ta, kom for to wa. To ko -
par ka ko ło wa in na niż
wszyst kie po zo sta łe, zry wa ją -
ca z kon we nan sa mi, stan dar -
da mi, ru ty ną i sta gna cją. Dys -
tyn go wa na w za cho wa niu,
nie zwy kle wy daj na w pra cy,

wier na i nie obo jęt na, a gdy po -
trze ba mo cy – nie za wod na.
Każ dy, kto miał do czy nie nia
z Me ca la cem 714 MWe po wta -
rza nie zmien nie, że dzię ki tej
ma szy nie osią gnąć moż na naj -
wyż szy kom fort wy ko ny wa nia
prac in ży nie ryj nych, ja kie go
tyl ko moż na ocze ki wać. 
Pra ca tą ma szy ną zo bo wią -
zu je. Pla no wa nie cza su pra -
cy na bu do wie i roz pla no wa -
nie ro bót mu szą prze bie gać
w ten spo sób, aby wy ko rzy -
stać po ten cjał 714 MWe. Po -

zwa la to w zna czą cy spo sób
ogra ni czyć kosz ty po stro nie
wy ko naw cy, da jąc przy tym
bar dzo wy mier ny efekt. Pra -
ca 714 MWe jest bar dzo szyb -
ka. Po dob nie, jak i w przy pad -
ku wszyst kich in nych mo de li,
któ re znajdują się w aktualnej
ofercie Me ca laca. 
Gdy by za sta no wić się głę -
biej, to za kup i po sia da nie
ta kie go sprzę tu w fir mie sta -
no wi bar dzo ra cjo nal ne roz -
wią za nie. Stan dar do we ma -
szy ny ro bo cze nie za pew nia -
ją bo wiem aż tak sze ro ko po -
ję tej war to ści do da nej. Na le -
ży wy ko rzy stać ten fakt i in -
we sto wać z roz wa gą. W tym
tek ście spe cjal nie nie po da li -
śmy wszyst kich da nych tech -
nicz nych ma szy ny, bo do cie -
kli wi ła two znaj dą je
na stro nie in ter ne to -
wej pro du cen ta. 
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Mecalac 714 MWe – kompaktowy mocarz 
Prze my śla na kon struk cja jed nych skła nia do za sta no wie nia, in nych wprost
onie śmie la. Cho ciaż to 15-to no wy kom pakt wi ru ją cy po okrę gu o śred ni cy
po ni żej 3.600 mm, na wet gdy ma na so bie o 500 kilogramów cięż szą niż
stan dar do wa prze ciw wa gę, aspi ru je do wa gi cięż szej. To 714 MWe, fla go -
wy za wod nik fran cu skie go Me ca la ca

www.mecalac.pl

Każ dy, kto miał do czy nie nia z Me ca la cem 714 MWe potwierdza, że dzię ki tej ma szy nie
osią gnąć moż na naj wyż szy kom fort wy ko ny wa nia wszelkich prac in ży nie ryj nych

Użytkownicy Mecalaca 714 MWe  podczas codziennej eksploatacji docenią jego
szybkość, zwrotność oraz olbrzymią swobodę manewrowania wysięgnikiem  

http://www.mecalac.com/pl/
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BB 110 TD to kru szar ka o wiel -
ko ści gar dzie li 1.100x650 mm
oraz cię ża rze cał ko wi tym
(wraz z trzy osio wym pod wo -
ziem DOLLY) 39,2 to ny. Ma -
szy na (wraz z pod wo ziem
DOLLY) ma na ste pu ją ce wy -
mia ry trans por to we: wy so -
kość: 3.920 mm, sze ro -
kość: 2.500 mm oraz dłu -
gość 13.500 mm.
Kru szar ka BB 110 TD wy po -
sa żo na zo sta ła w bun kier
o po jem no ści ok. 6,0 m3

z rusz tem szcze li no wo -stoż -
ko wym od 40 do 45 mm i po -
wierzch nią si ta wy no szą cą
ok. 1,5 m2. Szcze li na mo że
być re gu lo wa na po przez me -
cha nicz ne wsu wa nie pod kła -
dek sta lo wych i hy drau licz nej

pom py w za kre sie od 45
do 130 mm. Ta śma głów na
posiada sze ro kość 1.000 mm
i zrzu ca ma te riał z wy so ko -
ści 3.010 mm. 
Do na pę du kru szar ki BB 110
TD (Die sel -hy drau licz na) słu -
ży sze ścio cy lin dro wy sil nik
wy so ko pręż ny chło dzo ny

cie czą fir my DEUTZ. Jed -
nost ka roz wi ja moc 182 kW,
przy ob ro tach 2.100 U/min
i speł nia naj now sze nor my
okre śla ją ce do pusz czal ną
tok sycz ność spa lin.
Do opcjo nal ne go wy po sa że -

nia kru szar ki BB 110 TD na le -
żą se pa ra tor ma gne tycz ny,

ta śma bocz na do wstęp ne go
od sie wu, zmien nik ob ro tów
kru szar ki, czuj nik kru sze nia,
czuj nik na peł nie nia gar dzie li,
ste ro wa nie dro gą ra dio wą
oraz trzy osio we pod wo zie
DOLLY. Użyt kow nik mo że się
tak że zde cy do wać na tań szą
wer sję bez pod wo zia DOLLY,
wów czas odpada też ko -
niecz ność mon ta żu czte rech
pod pór hy drau licz nych.
Ma te riał po kru sze niu (tak,
jak we wszyst kich kru szar -
kach BAT GmbH) po sia da re -
gu lar ną for mę ziar na i ma łe
ilo ści na dziar na. Po nad to kru -
szar kę ce chu je du ża wy daj -
ność, ni skie zu ży cie pa li wa
i wy so ka wy trzy ma łość czę -
ści ście ral nych.
Urzą dze nia firmy  BAT Bohr -
und An la gen tech nik GmbH
pra cu ją w wie lu kra jach, ta -
kich jak: Pol ska, Da nia, Wło -
chy, Au stria, Ho lan dia, Hisz -
pa nia, Izra el, Ro sja,
Li twa, Ło twa, Wę gry
oraz Bia ło ruś.

Kru szar ka szczę ko wa BB 110 TD
Fir ma BAT GmbH wpro wa dza jąc do pro duk cji kru szar kę szczę ko wą
BB 110 TD urze czy wist ni ła swe za mie rze nia do ty czą ce skon stru owa nia
ma szy ny ce chu ją cej się wy so ką wy daj no ścią, po zwa la ją cej się ła two
prze wo zić i szyb ko przy go to wać do pra cy. Ta kiej, któ ra mo gła by być też
uży wa na do kru sze nia mniej szych ilo ści ma te ria łu 
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www.bat-maschinenbau.de

Kruszarka BB 110 TD jest wydajna i nieskomplikowana w transporcie  

Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

o zdolnoÊci przerobowej od 40 do 300 t/h
Przesiewacze
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne
• przesiewacze b´bnowe o zdolnoÊci przerobowej do 100 m3/h 
Sortownie odpadów
• dla gruzu budowlanego i innych odpadów mieszanych
• wykonane wed∏ug ˝yczeƒ klienta
• s∏u˝àce do przesiewania i sortowania: gruzu budowlanego, 

mieszanych odpadów budowlanych, odpadów gospodarstwa domowego,
odpadów drzewnych i innych

BAT analizuje problem, znajduje rozwiàzania, planuje, konstruuje, 
wykonuje i montuje pojedyncze obiekty oraz ca∏kowite fabryki. 

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy

tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258, fax +49/36969/546-34
Kontakt: Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

E-mail: BAT_GmbH@t-online.de
Internet: www.BAT-Maschinenbau.de

http://www.bat-maschinenbau.de/
http://www.bat-maschinenbau.de/


Ła do war ki te le sko po we Mer lo
są te raz bar dziej wy daj ne, bez -
piecz ne, uni wer sal ne i kom for -
to we. In no wa cyj ność ma szyn
no wej ge ne ra cji do ty czy
wszyst kich faz ich po wsta wa -
nia, po cząw szy od pro jek tu,
przez wy ko rzy sta nie naj now -
szych tech no lo gii i naj wyż -
szej ja ko ści pod ze spo łów, aż
po spo sób zor ga ni zo wa nia
pro ce su pro duk cji. Po nie waż
we wszyst kich mo de lach za -
sto so wa ne zo sta ną te sa me
tech no lo gie, po zwo li to
na uni fi ka cję pro duk cji, a tym
sa mym dal sze pod nie sie nie
ja ko ści ma szy ny opusz cza ją -
cej li nię pro duk cyj ną fa bry ki
we wło skiej miej sco wo ści Cu -
neo. W ostat nim cza sie zo sta -
ła ona grun tow nie zmo der ni -
zo wa na, tak aby speł nić wy -
mo gi no wej me to dy pro duk -
cji. Mer lo za po wia da zin ten -
sy fi ko wa nie wy ko rzy sty wa nia
in no wa cyj nych tech no lo gii.
W swych ma szy nach, na wet
tych naj mniej szych, sto so -
wać bę dzie wy łącz nie no -
wa tor skie roz wią zania tech -
no lo gicz ne i pod ze spo ły naj -
now szej ge ne ra cji. Zmie ni się
rów nież or ga ni za cja pro ce su
pro duk cyj ne go. Te raz każ da
z ma szyn po wsta wać bę dzie
z blo ków, na któ re skła dać się
bę dą new ral gicz ne pod ze spo -
ły, ta kie jak układ na pę do wy,
chło dze nia, czy hy drau licz ny.
Pra cow ni cy fa bry ki bę dą do ko -
ny wać ich wstęp ne go mon ta -
żu. Zło żo ne ele men ty pod da -
wa ne bę dą peł ne mu za kre so -
wi te stów i prób. W ten spo sób,
zda niem pro du cen ta, uda się
osią gnąć naj wyż szą ja kość po -
szcze gól nych pod ze spo łów
ma szy ny, któ re tra fiać bę dą
na stęp nie na głów ną li nię mon -
ta żo wą. Opusz czać ją bę dzie
kom plet nie zmon to wa na ła do -
war ka te le sko po wa, któ ra pod -
da na zo sta nie jesz cze fi nal -

nym te stom ja ko ści. Mer lo po -
da je, że głów nym ce lem tych
iście re wo lu cyj nych zmian
w spo so bie pro duk cji jest nie
tyl ko przy spie sze nie mon ta żu,
ale przede wszyst kim pod nie -
sie nie ja ko ści ma szyn.
Mer lo od za wsze an ga żo -
wa ła się w two rze nie kon -
struk cji ma szyn, któ re im po -
nu ją wy daj no ścią, ale tak że
eko no micz ną eks plo ata cją.
Dla te go Mer lo wpro wa dza
do co raz szer szej ga my swo -
ich ma szyn in no wa cyj ny sys -
tem EPD (Eco Po wer Dri ve).
Do świad cze nia wy nie sio ne

z pra cy w wa run kach rze czy -
wi stych po kazu ją, że zmniej -
sza on po ziom zu ży cia pa li -
wa na wet o trzy dzie ści pro -
cent. Za sa da dzia ła nia sys te -
mu EPD opar ta jest na mo du -
le elek tro nicz nym, do któ re -
go pod łą czo ny jest bez prze -
wo do wo pe dał ga zu. Do sto -
so wu je on pręd kość ob ro to -
wą sil ni ka wy so ko pręż ne go
do wskaź ni ków oszczęd no ści
pa li wa de fi nio wa nych przez
mo duł dla kon kret nych wa run -
ków ro bo czych. Sys tem EPD
po zwa la ogra ni czyć zu ży cie
pa li wa przy za cho wa niu mak -

sy mal nej wy daj no ści ma szy -
ny. Te sty wy ka za ły, że na każ -
de ty siąc go dzin pra cy ma szy -
ny w śred nio trud nych wa run -
kach ro bo czych moż na w ten
spo sób za osz czę dzić na -
wet 3.000 li trów ole ju na pę -
do we go. W cią gu ro ku mo że
być to za tem kwo ta się ga ją ca
kil ku na stu ty się cy zło tych…
Sys te m EPD nie tylko przy-
nosi oszczędności, ale także
ułatwia codzienną pracę ope -
ra tora, który może wybrać je -
den z trzech try bów ro bo -
czych, optymalny do wa run -
ków pra cy i ro dzaju wy ko ny -
wa ne go za da nia:
• Trans port&Tow (trans port

i ho lo wa nie) po zwa la ją cy
ope ra to ro wi na uzy ska nie
i utrzy ma nie jak naj mniej sze -
go zu ży cia pa li wa przy za -
cho wa niu peł nej funk cjo nal -
no ści ma szy ny,

• He avy Lo ad (du że ob cią że -
nie) pomagający w uzy ska -
niu mak sy mal nej wy daj no -
ści pod czas szcze gól nie
cięż kich prac, ta kich jak wy -
ko py czy od śnie ża nie,

• In ching Mo de (wol ne prze su -
wa nie) sto so wa ny przy ma -
new ro wa niu na ogra ni czo nej
prze strze ni. Po zwa la uzyskać
wy so ką pre cy zję usta wie nia
prze no szo ne go ła -
dun ku w opty mal -
nym po ło że niu.
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www.merlo.com

Mer lo zaprojektowało przyszłość 
Mer lo świę tu ją ce w tym ro ku ju bi le usz pięć dzie się cio le cia z du mą spo -
glą da w prze szłość, ale kon se kwent nie roz wi ja też kon struk cję swych
ma szyn, któ re oce nić moż na ja ko ze wszech miar in no wa cyj ne 

Ła do war ki te le sko po we Mer lo są te raz bar dziej wy daj ne, bez piecz ne, uni wer sal ne i kom -
for to we. Ich in no wa cyj ność do ty czy wszyst kich faz pro duk cji po cząw szy od pro jek tu

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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Na wet gdy już doj dzie
do spo tka nia obu za in te re so -
wa nych stron – sprze da ją ce -
go i ewen tu al ne go na byw -
cy – w sfi na li zo wa niu trans ak -
cji czę sto prze szka dza wy pra -
co wa nie kom pro mi su do ty -
czą ce go ce ny. Aby wy eli mi -
no wać te nie do god no ści,
w Ber ge rat Mon noy eur wpro -
wa dzo no dwie no we usłu gi,
któ re w zna czą cy spo sób po -
ma ga ją klien tom w sprze da ży
i za ku pie ma szyn uży wa nych
nie tylko marki Caterpillar.
Jed ną z no wych usług jest
ko mis opar ty na po dob nych
za sa dach, ja kie funk cjo nu ją
na przy kład w bran ży sa mo -
cho dów oso bo wych. Sta no wi
on ide al ne roz wią za nie dla
firm, któ rym za ofe ro wa -
na do sprze da ży ma szy na nie
jest już po trzeb na do pra cy.
Dla te go też mo gą ją przy -
wieźć na plac wy sta wo wy do -
wol ne go od dzia łu Ber ge rat
Mon noy eur w Pol sce, gdzie
bę dzie cze ka ła na ko lej ne go
użyt kow ni ka. Umiesz cze nie
sprzę tu w ta kim miej scu
zwięk sza szan se sprze da nia
ma szy ny, bo od wie dza je
wie le osób chcą cych do ko -
nać za ku pu sprzę tu, czę ści
za mien nych czy ko rzy sta ją -
cych z usług ser wi so wych.
Zda rza się więc, że wy sta -
wio na ma szy na szyb ko znaj -
du je no we go wła ści cie la,
któ ry wi dząc ją „na ży wo”
mo że ła twiej oce nić jej stan
czy kom ple ta cję (na przy -
kład osprzęt, ogu mie nie itp.),
a tym sa mym przy dat ność
do wy ko ny wa nia za dań ty -
po wych dla je go dzia łal no -
ści. Po za tym ta ka ma szy -
na jest też do stęp na „od rę -
ki”, co dla wie lu spo śród po -
ten cjal nych na byw ców sta -
no wi klu czo wy ar gu ment.

Ko mis po sia da du ży po ten -
cjał je śli cho dzi o sprze daż
ma szyn uży wa nych, ale nie
jest opty mal nym roz wią za -
niem dla klien tów, któ rzy
chcą na dal wy ko rzy sty wać
swój sprzęt. Z my ślą o nich
fir ma Ber ge rat Mon noy eur
wpro wa dzi ła tak zwa ną umo -
wę po śred nic twa. Pod pi su -
jąc ją ofe ru ją cy ma szy nę
na sprze daż mo że być pew -
ny, że bę dzie ona pre zen to wa -
na we wszyst kich ka na łach

sprze da ży, z ja kich ko rzy sta
Ber ge rat Mon noy eur. W szcze -
gól no ści do ty czy to por ta li
in ter ne to wych, ta kich jak
www.CatUsed.com.
Poza ogło sze nia mi w in ter ne -
cie, fir ma pro wa dzi też wie le
ak cji ma ilin go wych kie ro wa -
nych do współ pra cow ni ków
czy bro ke rów dzia ła ją cych
na ryn kach po za eu ro pej skich,
na przy kład w Azji czy Afry ce.
Umo wa po śred nic twa to
pro dukt dla każ de go z klien -
tów Ber ge rat Mon noy -
eur – tak wła ści cie li ko par ko -

-ła do wa rek, ko pa rek, jak
i tych po sia da ją cych ma szy -
ny du że, nie ty po we i w spe -
cy ficz nych kon fi gu ra cjach,
któ re np. pra cu ją w ko pal -
niach, ty pu wo zi dło 730 czy
ła do war ka ko ło wa 988.
W Pol sce szan se na zby cie
ta kie go sprzę tu są nie wiel -
kie, ale przy moż li wo ściach
mar ke tin go wych Ber ge rat
Mon noy eur, któ ry jest w sta -
nie za ofe ro wać ta ki sprzęt
w Niem czech, Wło szech czy

na wet USA, sy tu acja cał ko -
wi cie się zmie nia. Do pó ki nie
znaj dzie się na byw ca, ma -
szy na ca ły czas po zo sta je
w dys po zy cji do tych cza so -
we go wła ści cie la i na dal
przy no si mu zy ski.
Sprzęt przyj mo wa ny do ko mi -
su lub bę dą cy przed mio tem
umo wy po śred nic twa prze cho -
dzi szcze gó ło wą in spek cję.
Jest ona do ko ny wa na na pod -
sta wie spe cjal ne go for mu la rza
obej mu ją ce go oko ło sto punk -
tów, któ re pod le ga ją ob li ga to -
ryj ne mu spraw dze niu – od wy -

glą du ze wnętrz ne go sprzę tu,
przez sil nik, aż po ele men ty ta -
kie jak stop nie wej ścio we,
klam ki, zam ki itp. Ta ka szcze -
gó ło wa kon tro la po zwa la
na do kład ne po znanie sta nu
ma szy ny, a tym sa mym wy ce -
nę jej rze czy wi stej war to ści.
Ak tu al nie obie umo wy są ob -
ję te pro mo cją, dla te go za wie -
ra jąc je, klient nie po no si żad -
nych kosz tów, zy sku jąc jed -
no cze śnie fa cho wą po moc
do świad czo nych han dlow -
ców, a tak że do stęp do mię -
dzy na ro do wej sie ci de ale rów
Ca ter pil lar i no wo cze snych
na rzę dzi sprze da ży.
Roz wią za niem, któ re cie szy się
obec nie bar dzo du żą po pu lar -
no ścią wśród wie lu przed się -
bior ców, jest umo wa naj mu
o cha rak te rze „wy naj mij i kup”.
To opty mal ne roz wią za nie dla
wszyst kich, któ rzy za mie rza ją
na być ma szy nę no wą lub uży -
wa ną, ale nie za wsze są prze -
ko na ni, czy do ko nu ją wła ści -
we go wy bo ru. Zwłasz cza je śli
cho dzi o wiel kość ma szy ny,
pa ra me try ro bo cze, ob słu gę
itp. Po ten cjal ni na byw cy mo gą
też nie być pew ni, jak dłu go
bę dą mieć za gwa ran to wa ne
kon trak ty, dla te go in we sto wa -
nie po kaź nych środ ków
w sprzęt sta no wi dla nich spo -
re ry zy ko. Przy ta kiej umo wie
klient, któ ry pła ci za wy na jem,
w bar dzo du żym stop niu spła -
ca wy ko rzy sty wa ną ma szy nę.
W cią gu pię ciu pierw szych
mie się cy aż 90% ce ny naj mu
tra fia na po czet spła ty ma szy -
ny, w po zo sta łym okre sie
(mak sy mal nie do jed ne go ro -
ku) kwo ta ta wy no si 60% (po -
da ne war to ści pro cen to we
do ty czą wy bra nych ma szyn).
Dzię ki te mu w okre sie wy naj -
mu klient -użyt kow nik „wy pra -
co wu je” wy mier ną ob niż kę
ce ny sprzę tu i osta tecz nie
mo że sfi na li zo wać je go za kup
na bar dzo atrak cyj nych wa -
run kach. Pro gra mem „wy naj -
mij i kup” ob ję te są ma szy ny
no we oraz uży wa -
ne, jed nak że jedynie
wy bra ne mo de le.

MASZYNY BUDOWLANE

Ber ge rat Mon noy eur wprowadza nowe usługi
W do bie in ter ne tu wy da je się, że za kup ma szy ny uży wa nej jest bar dzo
pro sty. Nie ste ty, to tyl ko po zo ry, bo przy du żej licz bie ogło szeń ła two
stra cić wie le cza su, a efekt po szu ki wań by wa roz cza ro wu ją cy. Sy tu -
acja sprze daw cy rów nież jest dość trud na – w gąsz czu ogło szeń po je -
dyn cza ofer ta mo że nie być od po wied nio zauważalna

www.b-m.pl

Klien ci, któ rzy ma ją do sprze da nia ma szy nę uży wa ną, mo gą ją wsta wić do ko mi su
al bo pod pi sać umo wę po śred nic twa i na dal z niej ko rzy stać

http://www.b-m.pl/
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Ko mat su po sze rza asor ty -
ment ma szyn, któ re mo gą
być fa brycz nie wy po sa żo ne
w opra co wa ny wraz ze spe -
cja li sta mi z fir my Top con sys -
tem ste ro wa nia pra cą in tel li -
gent Ma chi ne Con trol (iMC).
Do tej po ry z je go wa lo rów
ko rzy stać mo gli ope ra to rzy
spy char ki D61EXi/PXi-23, te -
raz oka zję ku te mu zy ska li
tak że użyt kow ni cy wpro wa -
dzo nej wła śnie do pro duk cji
se ryj nej ko par ki hy drau licz nej
PC210LCi-10. W dzi siej szych

cza sach, gdy w ma szy nach bu -
dow la nych kró lu je elek tro ni ka,
a ukła dy te le ma tycz ne sta ją się
co raz bar dziej po wszech ne,
trze ba so bie za dać py ta nie, co
tak in no wa cyj ne go jest w sys -
te mie in tel li gent Ma chi ne
Con trol, że Ko mat su nie za -
wa ha ło się okre ślić go mia nem
„re wo lu cyj ne go”. – Wpro wa -
dze nie tej tech no lo gii spra wia,
że do rąk na szych klien tów tra -
fia efek tyw ne na rzę dzie po zwa -
la ją ce na zre du ko wa nie kosz -
tów eks plo ata cyj nych. Re wo lu -
cyj ność no we go sys te mu po le -
ga na tym, że ma szy na „wie”,
co i w któ rym miej scu ma wy -
ko nać. Ope ra tor mo że za tem
w peł ni kon cen tro wać się
na pro wa dze niu ma szy ny z od -
po wied nią pręd ko ścią, ca łą

resz tę sys tem wy ko nu je au to -
ma tycz nie. Na le ży rów nież
pod kre ślić, że sys tem iMC
od nie daw na zna lazł tak że za -
sto so wa nie w ko par kach. Jest
to pierw sze te go ro dza ju roz -
wią za nie na świe cie, któ re
ma wszel kie da ne ku te mu,
by zre wo lu cjo ni zo wać wy ko -
rzy sta nie tych ma szyn. Do ta -
kie go stwier dze nia upraw nia ją
przede wszyst kim wiel ce po zy -
tyw ne do świad cze nia wy ni ka -
ją ce z do głęb nej ana li zy pra cy
spy cha rek wy po sa żo nych w sys -

tem iMC – tłu ma czy Andrzej
Tokarczyk z Ko mat su Po land. 
Sys tem iMC sta no wią cy se ryj -
ne wy po sa że nie spy cha rek
D61EXi/PXi-23 po zwa la nie
tyl ko na peł ną au to ma ty za cję
ca łe go pro ce su ni we la cji. Przy -
spie sza wy ko na nie prac
przy za cho wa niu ich naj wyż -
szej ja ko ści. Wła ści we wy ko na -
nie pod ło ża mo ni to ro wa ne jest
przez sze reg nie zwy kle pre cy -
zyj nych czuj ni ków.  W sto sun ku
do tra dy cyj nych sys te mów
z czuj ni ka mi sen so ro wy mi,
gro ma dze nie i prze twa rza nie
da nych przez jed nost kę ste ru -
ją cą iMC od by wa się znacz nie
szyb ciej. Umoż li wia to ste ro -
wa nie za wo ra mi hy drau licz ny -
mi w cza sie rze czy wi stym.
W prak ty ce po zwa la to na pre -

cy zyj ne, w peł ni au to ma tycz ne
usta wie nie le mie sza na wy so -
ko ści prze wi dzia nej w pro jek -
cie. Ope ra tor nie mu si ko ry go -
wać je go po zy cji i mo że skon -
cen tro wać się na utrzy my wa -
niu od po wied niej pręd ko ści
ma szy ny. Ca łą resz tę sys tem
wy ko nu je au to ma tycz nie. 
Po spy char kach przy szła ko -
lej na ko par ki. Ko mat su
PC210LCi-10 jest pierw szą
na świe cie ma szy ną te go ty -
pu stan dar do wo wy po sa żo ną
w sys tem iMC In tel li gent Ma -

chi ne Con trol skła da ją cy się
ze spe cjal ne go si łow ni ka hy -
drau licz ne go z sen so ra mi.
Czuj ni ki te go ty pu umiesz -
czo ne są tak że na wy się gni -
ku, ra mie niu i łyż ce. 
Za da niem sys te mu iMC jest
uła twia nie pra cy ope ra to ro wi
po przez za po bie ga nie zbyt
głę bo kie mu wni ka niu łyż ki
w pod ło że. Po ło że nie jej kra -
wę dzi mo ni to ro wa ne jest
w cza sie rze czy wi stym i pre -
cy zyj nie usta la ne w od nie sie -
niu do po zy cji ca łej ma szy ny
i da nych geo de zyj nych te re -
nu. We wnętrz na jed nost ka
ste ru ją ca (IMU+) umoż li wia
zarówno do kład ne upo zy cjo -
no wa nie ca łej ma szy ny, jak
i usta wie nia ra mie nia wy się -
gni ka i kra wę dzi łyż ki.  

Ope ra tor ko par ki ma ją cy
do wy ko na nia za da nie po le ga -
ją ce na przy kład na wy ko na niu
skar py o okre ślo nym na chy le -
niu i dłu go ści otrzy mu je ko mu -
ni kat „mo żesz ko pać” aż
do mo men tu uzy ska nia za kła -
da ne go po zio mu wy pro fi lo wa -
nia. Wów czas na stę pu je na -
tych mia sto wa re ak cja ukła du
hy drau licz ne go po le ga ją ca
na tym, że ko par ka nie wy ko nu -
je żad nych ru chów. Ozna cza
to, że ope ra tor nie mo że ko pać
głę biej niż za kła da pro jekt. Po -

zwa la to na ogra ni cze nie bez -
pro duk tyw ne go prze miesz cza -
nia wie lu me trów sze ścien nych
urob ku. Od pa da też ko niecz -
ność po pra wek, co ma bez po -
śred ni wpływ na pod nie sie nie
wy daj no ści, ogra ni cze nie kosz -
tów eks plo ata cyj nych i efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szy ny.
Sys tem iMC mo że zna leźć za -
sto so wa nie tak że w wo zi -
dłach Ko mat su. Ich ope ra to -
rzy otrzy ma ją cy fro wą ma pę
miejsc wyładunku. Wy klu czo -
ne bę dą lo ka li za cje, w któ rych
usy pa no zbyt wy so ką pryzmę.
W ten sposób prze sta nie my
mieć do czy nie nia z sy tu acją
wie lo krot ne go prze -
miesz cza nia te go sa -
me go mate ria łu.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su in tel li gent Ma chi ne Con trol – wycieczka w przy szło ść
Ko mat su da je ope ra to rom swych spy cha rek i ko pa rek na rzę dzie au to ma ty zu ją ce ro bo ty ni we la -
cyj ne. Ob słu gę sys te mu ła two opa no wać, co po zwa la na wet mniej do świad czo nym pra cow ni -
kom bły ska wicz nie zwięk szyć wy daj ność i pre cy zję wy ko ny wa nych prac…

www.komatsupoland.pl

Ope ra tor ko par ki PC210LCi-10 przy za dzi wia ją co ni skim wy sił ku osią ga do sko na łe
re zul taty w za kre sie tempa i pre cy zji pra cy  

Sys tem iMC sta no wią cy se ryj ne wy po sa że nie spy cha rek D61EXi/PXi-23 po zwa la na peł ną
au to ma ty za cję ca łe go pro ce su ni we la cji

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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Przed wła ści wym po ka zem,
któ ry już tra dy cyj nie od był się
w pod pa ry skim Ca se Cu sto -
mer Cen tre, dzien ni ka rze z ca -
łej Eu ro py obej rze li pre zen ta cję
mul ti me dial ną. Wy ni ka ło z niej,
że kon struk to rzy Ca se two rząc
ma szy ny nie tyl ko wy daj ne, uni -
wer sal ne, kom for to we, przy ja -
zne dla śro do wi ska, bez piecz -
ne, ale tak że ła twe w ob słu dze
i eko no micz ne w eks plo ata cji
wy jąt ko wo wy so ko za wie si li po -
przecz kę kon ku ren tom. Eu ro -
pej scy żu ra na li ści mo gli prze -

ko nać się oso bi ście o wa lo -
rach no wych ła do wa rek. W rę -
ce chęt nych tra fi ły bo wiem
czte ry mo de le – od 21 F o cię -
ża rze ro bo czym 4,4 to ny
po wa żą cą 6,2 to ny ma szy -
nę 321 F. Wszyst kie ma szy ny
na pę dza ne są sil ni ka mi Die -
sla mar ki FPT In du strial o mo -
cy 37-56 kW speł nia ją cy mi
eu ro pej ską nor mę emi sji spa -
lin Sta ge IIIB/Tier 4 Fi nal.
Osią gnię to to dzię ki za sto so -
wa niu sys te mu sta no wią ce -
go po łą cze nie ukła du re cyr -
ku la cji spa lin, ka ta li za to ra
utle nia ją ce go DOC oraz ka ta -
li za to ra czą stek sta łych.
God ne pod kre śle nia jest, że ła -
do war ki se rii F sta no wią cał ko -
wi cie no wą kon struk cję. Do jej
za let za li czyć wy pa da przede
wszyst kim efek tyw ny sys tem
hy dru alicz ny, któ ry bez naj -

mniej szych kło po tów jest
w sta nie za si lić na wet naj bar -
dziej ener go chłon ne na rzę dzia
ro bo cze. W więk szych mo de -
lach – 221F oraz 321F Ca se
sto su je układ hydrau licz ny
z opcją „High Flow”. Zwięk sza
ona prze pływ pom py z 70
do 130 li trów na mi nu tę przy -
spie sza jąc tym sa mym pra cę
z ta kim osprzę tem, jak płu gi
od śnież ne czy fre zar ki do as -
fal tu. Mak sy mal ny prze pływ
ukła du hy drau licz ne go osią -
ga ny jest w try bie peł za nia

w za kre sie sta łej pręd ko ści
od 0 do 5,5 km/h. Ma to za -
sto so wa nie przy wy ko ny wa -
niu prac ta kich, jak od śnie -
ża nie, fre zo wa nie as fal tu
czy za mia ta nie.
Dzię ki opty mal ne mu roz ło że -
niu ma sy no we ła do war ki
kom pak to we Ca se znacz nie
le piej ra dzą so bie z prze no -
sze niem pa let niż mia ło to
miej sce w przy pad ku ma szyn
po przed niej ge ne ra cji. Naj -
mniej sza z za pre zen to wa nych
w Pa ry żu ma szyn – ła do war -
ka 21F XT jest w sta nie pod -
nieść cię żar do 2.000 kg,
czy li o 400 kg więk szy niż po -
prze dza ją cy ją mo del 21E. 
Układ ro bo czy wy się gni ka po -
zwa la pro wa dzić pod no śnik
wi dło wy rów no le gle do pod ło -
ża. Umoż li wia to ope ra to ro wi
ła twiej sze i szyb sze prze no -

sze nie pa let bez ko niecz no ści
cią głe go ko ry gowa nia ich po -
ło że nia. Dzię ki ką to wi skrę tu
wy no szą ce mu 40° no we kom -
pak to we ła do war ki Ca se im po -
nu ją zwrot no ścią, co sta no wi
ol brzy mią za le tę pod czas wy -
ko ny wa nia ma new rów i pra cy
na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni. 
W ła do war kach se rii F za sto -
so wa no pe dał „Inch&Bra ke”
umoż li wia ją cy ope ra to ro wi
bez stop nio we ogra ni cza nie
na pę du pod czas zwal nia nia

przy jed no cze snym uży ciu ha -
mul ca. Umoż li wia to wy ko ny -
wa nie pre cy zyj nych ru chów
ła do war ką na przy kład pod -
czas pod pi na nia osprzę tu.
Już na pierw szy rzut oka wi -
dać, że ka bi na ła do wa rek Ca -
se Se rii F zo sta ła po sa do wio -
na ni żej niż mia ło to miej sce
w mo de lach po przed niej ge -
ne ra cji. Ob ni że nie po ło że nia
środ ka cięż ko ści po pra wi ło
sta bil ność ma szyn pod czas
pra cy w trud nym te re nie. Istot -
ne jest rów nież to, że mo de -
le 21F oraz 121F nie prze kra -
cza ją wy so ko ści 2,50 me tra.
Tym sa mym trans por tu ją cy
je sa mo chód cię ża ro wy  mo że
bez pro ble mu prze jeż dżać
pod wia duk ta mi o skraj ni pio -
no wej rów nej czte ry me try. 
No we kom pak to we ła do war ki
Ca se wy po sa żo no w hy dro -

sta tycz ny na pęd na czte ry ko -
ła. Mo de le 221F i 321F z dwu -
bie go wą prze kład nią i opcją
„High Spe ed” mo gą po ru szać
się z mak sy mal ną pręd ko ścią
do 33 km/h. Bie gi mo gą być
prze łą cza ne pod ob cią że -
niem, co pod no si efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szyn. 
Ste ro wa nie prze gu bo we i wah -
li wa oś tyl na o du żym ką cie wy -
chy le nia za pew nia ją do sko na łą
sta bil ność i kom fort jaz dy. Dzię -
ki ta kie mu roz wią za niu wszyst -
kie ko ła ma szy ny utrzy mu ją cią -

głą stycz ność z pod ło żem.
O sku tecz no ści te go roz wią za -
nia moż na by ło prze ko nać się
pod czas po ka zów, kie dy to
ko ła ma szyn wie lo krot nie na -
tra fia ły na ka mie ni stą szy ka nę
lub wpa da ły w dziu ry. Nie rów -
no ści by ły jed nak kom pen so -
wa ne, nie do cho dzi ło do bu ja -
nia łyż ki i wy sy py wa nia się
z niej urob ku. Pion za cho wy -
wa ła rów nież ka bi na, co
w istot ny spo sób zwięk sza ło
kom fort pra cy ope ra to ra.
Premie ra pra so wa no wych ła -
do wa rek kom pak to wych Ca se
wy pa dła wiel ce obie cu ją co.
Wy pa da za tem cze kać na roz -
po czę cie ich sprze da ży w Pol -
sce. Naj praw do po dob niej bę -
dzie to sta no wić
kwe stię dwóch naj -
bliż szych mie się cy.
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Ca se Con struc tion Equ ip ment po ka za ł ła do war ki se rii F
Wy jazd do Pa ry ża na pre mie rę no wych kom pak to wych ła do wa rek Ca se se rii F do star czył emo cji. Za rów -
no ocze ki wa nych zwią za nych z sa my mi ma szy na mi, jak i za ska ku ją cych, bo spo wo do wa nych straj kiem
pra cow ni ków fran cu skich li nii lot ni czych. Osta tecz nie wszyst ko od by ło się zgod nie z pla nem

www.casece.com

Nowa seria kompaktowych ładowarek kołowych Case Serii F prezentowana była na specjalnie przygotowanym poligonie w podparyskim Case Customer Centre

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Eg zo tycz na wy pra wa do Ko -
rei Po łu dnio wej to bo nus, ja ki
otrzy mu ją klien ci kra kow skiej
spół ki Ama go, pol scy użyt -
kow ni cy ma szyn Hy un dai. Ty -
dzień spę dzo ny w Azji po zo -
sta nie w pa mię ci wszyst kich
uczest ni ków wy pra wy, któ rzy
w dro dze do Azji po ko nać
mu sie li dy stans dzie się ciu ty -
się cy ki lo me trów. Go spo da -
rze za dba li o atrak cje dla
zwie sza ją cych. Pro gram te -
go rocz nej im pre zy był nie -
zwy kle bo ga ty. Zna la zło się
w nim za rów no zwie dza nie
za byt ków zwią za nych z li czą -
cą pięć ty się cy lat hi sto rią Ko -
rei, jak i przy bli że nie jej dnia
dzi siej sze go. Uko ro no wa -
niem im pre zy by ła uro czy sta
ga la, w cza sie któ rej spół ka
Ama go uho no ro wa na zo sta ła
na gro dą spe cjal ną za lo jal -
ność i za ufa nie wo bec kon -
cer nu Hy un dai. Pa miąt ko wą
sta tu et kę ode brał dy rek tor za -
rzą dza ją cy Ama go Prze my -
sław Mo drze jew ski.
Dla wszyst kich mi ło śni ków ma -
szyn bu dow la nych jed ną
z więk szych atrak cji oka za ło
się zwie dza nie Ul san okre śla -
ne go czę sto „mia stem Hy un -
da ia”, gdzie mie ści się cen tra -
la Hy un dai He avy In du stries.
Ol brzy mie wra że nie na przy by -
szach z Eu ro py ro bi ła gi gan -
tycz na stocz nia. Hy un dai po -
zo sta je od lat świa to wym li de -
rem w pro duk cji stat ków. Po -
sia da oko ło pięt na ście pro cent
udzia łów w świa to wym ryn ku,
a w pro duk cji kon te ne row ców
na wet czter dzie ści pro cent.
W Ul san mie ści się tak że po -
tęż na fa bry ka sa mo cho dów
Hy un dai wy twa rza ją ca rocz -
nie 1,8 mi lio na po jaz dów. Po -
nad mi lion z nich jest eks por -
to wa nych i tra fia na ryn ki ca łe -
go świa ta. Oczy wi ście przez

sta no wią cy wła sność Hy un da -
ia gi gan tycz ny port mor ski.
Or ga ni zo wa ne cy klicz nie wy -
pra wy do Ko rei Po łu dnio wej
ma ją na ce lu pro mo wa nie im -
po nu ją cych osią gnięć go spo -
dar czych te go kra ju. Pa mię -
tać na le ży bo wiem, że jesz cze
w la tach sześć dzie sią tych mi -
nio ne go stu le cia Ko rea Po łu -
dnio wa by ła jed nym z naj -

bied niej szych kra jów na świe -
cie. Dziś Ko re ań czy kom z Po -
łu dnia moż na tyl ko po zaz dro -
ścić roz wo ju kul tu ro we go
i ma te rial ne go do bro by tu.
Sprze daż ma szyn bu dow la -
nych Hy un dai w Eu ro pie roz -
po czę ła się w ro ku 1995.
Dość skrom nie, na byw ców
zna la zło bo wiem wów -
czas 250 sztuk sprzę tu tej
mar ki, głów nie ła do wa rek ko -
ło wych. Choć dziś rocz -
na sprze daż na ryn kach eu ro -
pej skich ma szyn Hy un da ia li -
czo na jest w ty sią cach sztuk,
to ko re ań ski kon cern nie spo -
czy wa na lau rach. Wła dze
kon cer nu pod kre śla ją, że
obec ność w Eu ro pie nie sta -

no wi wy łącz nie kwe stii pre sti -
żu. Hy un dai nie za mie rza ogra -
ni czać się do obro ny swej po -
zy cji, dą ży kon se kwent nie
do jej po pra wy. Punk tem prze -
ło mo wym dla zde fi nio wa nia
stra te gii sprze da ży by ło nie -
wąt pli wie wpro wa dze nie su ro -
wych norm emi sji spa lin obo -
wią zu ją cych na naj bar dziej wy -
ma ga ją cych ryn kach. By

ugrun to wać swą po zy cję w Eu -
ro pie i USA, Hy un dai wpro wa -
dził dzie wią tą ge ne ra cję ma -
szyn bu dow la nych wcho dząc
tym sa mym na trwa łe do pierw -
szej li gi świa to wych pro du cen -
tów. Z eu ro pej skie go punk tu
wi dze nia Hy un dai – za rów no
je że li cho dzi o sa mo cho dy, jak
i ma szy ny bu dow la ne – ma
jesz cze wie le do nad ro bienia.
Cał ko wi cie ina czej ma się to
w Ko rei Po łu dnio wej. Czy to
sa mo cho dy oso bo we, au to -
bu sy czy cię ża rów ki – na uli -
cach aż roi się od po jaz dów
tej mar ki. Na zwa Hy un dai
wid nie je na ho te lach i do -
mach to wa ro wych. Oprócz
te go kon cern utrzy mu je kli ni -

kę uni wer sy tec ką, cen tra
spor to we, kul tu ry i kształ ce -
nia. Bu du je gi gan tycz ne wie -
żow ce, stat ki, sil ni ki okrę to -
we, ge ne ra to ry, kom plet ne
elek trow nie i obiek ty prze my -
sło we. A tak że naj bar dziej
nam bli skie ma szy ny bu dow -
la ne i wóz ki wi dło we.
De ale rów i klien tów Hy un dai
He avy In du stries Eu ro pe
szcze gól nie in te re so wał dział
Con struc tion Equ ip ment, któ -
re go pro duk cja obej mu je ko -
par ki, ła do war ki ko ło we i wóz -
ki wi dło we. Ko re ań ski kon cern
ma tu zna czą ce do ko na nia.
W pro duk cji ma szyn bu dow la -
nych Hy un dai ma udzia ły
w świa to wym ryn ku oscy lu ją ce
wo kół sied miu pro cent. W Eu -
ro pie prze kra czają one sześć
pro cent. Koreański koncern
przy wią zu je ol brzy mią wa gę
do bu do wy sie ci han dlo wej
i ob słu gi po sprze da żo wej
słusz nie uwa ża jąc, że jest to
głów ny klucz do suk ce su, tak -
że na naj bar dziej wy ma ga ją -
cych ryn kach. W chwi li obec -
nej Hy un dai ma bli sko trzy stu
de ale rów na ca łym świecie,
z cze go po sie dem dzie się ciu
w kra jach eu ro pe skich i USA. 
Go ście z Pol ski, klien ci fir my
Ama go, mie li tak że oka zję
zwie dze nia no wo cze snej fa -
bry ki wy twa rza ją cej ko par ki
i ła do war ki ko ło we. Du że wra -
że nie wy war ło na nich rów -
nież zlo ka li zo wa ne w Eum -
sung cen trum ba daw czo -
-roz wo jo we i lo gi stycz ne. Im -
po nu ją ce oka za ły się tak że
po ka zy naj now szej ge ne ra cji
ła do wa rek ko ło wych i ko pa -
rek, któ re mia ły miej sce
na spe cjal nie przy go to wa nym
do te go ce lu po li go nie. Zwie -
dza nie po miesz czeń ośrod ka
szko le nio we go oraz ma ga zy -
nu czę ści za mien nych do sko -
na le uzmy sło wi ło go ściom, że
Hy un dai przy wią zu je wa gę
nie tyl ko do wdra ża nia naj now -
szych tech no lo gii pro duk cyj -
nych, ale rów nież kła dzie ol brzy -
mi na cisk na kon se -
kwent ny roz wój ob -
słu gi po sprze da żo wej. 
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Hy un dai He avy In du stries Ko rea To ur 2014
W dniach 14-20 wrze śnia od by ła się ko lej na edy cja VIP Hy un dai He avy In -
du stries Ko rea To ur 2014 – fa scy nu ją cej wy pra wy do Ko rei Po łu dnio wej
śla da mi kon cer nu Hy un dai... Klien ci i de ale rzy Hy un dai He avy In du stries
pod czas ty go dnia spę dzo ne go w Ko rei od wie dzi li miej sca zwią za ne z kon -
cer nem oraz naj pięk niej sze za byt ki te go niezwykle interesującego kra ju

www.amago.pl

Użyt kow ni cy ma szyn Hy un dai z ca łe go świa ta bio rą cy udział w te go rocz nym „Hy un dai
VIP Ko rea To ur” spę dzi li bo ga ty w atrak cje ty dzień po dró żu ąc po Ko rei Po łu dnio wej

http://www.amago.pl/
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Wśród czo ło wych do staw ców
ta kich usług jest ho len der ska
fir ma Ri wal za ło żo na w ro -
ku 1968. Po cząt ko wo funk cjo -
no wa ła pod na zwą Ri chards &
Wal ling ton i wy naj mo wa ła tyl -
ko dźwi gi, już od roku 1986
do ofer ty do łą czy ły po de sty
ru cho me i fir ma zmie ni ła na -
zwę na Ri wal Lift. Od tam te go
cza su spe cja li zu je się w po de -
stach ru cho mych i ła do war -

kach te le sko po wych. W ro ku
2001 – już ja ko Ri wal – pod ję -
to de cy zję o eks pan sji na ryn -
ki po zaho len der skie i uru cho -
mio no pierw szą fi lię w Da nii.
Nie dłu go po tem przy szedł
czas na ko lej ne przed sta wi -
ciel stwa zor ga ni zo wa ne nie
tyl ko w Eu ro pie, ale m.in. w In -
diach i Bra zy lii. Ak tu al nie
Riwal pro wa dzi swo ją dzia łal -
ność w 18 kra jach, choć bio -
rąc pod uwa gę za an ga żo wa -
nie „pro jek to we”, śmia ło moż -
na stwier dzić, że funk cjo nu je
na ca łym świe cie. Dys po nu je
flo tą 13 ty się cy ma szyn i nie
są to drob ne elek tro na rzę dzia,
bo war tość każ dej jed nost ki,

ja ka wy stę pu je w ofer cie wy -
no si co naj mniej 6 ty się cy eu -
ro. W Pol sce fir ma Ri wal jest
obec na od ro ku 2008. Ma
osiem od dzia łów z sie dzi bą
głów ną w Ra wie Ma zo wiec -
kiej. Są to pla ców ki w War -
sza wie, Szcze ci nie, Trój mie -
ście, Po zna niu, Wro cła wiu,
Kra ko wie i Gli wi cach. Licz ba
ma szyn prze zna czo nych do
wy naj mu wy no si w tej chwi -

li 950 sztuk, ale do koń ca ro -
ku prze kro czy ty siąc. Ofer tę
do stęp ne go sprzę tu two rzą
po de sty no ży co we, masz to -
we, prze gu bo we, te le sko po -
we, na przy czep kach, a tak -
że ła do war ki te le sko po we,
w tym ob ro to we.
Ri wal współ pra cu je tyl ko
z wio dą cy mi, świa to wy mi pro -
du cen ta mi sprzę tu te go ty pu,
czy li JLG In du stries, Ma ni tou,
Ge nie, Mec, Hol land Lift, Di no
Lift, Hau lot te. W ostat nim cza -
sie do ko na no za ku pu ła do -
wa rek te le sko po wych Ma ni -
tou w licz bie dwudziestu
pięciu sztuk. – Wy bór mar ki
był szcze gó ło wo prze my śla -

ny. Pol scy klien ci bar dzo do -
brze zna ją Ma ni tou, lu bią te
ma szy ny i chęt nie je wy po ży -
cza ją. Dla nas, ja ko fir my, któ -
ra je wy naj mu je i ob słu gu je,
bar dzo waż ną ro lę od gry wa
też wy so ka ja kość sprzę tu
oraz zna ko mi ty do stęp do czę -
ści za mien nych i fa cho wej
wie dzy tech nicz nej. Po za tym,
gdy od na wia my park ma szy no -
wy, Ma ni tou uda je się za wsze
ła two sprzedać, jako maszynę

używaną, w do dat ku za ce nę
wyż szą, niż moż na by ło by
ocze ki wać w przy pad ku kon -
ku ren cyj nych ma rek – tłu ma -
czy Woj ciech Li sic ki, dy rek tor
za rzą dza ją cy Ri wal Po land.
Flo ta ma szyn licząca 950 jed -
no stek jest im po nu ją ca, ale je -
śli za cho dzi ta ka po trze ba,
na przy kład przy du żych pro -
jek tach, Ri wal w Pol sce ma
moż li wość sko rzy sta nia z za -
ple cza sprzę tu w Niem czech,
Szwe cji, Da nii czy Ho lan dii.
Do ty czy to na wet ma szyn nie -
ty po wych, choć wte dy ko -
niecz na jest ana li za, czy
po okre sie wy naj mu znaj dzie
się dla nich pra ca. Ri wal do ko -
nu je za ku pów wy łącz nie no wy
sprzęt i sta ra się, by był on wy -
ko rzy sty wa ny mak sy mal nie
przez pięć sześć lat.
Aby klient mógł jak naj le piej
sku pić się na pro wa dzo nej
działal no ści, Ri wal za pew nia
mu trans port ma szyn przy wy -
ko rzy sta niu po jaz dów wła -
snych lub part ne rów świad -

czą cych ta kie usłu gi. W tym
ce lu po wo ła no dział lo gi sty ki
skła da ją cy się z trzech osób,
któ re usta la ją czas oraz miej -
sce do sta wy lub od bio ru
sprzę tu. Or ga ni zu ją także
jego „pod mia ny” wy ni ka ją ce
ze zmie nia ją ce go się cha rak -
te ru prowadzonych ro bót.
Ce ny wy naj mu są usta la ne
in dy wi du al nie, bo ma na nie
wpływ bar dzo wie le czyn ni -
ków. Wśród naj waż niej szych

jest ro dzaj ma szyn bę dą cych
przed mio tem umo wy, ich
licz ba oraz dłu gość za wie ra -
ne go kon trak tu. Istot ne zna -
cze nie ma ją też wa run ki, w ja -
kich sprzęt bę dzie eks plo ato -
wa ny, bo ma szy na pra cu ją ca
w po miesz cze niu za mknię -
tym, np. przy pra cach wy koń -
cze nio wych w cen trum han -
dlo wym, wró ci w du żo lep -
szym sta nie od jed nost ki wy -
ko rzy sty wa nej na przkład
przy pia sko wa niu mo stu.
W swo jej dzia łal no ści Ri wal
kła dzie bar dzo du ży na cisk
na ser wis, gwa ran tu jąc peł ną
do stęp ność ofe ro wa nych ma -
szyn. Za trud nia kil ku dzie się ciu
me cha ni ków, z któ rych część
pra cu je w warsz ta cie sta cjo -
nar nym przy ob słu dze ma szyn
wra ca ją cych od klien tów, a po -
zo sta li świad czą usłu gi „w te -
re nie”. Do ich dys po zy cji prze -
zna czo no piętnaście pro fe sjo -
nal nie wy po sa żo nych sa mo -
cho dów ser wi so wych (z za bu -
do wa mi StoreVan), po zwa la ją -

Ri wal – kon se kwent ny roz wój
Usłu gi wy naj mu sprzę tu bu dow la ne go z ro ku
na rok cie szą się co raz więk szą po pu lar no ścią.
Ko rzy sta jący z nich nie po no szą ry zy ka zwią za ne -
go z prze in we sto wa niem w park ma szy no wy,
a sprzęt, ja kim się po słu gu ją, mo że być za wsze
ide al nie do pa so wa ny do re ali zo wa nych za dań

W ga mie 25 ła do wa rek te le sko po wych Ma ni tou, ja kie zo sta ły ostat nio za ku pio ne przez
Ri wal, znaj du ją się mo de le MT 932, MT 1440, MT 1840 oraz MRT 2150 Pri vi le ge

Ri wal ofe ru je sze ro ką ga mę po de stów ru cho mych i ła do wa rek te le sko po wych, ale
tak że pro fe sjo nal ne do radz two po ma ga ją ce w do bo rze od po wied nie go sprzę tu
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cych na wy ko ny wa nie prze -
glą dów okre so wych, kon ser -
wa cji UDT i usu wa nie więk -
szo ści awa rii. Ce lem po czy -
nio nych in we sty cji jest sku -
tecz na na pra wa sprzę tu
w terminie nie prze kra cza ją -
cym 24 go dzin, co obec nie
uda je się re ali zo wać w 98
procentach wszyst kich przy -
pad ków. To bar dzo do bry wy -
nik, któ ry zo stał osią gnię ty
m.in. przez wła sny ma ga zyn
czę ści za mien nych zlo ka li zo -
wa ny przy głów nej sie dzi -
bie. – Nie mo że my so bie po -
zwo lić na trzy krot ny wy jazd
ser wi su mo bil ne go do ma szy -
ny, by ją sku tecz nie na pra wić.
w takim przypadku wraz
z klien tem po no si li by śmy do -
dat ko we kosz ty i nie po trzeb nie
tra ci li by śmy cen ny czas – do -
da je Woj ciech Li sic ki.
Oprócz wy naj mu sprzę tu
Riwal zaj mu je się też sprze -
da żą ma szyn no wych i uży -
wa nych. Waż ną czę ść dzia -
łal no ści fir my sta no wią rów -
nież szko le nia, za rów no

w po sta ci kur sów uzu peł nia -
ją cych wie dzę i umie jęt no ści,
jak też po zwa la ją cych
na zdo by cie upraw nień UDT.
Ri wal z opty mi zmem pa trzy
w przy szłość, po rów nu jąc
nasz kraj z Wiel ką Bry ta nią,
gdzie na oko ło 70 mi lio nów
miesz kań ców przy pa da bli -
sko 55 ty się cy po de stów ru -
cho mych pra cu ją cych w wy -
naj mie. Szacuje się, że w Pol -

sce na ryn ku „ren ta lo wym”
jest do pie ro 6-6,5 ty sią ca ma -
szyn tego rodzaju. Oznacza
to, że po ten cjał rynku jest bar -
dzo du ży. – Na wzrost za in te -
re so wa nia usłu ga mi wy naj mu
wpły nie z pew no ścią lep sza
moż li wość eg ze kwo wa nia
prze pi sów do ty czą cych bez -
pie czeń stwa na bu do wie, któ -
re są jed na ko we dla wszyst -
kich kra jów Unii, a tak że sam

ra chu nek eko no micz ny. Wy na -
ję cie spe cja li stycz nej ma szy ny
jest znacz nie ko rzyst niej sze niż
za trud nia nie więk szej licz by
osób i bu do wa cza so chłon -
nych rusz to wań – prze ko nu je
Woj ciech Li sic ki.
Spo dzie wa jąc się wzro stu za -
in te re so wa nia wy naj mem po -
de stów ru cho mych i ła do wa -
rek te le sko po wych, Ri wal pla -
nu je do koń ca ro ku otwo rze nie
jesz cze jed nej pla ców ki w Ło -
dzi. Nie wy klu czo ne, że w przy -
szło ści po ja wi się też od dział
na „ścia nie wschod niej”, ale
jest to ści śle uza leż nio ne
od sy tu acji na Ukra inie, bo
więk szość firm, któ re re ali zu ją
tam ja kieś in we sty cje jest na -
sta wio na na eks port. Za sad ni -
czym ce lem uru cho mie nia no -
wych od dzia łów jest zmniej -
sze nie od le gło ści trans por tu
ma szyn po ni żej 200 km dla
nie któ rych lo ka li za cji, co po zy -
tyw nie wpły nie na cał -
ko wi ty koszt wy naj mu
nie zbęd ne go sprzę tu. 

www.riwalpoland.pl

Ła do war ki te le sko po we są wy naj mo wa ne co raz czę ściej, bo dzię ki sze ro kiej ga -
mie osprzę tu i pod wo ziu 4x4 mo gą być wy ko rzy sty wa ne do wie lu róż nych prac

http://www.riwalpoland.pl/
http://www.riwalpoland.pl/
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Efektywność działania układu
hydraulicznego stymuluje
opra co wa ny przez Vo lvo tryb
ECO. Jest on wy bie ra ny au -
to ma tycz nie w ce lu zre du ko -
wa nia zu ży cia pa li wa bez ja -
kie go kol wiek spad ku osią -
gów w więk szo ści wa run ków
eks plo ata cyj nych, moż na
tak że wy łą czyć go za po mo -
cą kla wia tu ry. Ope ra tor ma
rów nież moż li wość ręcz ne go
ste ro wa nia prze pły wem
w ukła dzie hy drau licz ne go
przy uży ciu zin te gro wa ne go
sys te mu try bów ro bo czych
Vo lvo. Ope ra tor ma do wy bo -
ru sze reg try bów ro bo czych,
za leż nie od wy ma gań wy ko -
ny wa ne go ak tu al nie za da nia.
W ce lu zmniej sze nia strat
zwią za nych z pra cą na bie gu
ja ło wym no we ko par ki se rii E
wy po sa żo ne zostały w funk -
cje au to ma tycz ne go bie gu ja -
ło we go i au to ma tycz ne go
wy łą cze nia sil ni ka. Gdy ele -
men ty ste ro wa nia ma szy ny
są nie ak tyw ne przez okre ślo -
ny wcze śniej czas (od 3
do 20 se kund), pręd kość ob -
ro to wa sil ni ka zo sta je zmniej -
szo na do ob ro tów bie gu ja ło -
we go. Je śli ma szy na po zo -
sta je w bez ru chu przez pięć
mi nut, na stę pu je au to ma tycz -
ne wy łą cze nie sil ni ka. Funk -
cje te po ma ga ją w zre du ko -
wa niu zu ży cia pa li wa (a wraz
z nim po zio mu emi sji i kosz -
tów eks plo ata cji) oraz ha ła su
prze szka dza ją ce go znaj du ją -
cym się w po bli żu pra cow ni -
kom i oso bom po stron nym.
Ope ra tor mo że śle dzić zu ży -
cie pa li wa przez ma szy nę
przy róż nych za sto so wa -
niach, po słu gu jąc się wskaź -
ni kiem słup ko wym Eco. Jest
to tyl ko je den z przy kła dów
za awan so wa ne go in ter fej su
czło wiek -ma szy na za sto so -
wa ne go w mo de lach EC250E

i EC300E, któ ry po ma ga ope -
ra to ro wi utrzy my wać cią głą
kon tro lę nad ko par ką. Wszyst -
kie ele men ty in ter fej su, w tym
drąż ki ste row ni cze, kla wia tu -
ra i mo ni tor LCD, zo sta ły za -
pro jek to wa ne er go no micz nie
i umiej sco wio ne w spo sób za -
pew nia ją cy opty mal ny kom -
fort, kon tro lę i efek tyw ność.
Dla wy go dy ope ra to ra i uła -

twie nia ob słu gi ma szy ny licz -
ba prze łącz ni ków zo sta ła
znacz nie zmniej szo na.
Opty mal nie umiej sco wio na er -
go no micz na kla wia tu ra umoż -
li wia ope ra to ro wi ła twą ob słu -
gę me nu na mo ni to rze LCD
oraz włą cza nie funk cji ma szy -
ny w bez piecz ny i wy god ny
spo sób. Funk cje ka me ry, kli -
ma ty za cji i oświe tle nia moż -
na do sto so wać do po trzeb
ope ra to ra, a spe cjal ny przy -
cisk ak tyw ny po zwa la wy bie -
rać i za pi sy wać żą da ne kon fi -
gu ra cje. Wy cie racz ki przed -
niej szy by, au to ma tycz ne wy -
ci sze nie dźwię ku i funk cje ka -
me ry moż na też przy pi sać
do prze łącz ni ka skró tów znaj -
du ją ce go się na drąż ku ste -

row ni czym. Po zwa la to ope ra -
to ro wi w ła twy spo sób ste ro -
wać wy bra ną funk cją jed nym
na ci śnię ciem prze łącz ni ka.
Dla uła twie nia ob słu gi za sto -
so wa no no wy ośmio ca lo wy
an ty od bla sko wy ko lo ro wy
mo ni tor LCD, któ ry wy świe tla
stan ma szy ny, a tak że in for -
ma cje po trzeb ne ope ra to ro wi
do utrzy ma nia mak sy mal nej

wy daj no ści. No wy in ter fejs
HMI jest też wy po sa żo ny
w tech no lo gię Blu eto oth i ze -
staw gło śno mó wią cy, któ re
po zwa la ją ope ra to ro wi ko rzy -
stać z funk cji bez prze wo do -
wych za pew nia ją cych ła twiej -
szą łącz ność i więk szą wy go -
dę. Więk sza kon tro la nad ma -
szy ną nie tyl ko zmniej sza zu -
ży cie pa li wa, lecz tak że skra -
ca czas trwa nia cy klu ro bo -
cze go, co po zwa la zwięk szyć
wy daj ność oraz ren tow ność.
W szcze gól no ści pro por cjo -
nal ny prze pływ z dwóch
pomp uła twia ope ra to ro wi
utrzy ma nie więk szej kon tro li
nad ma szy ną, co prze kła da
się na wyż szą ja kość i krót szy
czas wy ko na nia prac. Wy so ki

prze pływ z pomp w po łą cze -
niu z w peł ni elek tro hy drau -
licz nym ukła dem ste ro wa nia
rów nież po ma ga w uzy ska niu
krót sze go cza su re ak cji i cza -
su trwa nia cy klu ro bo cze go.
Do dat ko wo mo del EC300E
cha rak te ry zu je się zwięk szo -
nym mo men tem wej ścio wym
pomp, któ ry jesz cze bar dziej
skra ca cykl ro bo czy. Dzię ki
funk cji pły wa nia wy się gni ka
pom pa za si la ją ca, któ ra ob -
słu gu je je go opusz cza nie,
mo że być oszczę dza na lub
wy ko rzy sta na do in nych funk -
cji, co jesz cze bar dziej skra ca
czas cy kli ro bo czych.
Ko lej ne funk cje przy czy nia ją
się do zmi ni ma li zo wa nia prze -
sto jów ma szy ny. Na przy kład
układ za rzą dza nia osprzę tem
spra wia, że zmia na osprzę tu
jest szyb sza, bez piecz niej sza
i ła twiej sza, dzię ki cze mu ko -
par ka mo że szyb ko wró cić
do pra cy. Ob słu gi wa ny za po -
śred nic twem mo ni to ra układ
za rzą dza nia osprzę tem po -
zwa la na za pi sa nie mak sy -
mal nie dwu dzie stu róż nych
ro dza jów osprzę tu hy drau licz -
ne go, uła twia jąc je go ob słu -
gę. Za leż nie od skon fi gu ro wa -
nych opcji, układ za rzą dza nia
mo że prze cho wy wać usta wie -
nia prze pły wu zna mio no we go
i ci śnie nia nad mia ro we go.
Czas prze sto jów ma szy ny
zo stał tak że ogra ni czo ny
do mi ni mum dzię ki ukła do wi
oczysz cza nia spa lin, któ ry
eli mi nu je po trze bę re ge ne ra -
cji. Mo duł ste ru ją cy ukła du
oczysz cza nia spa lin au to ma -
tycz nie re gu lu je, mo ni to ru je
i dia gno zu je pro ces oczysz -
cza nia spa lin w ce lu za pew -
nie nia zgod no ści z prze pi sa -
mi do ty czą cy mi do -
pusz czal ne go po zio -
mu emi sji spa lin.

MASZYNY BUDOWLANE

EC250E i EC300E – no we ko par ki gą sie ni co we Vo lvo CE
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment pre zen tu je po tęż ne i efek tyw ne ma szy ny za pro jek to wa ne z my -
ślą o re duk cji zu ży cia pa li wa i zwięk sze niu wy daj no ści. Umoż li wia to za sto so wa nie sil ni ka Vo -
lvo zgod ne go z nor ma mi Sta ge IV/Tier 4 oraz wdro że nie sze re gu za awan so wa nych funk cji, któ -
re opty ma li zu ją prze pływ i mi ni ma li zu ją stra ty ci śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym 

www.volvoce.pl

No we ko par ki se rii E fir my Vo lvo Con struc tion Equ ip ment zo sta ły za pro jek to wa ne
w spo sób za pew nia ją cy nie zrów na ną si łę, trwa łość i od por ność na zu ży cie

http://www.volvoce.pl/


http://www.volvoce.pl/


Ro tar jest wła ści cie lem wie -
lu pa ten tów z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa nych w pro -
duk cji sze ro kiej ga my
osprzę tu ro bo cze go. Fir ma
kła dzie du ży na cisk na ja -
kość wy ko na nia osprzę tu
do wy bu rzeń i prac roz -
biór ko wych. Sta wia tak że
na uni wer sal ność i efek tyw -
ność na rzę dzi. Lo uis Bro -
ekhu izen, dy rek tor sprze da -
ży fir my Ro tar pod kre śla, że
naj lep szym źró dłem in spi ra cji
dla kon struk to rów są do świad -
cze nia użyt kow ni ków. – Na szą
am bi cją jest pro du ko wa nie no -
życ hy drau licz nych o naj lep -
szych na świe cie pa ra me trach.
Dą ży my kon se kwent nie do te go,
by za po mo cą na szych na rzę dzi
do ko ny wać moż na by ło efek -
tyw nej roz biór ki wszel kich
kon struk cji przy mak sy mal -
nym ogra ni cze niu kosz tów
eks plo ata cyj nych. Jest to
moż li we dzię ki sta łej wy mia -
nie do świad czeń z na szy mi
klien ta mi. Dzię ki te mu po zna -
je my ich ak tu al ne po trze by
i po tra fi my z od po wied nim

wy prze dze niem prze wi dzieć
oczekiwania na przyszłość.
Sta ra my się speł niać ich
ocze ki wa nia, dla te go też za -
wie si li śmy so bie wy so ko po -
przecz kę, chcąc wy zna czać
stan dar dy obo wią zu ją ce w tej
bran ży. Ro tar do ko nu je kon -
se kwent ne go roz wo ju. Od by -
wa się on w ści słym po łą cze -
niu z re ak cją na ro sną ce po -
trze by na szych klien tów.

Efek ty wy mia ny do świad -
czeń z użyt kow ni ka mi na rzę -
dzi są wy raź nie do strze gal -
ne. Ro tar roz wi ja jąc swe kon -
struk cje sta wia kon se kwent -
nie na ich pro sto tę, funk cjo -
nal ność i nie za wod ność. To
wła śnie li czy się dziś naj bar -
dziej. Cho dzi prze cież o to, by
wy ko nać pra cę jak naj szyb -
ciej, bez per tur ba cji za kłó ca -
ją cych za ło żo ny har mo no -

gram. Spe cjal na kon struk cja
szczęk spra wia, że bez naj -
mniej szych kło po tów ra dzą
one so bie z kru sze niem be to -
nu i ka mie nia. Ostrza tną ce
po sa do wio ne głę bo ko we -
wnątrz szczęk do sko na le da ją
so bie ra dę z prę ta mi zbro je -
nio wy mi i bel kami stro po wy -
mi. Do dat ko wym atu tem jest
to, że wszyst kie na rzę dzia
wy bu rze nio we Ro tar wy po -
sa żo no w hy drau licz ną gło -
wi cę umoż li wia ją cą do ko ny -
wa nie ob ro tu w za kre -
sie 360°. Dzię ki te mu ope ra -
tor mo że wy ko ny wać pra ce
roz biór ko we z mak sy mal -
na pre cy zją ogra ni cza jąc
przy tym zna czą co ener go -
chłon ność pro wa dzo nych
prac. Nie mu si bo wiem ma -
new ro wać ca łą ma szy ną by
za jąć naj do god niej szą po zy -
cję pod czas pro wa dze nia
prac roz biór ko wych. Oczy wi -
ście no ży ce Rotar za mó wić
moż na tak że w wer sji bez gło -
wi cy ob ro to wej.
Sprzęt wy bu rze nio wy Ro tar
wy ko na ny jest z naj wyż szą
sta ran no ścią przy uży ciu do -
sko na łej ja ko ści sta li Har dox
oraz We ldox i kom po nen tów
hy drau licz nych uzna nych ma -
rek. Dla te go też ce chu je się
bez a wa ryj nym dzia ła niem,
nad zwy czaj ną wy daj no ścią
i eko no micz ną eks plo ata cją.
Dzię ki sto sun ko wo nie wiel kie -
mu cię ża ro wi wła sne mu
i opty mal ne mu umiej sco wie -
niu środ ka cięż ko ści no ży ce
Ro tar sta no wią ide al ny
osprzęt dla każ dej fir my. Mo -
gą być wy ko rzy sty wa ne
na ko par kach hy drau licz nych
o cię ża rze ro bo czym od 15
do 70 ton. Lo uis Bro ekhu izen
pod kre śla, że istot ne zna cze -
nie dla kon struk to rów fir my
Ro tar ma ją tak że dzia ła nia
na rzecz ochro ny śro do wi ska
na tu ral ne go. W tym ce lu fir -
ma dą ży do mak sy mal ne go
ogra ni cze nia emi sji dwu -
tlen ku wę gla, któ ry ta fia
do at mos fe ry pod -
czas prac wybu rze -
nio wych i roz bió rek.
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Rotar – użytkownicy źródłem inspiracji
Ro tar pro du ku je na rzę dzia do prac roz biór ko wych, wy bu rzeń i re cy klin -
gu. Sta wia przy tym na pro sto tę i nie za wod ność kon struk cji. W efek cie
klien ci otrzy mu ją funkcjonalne, bar dzo so lid ne urzą dze nia, któ re po -
zwa la ją im zre ali zo wać  każ de za da nie, z któ rym ma ją do czy nie nia 

www.rotar-poland.pl

Hydrauliczna głowica umożliwiającą dokonywanie obrotu w zakresie 360° pozwala
wykonywać prace rozbiórkowe z maksymalną precyzją

http://rotar.com/pl
http://rotar.com/pl


C42. Roz wój konstrukcji żu ra wi Pal fin ger

Na cze py Schwarzmüller po ośmiu la tach eks plo ata cji 44.V

Vo lvo FMX – mię dzy cię ża rów ką a wo zi dłem 50.V

No wy Fiat Doblò – mistrz funk cjo nal no ści! 54.V

C46. Iveco Daily – jeden samochód, tysiące zastosowań

C53. „Tra iler In no va tion Award 2015” dla Gol dho fe ra

R
 

E
 

K
 

L
 

A
 

M
 

A

http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/45
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/45
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/47
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/49
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/49
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/53
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/53
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/55
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/55
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/57
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2014/#/57
http://www.oponydokoparek.pl/


42 Pośrednik Budowlany

Świa to wym li de rem w pro -
duk cji te go ty pu urzą dzeń
jest au striac ki kon cern Pal fin -
ger AG z sie dzi bą w Sal zbur -
gu. Dzię ki wie lo let nie mu do -
świad cze niu oraz głę bo kie -
mu za an ga żo wa niu fir ma Pal -
fin ger osią gnę ła po ziom tech -
nicz ny po zwa la ją cy na pro -
duk cję ma szyn o naj wyż szej
świa to wej ja ko ści. Palfinger
zde cy do wa nie przo du je
w licz bie sprze da nych żu ra wi
na świe cie. 
Żu ra wie mar ki Pal fin ger grun -
to wa ne są me to dą ka ta fo re zy
(KTL) i la kie ro wa ne me to dą
prosz ko wą co w efek cie do -
sko na le za bez pie cza je
przed ko ro zją, uszko dze nia -
mi me cha nicz ny mi i pro mie -
nia mi UV. Przed sta wio ne po -
wy żej urzą dze nia se rii SH są
naj bar dziej za awan so wa ne
tech no lo gicz nie i po sia da ją
bar dzo bo ga te wy po sa że nie,
w skład któ re go między
innymi wcho dzą:
• nie ogra ni czo ny za sięg ob -
ro tu z elek trycz nym i hy drau -
licz nym złą czem ob ro to wym. 
• układ dwóch dźwi gni ko lan -

ko wych z prze pro stem ra -
mie nia zgi na ne go o 15°
(Po wer Link Plus) za pew -
nia ją cy sta ły mo ment
udźwi gu oraz sta łą pręd -
kość ha ka ła dun ko we go,

• układ Su per HPLS zwięk -
szający udźwig żu ra wia
o 20 procent ograniczający
jed no cze śnie pręd kość ru -
chów ro bo czych żu ra wia,

• układ HPSC (High Per for -
man ce Sta bi li ty Con trol),
któ ry sku tecz nie za bez pie -
cza po jazd przed wy wró -
ce niem pod czas pra cy żu -
ra wia. Jed no cze śnie sys -
tem ten opty mal nie do sto -
so wu je udźwig żu ra wia
do ak tu al ne go stop nia roz -
sta wie nia pod pór,

• bez ob słu go wy sys tem te le -
sko po wa nia wy się gni ka i pro -
wad nic cy lin drów skra cający
czas ob słu gi ma szy ny,

• sys tem przy spie szo ne go
te le sko po wa nia żurawia, 

• sys tem SOFT STOP za -
pew nia ją cy ła god ny do bieg
si łow ni ków ra mie nia głów -
ne go i zgi na ne go oraz ko -
lum ny ob ro tu dla po łożeń
skraj nych,

• AOS – ak tyw ny sys tem tłu -
mie nia drgań wy się gni ka,

• in te li gent ny układ hy drau -
licz ny ty pu Lo ad Sen sing, 

• elek tro nicz ny sys tem mo ni -
to ro wa nia pra cy Pal to -
nic 150 z wy świe tla czem
cie kło kry sta licz nym.

W kwiet niu te go ro ku Pal fin -
ger wpro wa dził no we zdal ne
ste ro wa nie żu ra wi SH w kla -
sie po wy żej 40 Tm. Od po ło -
wy czerw ca jest ono do stęp -
ne tak że w żu ra wiach kla -
sy 10-40 Tm. Pro jek tan ci wy -
ko rzy sta li przy je go opra co -
wa niu za rów no opi nie bez po -
śred nich użyt kow ni ków, jak
i ba da nia nad er go no mią
urzą dzeń te go ty pu. Po szcze -

gól ne dźwi gnie i przy ci ski ste -
ru ją ce roz miesz czo no w ten
spo sób, by ich ob słu ga by ła
mak sy mal nie in tu icyj na i aby
na wet po wie lu go dzi nach
pra cy unik nąć błę dów ope ra -
to ra spo wo do wa nych je go
zmę cze niem. W tym ce lu do -
bra no też po ło że nie pod pó -
rek na dło nie. Dzię ki przej rzy -
ste mu me nu i czy tel ne mu, ko -
lo ro we mu ekra no wi wy świe -
tla cza o prze kąt nej 4,1 ca la
ope ra tor ma przez ocza mi ze -
staw nie zbęd nych in for ma cji
o sta nie pra cy żu ra wia. Pal fin -
ger ja ko pierw szy w bran ży
użył wy świe tla cza w tech no lo -
gii TFT, któ ry za pew nia do brą
wi docz ność na wet w peł nym
słoń cu, a jed no cze śnie nie
zu ży wa du żo ener gii. Sta cja
ła do wa nia aku mu la to ra
do PALcom P7 spraw dza je -

go nała do wa nie, a tak że
tem pe ra tu rę ze wnętrz ną, by
do brać opty mal ny prąd
do kon kret nych wa run ków.
Pul pit po wi nien pra co wać
do dwu na stu go dzin bez do -
ła do wa nia. W no wym ste ro -
wa niu zin te gro wa no tak że
do dat ko we za bez pie cze nia
przed nie za mie rzo ny mi ru -
cha mi żu ra wia. Je śli pul pit zo -
sta nie prze chy lo ny pod zbyt
du żym ką tem lub upad nie,
au to ma tycz nie za -
trzy my wa ne są ru -
chy ma szy ny.

POJAZDY BUDOWLANE

Roz wój konstrukcji żu ra wi Pal fin ger
W wie lu ga łę ziach go spo dar ki do prze miesz cza nia cięż kich ła dun ków
co raz czę ściej uży wa ne są żu ra wie prze no śne. Są to urzą dze nia dźwi -
go we – zwa ne zwy cza jo wo HDS – mon to wa ne przede wszyst kim na pod -
wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych

www.graco.pl

Pal fin ger wpro wa dził innowacyjne zdal ne ste ro wa nie, ja ko pierw szy w bran ży
stosując wy świe tla cz w tech no lo gii TFT

Autorami naj więk szej licz by in no wa cji sto so wa nych w żu ra wiach prze no śnych są wła śnie kon struk to rzy Pal fin ge ra. Cią gły roz wój
żu ra wi oraz przy kład naj no wo cze śniej szych roz wią zań moż na za ob ser wo wać w mo de lach se rii SH

http://graco.pl/
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Mo wa o na cze pach sa mo wy -
ła dow czych Schwarzmüller,
ja kie w ro ku 2006 tra fi ły
do war szaw skiej fir my MD
Be ton, spe cja li zu ją cej się
w pro duk cji be to nu i pre fa -
bry ka tów be to no wych. Jej
wła ści ciel pro wa dzi swo ją
dzia łal ność po nad 25 lat, dla -
te go ma spo re do świad cze -
nie, je śli cho dzi o po jaz dy te -
go ty pu róż nych ma rek. Wy -
bór na czep nie był więc przy -
pad ko wy ani po chop ny. Za -
pla no wa ną roz bu do wę flo ty
roz po czę to od za ku pu jed ne -
go po jaz du Schwarzmüller
„na pró bę” – wte dy jesz cze
w fir mie Re mo -Car. By ła to
sta lo wa, 3-osio wa na cze pa
sa mo wy ła dow cza HKS 3/E
o po jem no ści 26 m3. Już
po kil ku mie sią cach użyt ko -
wa nia oka za ło się, że po jazd
do sko na le speł nia ocze ki wa -
nia MD Be ton, nie spra wia
żad nych kło po tów, a gdy
pew ne go ra zu na te re nie za -
kła du po sta no wio no za sy pać
go żwi rem do mak sy mal nej
ob ję to ści, przy pod no sze niu
skrzy ni nie po ja wi ły się żad -
ne nie po ko ją ce od gło sy. We -
wnętrz ny test udo wod nił, że
na cze pa jest wy ko na na bar -
dzo so lid nie i bez obaw mo -

że być ob cią ża na do ła dow -
no ści ogra ni czo nej prze pi -
sa mi, na wet je śli ze staw jest
eks plo ato wa ny na kiep skich
na wierzch niach. W ten spo -
sób pod ję to de cy zję o do -
ku pie niu ko lej nych pię ciu
na czep Schwarzmüller
HKS 3/E – dwóch sta lo wych
i trzech ze skrzy nią alu mi nio -
wą. – Ten wy bór uła twi ła mi
jesz cze jed na spra wa. Roz bu -
do wu jąc flo tę nie chcia łem
brać po jaz dów w le asing,
a fir ma Re mo -Car re pre zen to -
wa na wów czas w za kre sie na -
czep Schwarz mul ler przez
Pio tra Iwań skie go zgo dzi ła
się udzie lić mi ko rzyst nych

wa run ków za ku pu na czep.
Za wsze so bie ce nię in dy wi -
du al ne po dej ście do klien ta,
dla te go ta sy tu acja jesz cze
bar dziej utwier dzi ła mnie
w prze ko na niu, że do ko na łem
słusz ne go wy bo ru – opo wia -
da Ma rek Dą brow ski, wła ści -
ciel fir my MD Be ton.
Za kup dwóch ro dza jów na -
czep wy ni kał z róż no rod no ści
prze wo żo nych ła dun ków, bo
oprócz pia sku czy żwi ru czę -
sto po ja wia ją się ma te ria ły
od pa do we, np. gruz ce gla ny
al bo try lin ka. Przy tej sa mej
ob ję to ści - 26 m3, na cze py
alu mi nio we ma ją ma sę wła -
sną 5.500 kg, zaś sta lo -
we 7.100 kg. – Wa ga ta kich
po jaz dów ma bar dzo du że
zna cze nie, bo wpły wa na ła -
dow ność a tym sa mym efek -
tyw ność trans por tu, ale ich
kon struk cja mu si być ade -
kwat na do za sto so wań. Co
z te go, je śli na cze pa zo sta nie
mak sy mal nie od chu dzo na,
a po 3-4 la tach eks plo ata cji
trze ba ją bę dzie od dać do ka -
pi tal ne go re mon tu. Wy ko rzy -
sty wa ne prze ze mnie na cze py
Schwarzmüller mo że są nie co
cięż sze niż u kon ku ren cji, ale
wy ko na łem już ni mi dwa ra zy
wię cej pra cy w po rów na niu
do wcze śniej eks plo ato wa -

nych po jaz dów in nych ma rek
i na dal są w zna ko mi tej kon -
dy cji, mi mo że każ dy z nich
ma gru bo po nad mi lion ki lo -
me trów. Oczy wi ście pil nu ję,
by nie by ły prze ła do wy wa ne,
a na cze py alu mi nio we nie wo -
zi ły naj grub sze go gru zu – za -
pew nia Ma rek Dą brow ski.

POJAZDY BUDOWLANE

Na cze py Schwarzmüller po ośmiu la tach wy tę żo nej eks plo ata cji
Na na szych ła mach zwy kle opi su je my sprzęt no wy, ale cza sa mi war to za jąć się uży wa nym, bo
mi lion ki lo me trów prze je cha nych w wy ma ga ją cym trans por cie bu dow la nym prak tycz nie bez
żad nych awa rii jest god ny szcze gól nej uwa gi! 

Oba ro dza je na czep Schwarzmüller wy ko rzy sty wa nych przez fir mę MD -Be ton ma ją
kon struk cję ryn no wą za pew nia ją cą lep szą szczel ność skrzy ni i cał ko wi ty roz ła du nek

Mi mo całego szeregu lat pra cy w bar -
dzo trud nych wa run kach w żad nym
pod wo ziu nie po ja wi ły się ja kie kol -
wiek pęk nię cia

Wła ści ciel MD -Be ton, Ma rek Dą brow ski, nie eks plo ato wał jesz cze żad nych na czep
rów nie dłu go, jak po jaz dy Schwarzmüller. Każ da z na czep ma bo wiem po osiem
lat i prze bieg po nad mi lio na ki lo me trów

Na le żą ce do MD -Be ton na cze py
Schwarzmüller wy po sa żo ne są w bar -
dzo wy trzy ma łe no gi pod po ro we Jost
opusz cza ne/pod no szo ne me cha nicz nie 
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Wiel kość na czep rów nież nie
by ła przy pad ko wa. Wcze śniej
wy ko rzy sty wa no w MD Be ton
nie co mniej sze po jaz dy te go
ty pu o po jem no ści 24 m3, ale
nie do koń ca się spraw dzi ły.
By ły wy star cza ją ce tyl ko
w przy pad ku trans por tu pia -
sku i żwi ru, na to miast je śli
cho dzi o ma te ria ły od pa do we
zda rza ło się, że przy „nie -
chluj nym” za ła dun ku po wsta -
wał nad syp, któ ry utrud niał
za cią gnię cie plan de ki. Pro -
blem ten w szcze gól no ści do -
ty czył ła do wa rek ko ło wych,
a te są znacz nie czę ściej wy -
ko rzy sty wa ne do prac po le -
ga ją cych na za ła do wy wa niu
gru zu niż ko par ki. 
– Przy wy bo rze na czep bra łem
też pod uwa gę bli skość pla -
ców ki ser wi so wej i jej kom pe -
ten cje, a Re mo -Car speł niał
za kła da ne kry te ria. Przez ostat -
nie osiem lat nie by ło jed nak
po wo dów, abym miał po trze -
bę ko rzy sta nia z usług pod -
war szaw skiej spół ki w za kre -
sie na czep Schwarzmüller, bo

ni gdy nie do szło do żad nej
po waż nej uster ki. Obec nie
sprze da żą i ob słu gą tych po -
jaz dów zaj mu je się bez po -
śred ni przed sta wi ciel au -
striac kie go kon cer nu, czy li fir -
ma Schwarzmüller Pol ska, któ -
ra na dal znaj du je się bli sko
mnie i pra cu je w niej Piotr Iwań -

ski – do da je Ma rek Dą brow ski.
Nie ba wem wszyst kie na cze -
py ma ją zo stać wy mie nio ne
na no we, ale jak za pew nia
wła ści ciel MD Beton – tyl ko
ze wzglę du na pre stiż, bo do
tej pory nic się z ni mi nie dzie -
je. Mam jed nak świa do mość,
że ża den po jazd nie jest

wiecz ny, a przy ta kich prze -
bie gach i w tak trud nych wa -
run kach eks plo ata cji na wet
w naj lep szej na cze pie ma ją
pra wo wy stę po wać już ja kieś
uster ki. Peł na do stęp ność po -
jaz dów jest dla mnie bar dzo
waż na, bo wszyst kie są wy ko -
rzy sty wa ne każ de go dnia,,
więc nie mo że my so bie po -
zwo lić na dłuż sze prze sto je.
Pod su mo wu jąc, z czy stym su -
mie niem mo gę każdemu po -
le cić na cze py Schwarzmüller,
któ re zna ko mi cie na da ją się
do cięż kich za sto so wań, są
bar dzo trwa łe, ma ją prze my -
śla ną kon struk cję i nie spra -
wia ją pro ble mów – za pew nia
Ma rek Dą brow ski.
O na cze pach Schwarzmüller
rów nie po zy tyw nie wy po wia -
da ją się kie row cy MD Be ton.
Chwa lą je za ła twość ob słu -
gi, er go no mię oraz fakt, że
na wet po wie lu la tach in ten -
syw nej  eks plo ata cji
wszyst ko funk cjo nu -
je w nich po praw nie. 

www.schwarzmueller.com

Na nie za wod ność na czep Schwarzmüller za ku pio nych przez MD -Be ton ma ją wpływ
osie SAF z ha mul ca mi bęb no wy mi, któ re są le piej od por ne na za nie czysz cze nia

http://schwarzmueller.com/de/
http://schwarzmueller.com/de/


W ga mie Ive co re pre zen tu je
je mo del Da ily III ge ne ra cji,
któ ry pod czas nie daw no za -
koń czo nej edy cji tar gów IAA
w Ha no we rze zo stał uho no -
ro wa ny ty tu łem Sa mo cho du
Do staw cze go Ro ku 2015. To
w peł ni za słu żo ne i uza sad -
nio ne wy róż nie nie, bo już po -
przed nie ge ne ra cje be st sel le -
ra wło skie go kon cer nu wy -

róż nia ły się spo śród kon ku -
ren cji wie lo ma istot ny mi ce -
cha mi użyt ko wy mi, a naj now -
sza ofe ru je ko lej ne ulep sze -
nia, któ re jesz cze bar dziej
umoc nią po zy cję ryn ko wą
mo de lu Da ily.
Ofer ta pod wo zi z ka bi ną no -
we go Da ily jest naj szer sza
na ryn ku i obej mu je po jaz dy
o DMC w za kre sie od 3,5
do 7,2 tony, z roz sta wem osi
od 3.000 do 4.750 mm i moż -
li wo ścią za mon to wa nia nad -
wo zia o dłu go ści do
6.190 mm. Zna la zła się w niej

od mia na z no wym roz sta -
wem osi rów nym 4.100 mm
i po je dyn czy mi ko ła mi, dla
któ rej mak sy mal na dłu gość
za bu do wy wy no si 4.850 mm.
Rów nie sze ro ka pro po zy cja
do ty czy sto so wa nych jed no -
stek na pę do wych. Na byw ca
Daily trzeciej ge ne ra cji ma
do wy bo ru dwie po jem no ści
sil ni ków (2,3 lub 3 dm3), dwa

ro dza je pa li wa (olej na pę do -
wy lub sprę żo ny gaz ziem ny)
oraz kil ka po zio mów mo -
cy – od 106 do 205 KM. No -
wo cze sne jed nost ki są do -
stęp ne w wer sjach zgod nych
z nor mą Eu ro 5+ (z ukła dem
EGR) lub z nor mą Eu -
ro VI (EGR i SCR). W obu
przy pad kach układ oczysz -
cza nia spa lin ma zwar tą kon -
struk cję i zo stał umiesz czo ny
pod pod wo ziem, nie po wo -
du jąc zmniej sze nia prze strze -
ni ła dun ko wej. Od mia ny pod -
po rząd ko wa ne wy mo gom

Eu ro VI ma ją układ wtry sko -
wy com mon ra il no wej ge ne -
ra cji, któ ry do zu je pa li wo
pod ci śnie niem na wet 2.000
ba rów. Ak tu al ną ofer tę sil ni -
ków uzu peł nia 136-kon -
na jed nost ka Na tu ral Po wer,
cha rak te ry zu ją ca się niż szym
zu ży ciem pa li wa oraz mniej -
szą emi sją za nie czysz czeń
i ha ła su. Wszyst kie prze kład -

nie sto so wa ne w no wym
Daily są 6-bie go we, w tym
zauto ma ty zo wa na Agi le. Wy -
ją tek sta no wi za pre zen to wa na
na tar gach IAA au to ma tycz -
na skrzy nia Hi -MATIC, któ ra
po sia da aż osiem prze ło żeń.
Jed nym z głów nych ce lów,
ja kie przy świe ca ły kon struk -
to rom Da ily trze ciej ge ne ra -
cji by ło dal sze ob ni że nie
kosz tów eks plo ata cji po jaz -
du. Dla te go też za sto so wa no
w nim wie le roz wią zań tech -
nicz nych słu żą cych zna czą -
ce mu ob ni że niu zu ży cia pa -
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Iveco Daily – jeden samochód, tysiące zastosowań
Trans port bu dow la ny to nie tyl ko cięż kie wy wrot ki i be to no mie szar ki, ale
tak że lżej sze po jaz dy użyt ko we nie zbęd ne na każ dym eta pie re ali za cji
na wet naj więk szych in we sty cji, przy pra cach re mon to wych czy w koń cu
za go spo da ro wa niu i utrzy ma niu miej skiej prze strze ni pu blicz nej

Sze ro ki sto pień w zde rza ku uła twia
czysz cze nie szy by czo ło wej i wy cie -
ra czek. Posiada on za bez pie cze nie
prze ciw po śli zgo we uła twia ją ce ob -
słu gę po jaz du w zi mie

So lid ne wzmoc nie nie pod ło gi w za bu -
do wie sa mo wy ła dow czej F.X. Me il ler
gwa ran tu je od po wied nią wy trzy ma łość
kon struk cji, a tym samym moż li wość
prze wo że nia ciężkich ma te ria łów

Szcze gó ły two rzą do sko na łość...
W opar ciu środ ko we go fo te la prze -
kształ ca nym w sto lik umiesz czo na jest
pla sty ko wa na kład ka na kie row ni cę
uła twia ją ca wy peł nia nie do ku men tów

Prze pro jek to wa na ka bi na no we go Da ily nie tyl ko zwięk sza atrak cyj ność po jaz du, ale za pew nia też niż sze opo ry po wie trza
i znacznie lepsze doświetlenie wnętrza
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li wa – śred nio o 5,5% w za -
leż no ści od mo de lu, a na wet
do 14% z pa kie tem EcoPack
pod czas jaz dy w mie ście.
Obej mu je on np. funk cję
EcoSwitch ak ty wo wa ną
przy ci skiem na ta bli cy roz -
dziel czej, któ ra umoż li wia
zmia nę cha rak te ry sty ki pra -
cy sil ni ka po przez ogra ni cze -
nie mak sy mal ne go mo men -
tu ob ro to we go (np. przy nie -
wiel kim ob cią że niu ła dun -
kiem) oraz włą cze nie ogra -
nicz ni ka pręd ko ści na war -
tość 125 km/h. In ny mi prak -
tycz ny mi roz wią za nia mi jest
tzw. in te li gent ny al ter na tor,
któ ry ła du je ba te rię w trak cie
wy tra ca nia pręd ko ści czy
układ ste ro wa nia au to ma -
tycz ną kli ma ty za cją EcoMac,
opty ma li zu ją cy dzia ła nie
sprę żar ki w za leż no ści od
fak tycz ne go za po trze bo wa -
nia na chło dze nie ka bi ny
z uwzględ nie niem od czu wal -
nej tem pe ra tu ry.
Wnę trze ka bi ny Ive co Da ily
III ge ne ra cji zo sta ło grun -
tow nie prze pro jek to wa ne.
Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je no wa ta bli ca roz dziel -
cza z licz ny mi za my ka ny mi
schow ka mi, uchwy ta mi
na kub ki, pół ka mi i prze -
gród ka mi, umoż li wia ją cy mi
ła twe roz miesz cze nie pod -
ręcz nych przed mio tów. Istot -
ną zmia ną jest rów nież lep -
sza izo la cja aku stycz na oraz
bar dziej wy daj na kli ma ty za -
cja. Pro du cent za pew nia też
o pod wyż szo nym kom for cie
jaz dy nie za leż nie od ob cią -
że nia, choć już po przed nia
ge ne ra cja Da ily nie bu dzi ła
pod tym wzglę dem żad nych
za strze żeń. W no wym mo -
de lu po ja wi ły się też zmia ny
wpły wa ją ce na po pra wę
bez pie czeń stwa. Oprócz
mon to wa ne go stan dar do wo
ESP, wpro wa dzo no in ne za -
awan so wa ne tech nicz nie
roz wią za nia, np. sys tem
ostrze ga nia przed nie za -
mie rzo nym opusz cze niem
pa sa ru chu (LDWS), któ ry
emi tu je sy gnał aku stycz ny
w ra zie wy kry cia prze kro -

cze nia li nii od dzie la ją cej pa -
sy ru chu bez włą czo ne go
kie run kow ska zu.
Po jazd pre zen to wa ny
na zdję ciach to mo del 50C17
o roz sta wie osi 3.450 mm,
wy po sa żo ny w skrzy nię sa -
mo wy ła dow czą F. X. Me il ler.
Ma tech nicz ną ma sę do pusz -
czal ną 5.200 kg, DMC jest
okre ślo ne w ho mo lo ga cji
i wy no si 3.500 kg. Źró dłem
na pę du po jaz du jest 4-cy lin -
dro wy sil nik wy so ko pręż ny
o po jem no ści 3 dm3, zgod ny
z nor mą emi sji spa lin Eu -
ro 5+. Jed nost ka ta ma układ
wtry sko wy com mon ra il, tur -
bo sprę żar kę o zmien nej geo -
me trii oraz chłod ni cę po wie -
trza do ła do wu ją ce go. Za pew -
nia moc 170 KM i mak sy mal -
ny mo ment 430 Nm, do stęp -
ny już od 1.500 obr./min.
Z sil ni kiem sko ja rzo no ręcz -
ną, 6-stop nio wą skrzy nię bie -
gów ty pu 2840.OD o roz pię -
to ści prze ło żeń 5,375-0,791.
Ta ka kon fi gu ra cja ukła du na -
pę do we go jest opty mal na dla
więk szo ści za sto so wań po -
jaz du w lek kim trans por cie
bu dow la nym. Za pew nia bar -
dzo do bre osią gi, jed no cze -
śnie przy ni skim zu ży ciu pa li -
wa, co w trud nych wa run kach
te re no wych i przy czę stym
ma new ro wa niu od gry wa nie -
zwy kle istot ną ro lę.
Za bu do wa sa mo wy ła dow cza
fir my F.X. Me il ler, w ja ką zo -
stał wy po sa żo ny de mon stra -
cyj ny Ive co Da ily, ma skrzy -
nię o wy mia rach we wnętrz -
nych (dłu gość x sze ro kość
x wy so kość) – 3,3 x 2,0
x 0,35 m, za pew nia jąc po -
jem ność oko ło 2,31 m3.
Z przo du za sto so wa no jesz -
cze nad staw kę siat ko wą, któ -
ra za bez pie cza ka bi nę
w przy pad ku prze miesz cze -
nia się ła dun ku umiesz czo -
ne go na skrzy ni. Pod ło ga za -
bu do wy ma gru bość 2,5 mm
i zo sta ła wy ko na na ze sta li
QStE 500. Od spodu jest ona
wzmoc nio na dwie ma so lid -
ny mi po dłuż ni ca mi i gę sto
roz miesz czo ny mi bel ka mi
po przecz ny mi. Na bur ty uży -
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W nowym Daily pokrywa silnika nie ma podpórki, bo jej rolę pełnią dwie sprężyny
śrubowe, które jednocześnie wspomagają otwieranie maski

Siedzisko podwójnego fotela pasażerów jest dzielone i kryje pod spodem ogromny
schowek z regularnym wnętrzem

Dostęp do akumulatora znajdującego się pod fotelem kierowcy jest bardzo prosty.
Wystarczy zdjąć niewielki panel lub odkręcić stopień 

Pionowa regulacja kolumny kierownicy sprawia, że w no wym Da ily jesz cze ła twiej
za jąć kom for to wą po zy cję. Do stęp na jest też kli ma ty za cja ręcz na lub au to ma tycz na
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to bla chy ze sta li QStE 380
o gru bo ści dwóch mi li me trów.
Są one pro fi lo wa ne, dzię ki
cze mu cha rak te ry zu ją się
zwięk szo ną sztyw no ścią oraz
od por no ścią na ude rze nia mo -
gą ce po wo do wać uszko dze -
nia me cha nicz ne. Bocz ne bur -
ty otwie ra ją się w osi dol nej,
tyl na zaś rów nież w osi gór -
nej. Pod no sze nie skrzy ni od -
by wa się za po mo cą si łow ni -
ka hy drau licz ne go za si la ne go

agre ga tem umiesz czo nym na
ra mie po śred niej. Obej mu je
on pom pę hy drau licz ną ze
zbior ni kiem na olej. Do jej na -
pę du słu ży sil nik elek trycz ny
za łą cza ny przy ci skiem na ta -
bli cy roz dziel czej.
Pro du cen tem kom plet ne go
ukła du hy drau licz ne go jest
fir ma F.X. Me il ler, co stanowi
nie tylko gwa ran cję od po -
wied niej ja kości ze spo łu,
ale jed no cze śnie znacząco
uła twia ser wi so wa nie po jaz -
du. W za bu do wie za sto so -
wa no dwie sta lo we li ny za -
bez pie cza ją ce przed nad -
mier nym prze chy łem skrzy -
ni, a tak że sworz nie o spe -
cjal nej kon struk cji. Za po bie -
ga ona roz miesz cze niu
sworzni „po prze kąt nej”, co
mo gło by skut ko wać znisz -
cze niem pod ło gi. Pod sta wą
ca łej kon struk cji jest so lid -
na ra ma po śred nia z po dłuż -

ni ca mi i po przecz ka mi wy ko -
na ny mi z pro fi li ce owych.
Do tych ostat nich za mo co wa -
no alu mi nio we, po ma lo wa ne
na ko lor pod wo zia za bez pie -
cze nia prze ciw wja zdowe. 
W ce lu za pew nie nia jak naj -
lep szej trwa ło ści, wszyst kie
ele men ty sta lo we za bu dów
F.X. Me il ler – przed fi nal nym la -
kie ro wa niem – są do kład nie
pia sko wa ne i grun to wa ne. Ca -
łość za bu do wy od zna cza się

wy so ką es te ty ką. Wy ko na no ją
przy wy so kiej dba ło ści o naj -
drob niej sze szcze gó ły ma ją ce
istot ny wpływ na wy go dę użyt -
ko wa nia pod czas co dzien nej
eks plo ata cji po jaz du.
Ive co Da ily wy po sa żo ny
w skrzy nię sa mo wy ła dow czą
to bar dzo uni wer sal ne na rzę -
dzie trans por to we, któ re z po -
wo dze niem mo że być wy ko -
rzy sty wa ne m.in. do prze wo -
zu żwi ru, kru szy wa, pre fa bry -
ka tów be to no wych, dru tu,
rur, drzwi, okien, ma te ria łów
izo la cyj nych itp. Dzię ki kom -
pak to wym roz mia rom i nie -
wiel kie mu pro mie nio wi skrę -
tu (w pre zen to wa nym eg zem -
pla rzu wy no si on 6,57 me tra
mię dzy ścia na mi), umoż li wia
bez po śred ni do jazd w naj lep -
sze miej sce dla roz -
ła dun ku prze wo żo -
ne go to wa ru.

www.iveco.pl

Mimo niewielkich rozmiarów, zabudowa F.X. Meiller została wyposażona plandekę
zabezpieczającą przewożony ładunek. W podłodze skrzyni jest 6 składanych
uchwytów ułatwiających mocowanie przedmiotów

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
http://www.meiller.com/?L=2
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Vo lvo de fi niu je ro dzaj trans -
por tu bu dow la ne go w za leż -
no ści od wa run ków dro go -
wych: ła twe, trud ne, bar dzo
trud ne i bez dro ża. Do naj cięż -
szych za sto so wań spo ty ka -
nych w ko pal niach czy
przy bu do wie dróg, jed no cze -
śnie w ce lu za pew nie nia jak
naj więk szej wy daj no ści, są
prze zna czo ne wo zi dła prze gu -
bo we Vo lvo, ale po zo sta łe pra -
ce to do me na mo de lu FMX.
Jest on do stęp ny w róż nych
kon fi gu ra cjach ukła du na pę -
do we go, tj. 4x4, 6x4, 6x6, 8x4
czy na wet 8x6, bę dąc ade -
kwat ną od po wie dzią na po -
trze by sze ro ko po ję te go seg -
men tu bu dow la ne go.
Prze zna cze nie mo de lu FMX
zdra dza już sam je go wy gląd.
„Mu sku lar na” ka bi na ma
śmia ło na kre ślo ne li nie i spra -
wia wra że nie bar dzo so lid nej.
Zo sta ło to osią gnię te m.in.
po przez sza re na kład ki two -
rzy wo we, któ re do sko na le
kom po nu ją się ze sta lo wym
zde rza kiem. Skła da się on
z trzech czę ści, przy czym
na roż ni ki są wy ko na ne
z grub szej, 4-mi li me tro wej
sta li. Bu do wa seg men to wa
po zwa la na wy mia nę tyl ko
uszko dzo ne go ele men tu zde -
rza ka, za pew nia jąc znacz nie
niż sze kosz ty na pra wy. Zna -

kiem roz po znaw czym naj -
now szych cię ża ró wek Vo lvo
są re flek to ry ze świa tła mi
do jaz dy dzien nej LED
w kształ cie li te ry V. W po jaz -
dach bu dow la nych klo sze
lamp mo gą być wy po sa żo ne
w spe cjal ne za bez pie cze nia,
któ re jesz cze bar dziej pod -
kre śla ją uni ka to wy cha rak ter
szwedz kie go „wszę do ła za”.
Przy ta kich za sto so wa niach
istot ny mi ele men ta mi FMXa
jest wy trzy ma ły za czep ho -
low ni czy znaj du ją cy się

nad środ ko wą czę ścią zde -
rza ka, jak rów nież skró co ny
przed ni zwis, za pew nia ją cy
więk szy kąt na tar cia. W jeź -
dzie po trud nym te re nie waż -
ną ro lę od gry wa też so lid -
na pły ta sta lo wa za bez pie -
cza ją ca przed nią cześć
spodu po jaz du, któ ra jest
w sta nie prze no sić ob cią że -
nia rów ne po ło wie no śno ści
pierw szej osi, czy li 4.500 kg.
Ofer ta sil ni ków, ja kie są do -
stęp ne w mo de lu FMX obej -
mu je dwie jed nost ki Eu ro 6

o po jem no ści 11 i 13 dm3, za -
pew nia ją ce moc w za kre sie
od 330 do 540 KM. Opra co -
wu jąc je, kon struk to rzy Vo lvo
po ło ży li bar dzo du ży na cisk
na zmia nę cha rak te ry sty ki
obu sil ni ków, dzię ki cze mu
osią ga ją one mak sy mal ny

mo ment przy znacz nie niż -
szej pręd ko ści ob ro to wej.
Kie row ca ma więc do dys po -
zy cji bar dzo du że osią gi bez
głę bo kie go wci ska nia pe da łu
„ga zu”, co oczy wi ście w wy -
mier ny spo sób prze kła da się
na ogra ni cze nie zu ży cia pa li -
wa. Obie jed nost ki są
przy tym bar dzo ela stycz ne
i po zwa la ją na dy na micz ną
jaz dę. W ce lu za pew nia nia jak
naj więk szej nie za wod no ści
po jaz dów, chwyt po wie trza
jest umiesz czo ny w gór nej

PREZENTACJA POŚREDNIKA

Vo lvo FMX – mię dzy cię ża rów ką a wo zi dłem
Vo lvo to je dy na fir ma, któ ra pro du ku je sa mo cho dy cię ża ro we i ma szy -
ny ro bo cze, dla te go też ofe ro wa ne przez nią po jaz dy bu dow la ne cha -
rak te ry zu ją się du żą wy trzy ma ło ścią, efek tyw no ścią eksploatacji i zna -
ko mi ty mi wła ści wo ścia mi te re no wy mi

F.X. Me il ler sto su je w swo ich za bu do wach wła sne ukła dy hy drau licz ne, co zwięk -
sza nie za wod ność po jaz du i uła twia ser wi so wa nie

Wysokie osiągi i nowoczesny układ przeniesienia napędu, w połączeniu z dużym prześwitem i krótkim przedniem zwisem,
zapewniają znakomite właściwości terenowe modelu FMX

W naj now szych za bu do wach KH -Kip per ty pu „ryn na” prze pro jek to wa no m.in. tyl ną
część pod ło gi skrzy ni, eli mi nu jąc po zo sta wa nie resz tek urob ku



http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm
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czę ści ka bi ny. Do dat ko wo
prze cho dzi ono przez dwu -
stop nio wy filtr, zna czą co wy -
dłu ża jąc trwa łość sil ni ka. Je -
śli po jazd ma być wy ko rzy -
sty wa ny w ni skich tem pe ra tu -
rach, zastosować można
ukła d pod grze wa nia prze wo -
dów pa li wo wych, nie mal
na ca łej dłu go ści, tj. od zbior -
ni ka do pom py pa li wo wej.
War ta uwa gi jest też spe cjal -
na grzał ka elek trycz na mon -
to wa na w blo ku sil ni ka, pod -
łą cza na do ze wnętrz nej sie -
ci 230 V, któ ra roz grze wa jąc
ciecz chło dzą cą po zwa la
na ła twiej sze uru cho mie nie
jed nost ki na pę do wej.
Moc ną stro ną mo de lu FMX
jest bar dzo sku tecz ny ha mu -
lec sil ni ko wy VEB (Vo lvo En -
gi ne Bra ke), któ ry ogra ni cza
zu ży cie ha mul ców za sad ni -
czych, a jed no cze śnie zwięk -
sza bez pie czeń stwo jaz dy, bo
je śli nie są nad uży wa ne, ca ły
czas za pew nia ją wy so ką sku -
tecz ność nie zbęd ną do na -
głe go za trzy ma nia po jaz du.
W Vo lvo FMX speł nia ją cym
naj bar dziej re stryk cyj ne nor -
my emi sji spa lin Eu ro 6, za sto -
so wa no no wą wer sję skrzy ni
bie gów I -shift prze zna czo ną
do seg men tu bu dow la ne go
(TRAP -HD). Wpro wa dzo ne
zmia ny po le ga ły mię dzy in ny -
mi na wzmoc nie niu naj bar -
dziej new ral gicz nych ele men -
tów prze kład ni, ta kich jak ha -
mu lec wał ka po śred nie go,
syn chro ni za tor prze kład ni
pół bie gów czy sprzę gła kło -
we za sad ni czej czę ści skrzy -
ni. Ma ją one do pro wa dzić
do więk sze go za in te re so wa -
nia prze kład nia mi zauto ma ty -
zo wa ny mi klien tów ope ru ją -
cych w bran ży „con struc tion”,
bo w trans por cie da le ko bież -
nym ich udział prze kra cza
obec nie już 65 procent.
Przed nie za wie sze nie ma no -
wą kon struk cję z 3-pió ro wy -
mi, wzmoc nio ny mi re so ra mi
pa ra bo licz ny mi. Zo sta ły one
wy po sa żo ne w gu mo we prze -
kład ki, któ re zwięk sza ją kom -
fort pod czas jaz dy po dro -
gach pu blicz nych. Z ty łu – za -

leż nie od po trzeb – sto so wa -
ny jest tra dy cyj ny re sor tra pe -
zo wy z 9 lub 11 pió ra mi, al -
bo „kom for to wy”, lek ki 3-pió -
ro wy re sor pa ra bo licz ny.
W obu przy pad kach no śność
wóz ka za wie ra się w prze dzia -
le od 21 do 26 ton.
Waż ną za le tą mo de lu FMX jest
Ak tyw ny Układ Kie row ni czy
Vo lvo, nie zwy kle przy dat ny
pod czas jaz dy w te re nie czy
na kiep skich na wierzch niach.
Spra wia on, że pro wa dze nie
po jaz du jest bar dziej pre cy zyj -
ne, a ma new ro wa nie pod ob -
cią że niem znacz nie ła twiej sze,
bo wy ma ga si ły jed ne go pal -
ca. Po nad to układ eli mi nu je
wszel kie wi bra cje, np. od lo du,
któ ry po ja wił się na dro dze czy
in nych nie rów no ści, co w zna -
czą cy spo sób przy czy nia się
do ogra ni cze nia zmę cze nia
kie row cy. No wa tor ski roz wią -
za nie ofe ro wa ne przez Vo lvo
łą czy w so bie hy drau licz ny
układ wspo ma ga nia z sil ni -
kiem elek trycz nym, za pew nia -
ją cym do 85 pro cent wy ma ga -
ne go mo men tu wspo ma ga ją -
ce go przy ma łych pręd ko -
ściach jaz dy. Sil nik ten jest
kon tro lo wa ny 2.000 ra zy
na se kun dę, dzię ki cze mu
w każ dej sy tu acji roz wi ja od -
po wied nią si łę wspo ma ga nia.
Sze ro kie mu za sto so wa niu mo -
de lu FMX sprzy ja ła two ada -
pto wal ne pod wo zie z roz bu do -
wa ną ga mą roz sta wów osi. Ma
ono pro ste po dłuż ni ce za ka -
bi ną i jest po zba wio ne ele -
men tów wy sta ją cych po nad
ra mę, co zna czą co uła twia
mon taż róż nych za bu dów.
W pre zen ta cji mo de lu FMX

naj now szej ge ne ra cji, ja ka
mia ła miej sce m.in. w Mło -
cho wie, wzię ły udział tak że
fir my za bu do wu ją ce – F.X.
Me il ler oraz KH -Kip per, bo
wła śnie w ich nad wo zia zo -
sta ły wy po sa żo ne de mon -
stra cyj ne po jaz dy. Fir ma F.X.
Me il ler na le ży do naj więk -
szych pro du cen tów wy wro tek
w Eu ro pie z hi sto rią się ga ją cą
ro ku 1850. W ro ku 2013 za no -
to wa ła 235 mi lio nów ob ro tu,
do star cza jąc bli sko 12 ty się cy
pro duk tów. Ma obec nie dzie -
więć za kła dów – w tym mon -

tow nię w Nie po ło mi cach – i za -
trud nia łącz nie oko ło 1.500
pra cow ni ków. Ga ma jej pro -
duk tów jest bar dzo sze ro ka.
Obej mu je m.in. za bu do wy -wy -
wrot ki trój stron ne, tyl noz sy po -
we w róż nych kon fi gu ra cjach,
tj. kla sycz nej, half -pi pe, ed ge -
-pi pe, na cze py wy wrot ki alu -
mi nio we i sta lo we, jak rów nież
urzą dze nia ha ko we oraz bra -
mo we. W ofer cie wy stę pu ją
też nad wo zia/po jaz dy spe cjal -
ne, ta kie jak mul dy do trans -
por tu ma sy bi tu micz nej, przy -
cze py wy wrot ki, przy cze py
do kon te ne rów ha ko wych
i bra mo wych, w tym „kom bi”,
umoż li wia ją ce prze wo że nie
obu ty pów po jem ni ków czy
w koń cu sys te my nad wo zi wy -
mien nych. Zna czą cą część
dzia łal no ści fir my sta no wi też
pro duk cja kom plet nych ukła -
dów hy drau licz nych. W tro sce
o jak naj lep szą ob słu gę po -
sprze da żo wą, F.X. Me il ler
stwo rzył gę stą sieć pla có wek
ser wi so wych, któ rych łącz nie
jest w Eu ro pie aż 400. Pol ska
ma 25 ta kich punk tów, ale
przy za kła dzie w Nie po ło mi -
cach zor ga ni zo wa no cen tral ny
ma ga zyn czę ści za mien nych.
Za trud nia ją ca oko ło czte ry stu
osób fir ma KH-Kip per wy twa -
rza rocz nie po nad 1.000 za -
bu dów. Naj więk szym po wo -
dze niem cie szą się nad wo zia
skrzy nio we z le wą bur tą
otwie ra ną hy drau licz nie oraz
nad wo zia ty pu „ryn na”. Spół -
ka wy twa rza też za bu do wy
do po jaz dów ko pal nia nych,
urzą dze nia ha ko we (tyl ko
na pod wo zia dwu osio we),
nad wo zia wy mien ne oraz
przy cze py wy wrot ki, na cze py
wy wrot ki, na cze py i przy cze py
ni sko po dwo zio we do trans -
por tu ma szyn oraz przy cze py
do prze wo zu dłu gich ele men -
tów sto so wa ne w bran ży ener -
ge tycz nej. Uzu peł nie niem
ofer ty jest mon taż żu ra wi prze -
ła dun ko wych, „du żych” urzą -
dzeń ha ko wych oraz wszel kie -
go ro dza ju roz wią zań
uła twia ją cych eks plo -
ata cją po jaz dów.

PREZENTACJA POŚREDNIKA

www.volvotrucks.pl

Przed nia część pod wo zia jest wy po -
sa żo na w so lid ną osło nę sta lo wą, za -
bez pie cza ją ca przed uszko dze niem
osprzęt sil ni ka.

Z ta kie go fo te la aż nie chce się wsta -
wać. Kom bi na cja skó ry z tka ni ną wy -
glą da bar dzo es te tycz nie, a do tego
jest nie zwy kle prak tycz na

Mimo, że Volvo FMX to prawdziwy pojazd budowlany, wnętrze jego kabiny jest
godne ciężarówek dalekobieżnych

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


Do kon kur su zgło szo no po -
nad osiem dzie siąt in no wa cji.
Tym więk sze zna cze nie dla fir -
my Gol dho fer ma wy róż nie nie
dla zgło szo ne go do pa ten tu
roz wią za nia – „Tech no lo gia
osi MPA” ba zu ją ce go na zna -
nym i wy so ko ce nio nym sys -
te mie osi MacPherson. Gol -
dho fer za adap to wał ten ge -
nial ny wy na la zek do na czep
ni sko po dwo zio wych two rząc
pro dukt o na zwie „Oś MPA”.
Jest naj lżej sza w sys te mach
z po je dyn czym za wie sze -
niem kół w seg men cie na cze -
po wym i przy najmniej szej
licz bie ele men tów (do sko na -
le pa su je tu mak sy ma „wię cej
zna czy mniej”) zna ko mi cie
spraw dza się pod czas pro -
wa dze nia, skrę tu, za wie sze -
nia, amor ty zo wa nia, jak też
wy rów ny wa nia po zio mu osi.
Pod czas prac badawczo-roz -
wo jo wych do dat ko wo stwo -
rzo no rów nież kon struk cję
nie tyl ko kie ro wa nych osi, ale
tak że w osiach wle czo nych,
wy ko rzy stu jąc iden tycz ne
czę ści sys te mu MPA. 

Skok osi wy no szą cy 315 mm
i kąt skrę tu do 60 stop ni,
umoż li wia ją ma new ro wa nie
na cze pą w naj trud niej szych
wa run kach. Moż li wość re je -
stro wa nia po jaz dów 12-to no -
wym na ci skiem na osie, ich
lek ka kon struk cja po zwa la
zmniej szyć licz bę mon to wa -
nych osi w na cze pie (na przy -
kład za miast w czte ry, wy po -
sa żać je w trzy osie). Użyt -
kow nik czer pie z te go kon -

kret ne ko rzy ści. W efekcie
eks plo atu je bowiem lek ki, ale
niezwykle trwa ły i ła twy w ob -
słu dze po jazd.
No wa tech no lo gia zo sta ła
pod da na roz licz nym te stom.
Za rów no w wa run kach la bo -
ra to ryj nych, jak i jazd prak -
tycz nych. – Chcie li śmy prze -
ko nać się, co do kład nie dziać
się bę dzie z po szcze gól ny mi
pod ze spo ła mi sys te mu, jak
za re agu ją one na ob cią że nia,

na przy kład pod czas gwał -
tow ne go ha mo wa nia – po wie -
dział Vol ker Schmidt. 
Na cze pa za pew nia bez pie -
czeń stwo trans por tu na wet
przy uciąż li wych ko le inach,
co bę dzie od czu wal ne przez
użyt kow ni ka pod czas po ko -
ny wa nia nie rów no ści. Cy lin -
dry i prze wo dy ha mul co we są
tak ukry te, by nie ule gły
uszko dze niu pod czas jaz dy.
Naj now sze wer sje na czep
firmy Gol dho fer to po jaz dy ni -
sko po dwo zio we kla sy „se mi”
ma ją ce od trzech do ośmiu
osi kie ro wa nych oraz na -
czepy z za głę bio nym po mo -
stem ła dun ko wym
po sia da ją ce od dwóch
do sze ściu osi.

„Tra iler In no va tion Award 2015” dla Gol dho fe ra
Gol dho fer AG jest świa to wym li de rem w dzie dzi nie cięż kie go trans por tu
i uzna nym producentem na czep w róż nych wy ko na niach, rów nież dla po trzeb
bu dow nic twa. Pod czas te go rocz nych tar gów IAA nie miec ka fir ma, gło sa mi
ju ry skła da ją ce go się z przed sta wi cie li eu ro pej skiej pra sy trans por to wej, zwy -
cię ży ła w kon kur sie „Tra iler In no va tion Award 2015” w ka te go rii „pod wo zie” 
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Technologia osi MPA poddana została wielomiesięcznym testom  teoretycznym i praktycznym. Ich wynik sprawił, że Goldhofer
zadecydował o wykorzystaniu najlżejszych na świecie osi w seryjnej produkcji swych pojazdów

www.goldhofer.com

http://goldhofer.com/
http://goldhofer.com/
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Dla jed nych sa mo chód sta no -
wi pod sta wo we na rzę dzie pra -
cy, dla in nych – po moc ni cze,
ale wszy scy użyt kow ni cy
ocze ku ją od nie go, by był
mak sy mal nie funk cjo nal ny.
Dzię ki te mu za kres za sto so -
wa nia po jaz du jest znacz nie
szer szy, co eli mi nu je ko niecz -
ność za ku pu do dat ko we go
au ta. No wy Fiat Doblò jest
jesz cze bar dziej prak tycz ny
niż w po przed nim wy da niu
i za pew nia wyż sze osią gi, sta -
no wiąc znacz nie więk szą war -
tość dla swo je go użyt kow ni -
ka. Roz po zna nie go na dro -
dze ni ko mu nie spra wi pro ble -
mu, bo wy róż nia się cał ko wi -
cie zmie nio nym przo dem,
z no wy mi, nieco mniej szy mi
re flek to ra mi, prze pro jek to wa -
nym wlo tem po wie trza i zu peł -
nie in nym zde rza kiem. Z ty łu
za sto so wa no no we lam py ze -
spo lo ne, le piej pod kre śla ją ce
po zio me prze tło cze nia. Naj -
więk sze zmia ny do ty czą jed -
nak wnę trza, w któ rym wie le
ele men tów otrzy ma ło cał ko wi -
cie no wy wy gląd, m.in. ta bli ca
roz dziel cza, ta pi cer ka, kie row -
ni ca, ze staw wskaź ni ków czy
pa ne le drzwi, ale przede
wszyst kim jest ono te raz jesz -
cze bar dziej funk cjo nal ne.
Roz wią za niem, któ re za słu gu -
je na szcze gól ną uwa gę, jest
do stęp ny w opcji po dwój ny
fo tel pa sa że ra, umoż li wia ją cy
prze wóz aż trzech osób
w pierw szym rzę dzie. Je śli
środ ko we miej sce nie jest wy -
ko rzy sty wa ne, ła two prze -
kształ cić je (po zło że niu opar -
cia) w wy god ny pod ło kiet nik
al bo prak tycz ny sto lik. W po -
dob ny spo sób skła da się
opar cie pra we go fo te la, co
po zwa la na trans port dłu gich
przed mio tów. Aby nie prze su -
wa ły się pod czas jaz dy, moż -
na jest ła two za mo co wać
do spe cjal nych ha czy ków

w two rzy wo wym pa ne lu
opar cia. Atrak cyj ność prze -
dzia łu pa sa żer skie go pod no -
si sze ro ka ofer ta do stęp nych
roz wią zań mul ti me dial nych,
obej mu ją ca ra dio z Blu eto oth
i gniaz da USB/AUX czy sys -

tem Ucon nect z 5-ca lo wym,
ko lo ro wym ekra nem do ty ko -
wym, wbu do wa ną na wi ga cją
oraz cy fro wym od bior ni kiem
zgod nym z tech no lo gią DAB.
Ko rzy sta nie z nich z pew no -
ścią uprzy jem ni po pra wio ny

kom fort aku stycz ny wnę trza,
osią gnię ty po przez za sto so -
wa nie wy głu szeń, dzię ki któ -
rym ogra ni czo no po ziom ha -
ła su w ka bi nie śred nio aż o 3
dB. Moc nym ar gu men tem
prze ma wia ją cym na ko -
rzyść Doblò jest bar dzo
prak tycz na ła dow nia, cha -
rak te ry zu ją ca się re gu lar -
nym kształ tem, uła twia ją -
cym mak sy mal ne wy ko rzy -
sta nie do stęp nej prze strze -
ni. Ma ona po jem ność na -
wet 5 m3 i sze ro kie, dwu -
skrzy dło we tyl ne drzwi
otwie ra ne na bo ki pod ką -
tem 180°, pozwa la ją ce na wy -
god ne ope ro wa nie du ży mi ła -
dun ka mi. Za leż nie od kom ple -
ta cji, ła dow ność użyt ko wa po -
jaz du mo że być rów na na -
wet 1.000 kg, co po zwa la nie
tyl ko na efek tyw ny trans port,
ale tak że mon taż we wnętrz -
nych za bu dów, na przykład
re ga łów warsz ta to wych czy
wkła dów izo ter micz nych dla
do staw „just in ti me”.
Ga ma sil ni ków do stęp nych
w no wym Doblò obej mu -
je dziewięć jed no stek, wśród
któ rych do mi nu ją tur bo die -
sle – jest ich aż sześć. Naj -
mniej szy sil nik wy so ko pręż -
ny to sły ną cy z ni skie go za -
po trze bo wa nia na pa li wo 1.3
MultiJet II re gu lo wa ny
na moc 75 lub 90 KM, z mak -
sy mal nym mo men tem ob ro -
to wym 200 Nm. Dla użyt kow -
ni ków ocze ku ją cych wyż -
szych osią gów od po wied nim
roz wią za niem mo że być jed -
nost ka 1.6 MultiJet II, rów nież
ofe ro wa na w dwóch po zio -
mach mo cy, tj. 100 i 105 KM,
z mo men tem ob ro to wym się -
ga ją cym 290 Nm. Naj więk szy
sil nik MultiJet II o po jem no -
ści 2 dm3 wy stę pu je w od mia -
nie o mo cy 135 KM i mak sy -
mal nym mo men cie ob ro to -
wym 320 Nm al bo w wer sji
do star cza ją cej moc 90 KM,
choć ze zauto ma ty zo wa ną
skrzy nią bie gów. W przy pad -
ku jed no stek ben zy no wych,
wszyst kie trzy sil niki ma ją tę
sa mą po jem ność 1,4 dm3.
Pod sta wo wa od mia na za -

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Fiat Doblò – mistrz funk cjo nal no ści!
W sa mo cho dzie uwa ża nym za nie mal ide al ny trud no wy obra zić so bie
ja kie kol wiek zmia ny, dla te go czwarta ge ne ra cja Fia ta Doblò by ła jed ną
z naj bar dziej wy cze ki wa nych pre mier ha no wer skich tar gów IAA 2014

No wy Fiat Doblò zo stał wy po sa żo ny w nie za leż ne, dwu wa ha czo we tyl ne za wie sze -
nie „bi -link” za pew nia ją ce du żą ła dow ność i wy so ki kom fort jaz dy

Uchyl ny dach w tyl nej czę ści ła dow ni po zwa la na ła twe prze wo że nie dłu gich przed -
mio tów, np. rur czy dra bin

Pre zen to wa na wer sja Work -Up ma fa brycz ną skrzy nię ła dun ko wą o po wierzch ni 4,2 m2,
z pod ło gą wy ło żo ną sklej ką wo do od por ną i trze ma bur ta mi otwie ra ny mi do pio nu
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pew nia moc 95 KM i mak sy -
mal ny mo ment 127 Nm,
a wer sja TurboJet od po wied -
nio 120 KM i 206 Nm. Ta
ostat nia mo że być jed nak
dwu pa li wowa (ben zy na/me -
tan) z osią ga mi, ja ki mi dys po -
nu je jed nost ka przy sto so wa -
na tyl ko do za si la nia ben zy -
ną. Sil ni ki wy so ko pręż ne no -
we go Doblò po sia da ją ho mo -
lo ga cję Eu ro 5+, zaś jed -
nostki ben zy no we są zgod ne
z wy mo ga mi normy Eu ro 6.
W przy pad ku naj mniej sze go
tur bo die sla sto so wa ne go
w po przed niej wer sji Doblò
cza sa mi da wa ło się od czuć
opóź nio ną re ak cję na na -
głe, głę bo kie wci śnię cie pe -
da łu przy spie sze nia, dla te -
go w ak tu al nie ofe ro wa nych
MultiJetach o po jem no ści
1,3 oraz 1,6 dm3 zo stała po -
pra wio na krzy wa mo men tu
ob ro to we go, któ ry ma te raz
wyż szą war tość przy ni skich
ob ro tach – w sil ni ku 1.3 na -

wet o oko ło czter dzie ści pro -
cent. Prze pro wa dzo ny za -
bieg gwa ran tu je więk szą
ela stycz ność obu jed no stek,
a tym sa mym znacz nie ła -
twiej sze przy spie sza nie. Po -
nad to sil ni ki 1.3 MultiJet II
o mo cy 90 KM oraz 1.6
MultiJet II o mo cy 105 KM są
obec nie do stępne w wer sji
EcoJet, za pew nia ją cej zu ży -
cie pa li wa utrzymujące się
na po zio mie 4,4 dm3/100 km
i emi sję CO2 poni żej 115
g/km. Na ta ki re zul tat ma jed -
nak wpływ ca ły sze reg roz -
wią zań „oszczęd nej” kom -
ple ta cji, w skład któ rej wcho -
dzi mię dzy in nym sys tem
Start&Stop, opo ny o ni skich
opo rach to cze nia, „in te li gent -
ny” al ter na tor, pom pa ole ju
o zmien nej po jem no ści, a tak -
że pa kiet ae ro dy na micz ny.
No wy Doblò jest nie tyl ko
ład ny, funk cjo nal ny i ta ni
w eks plo ata cji, ale rów nież
bez piecz ny. Stan dar do we

wy po sa że nie po jaz du obej -
mu je ABS z elek tro nicz nym
roz dzia łem siły ha mo wa nia
EBD oraz ESC, uzu peł nio ny
o sys te my ASR (An ti Slip Re -
gu la tion), HBA (Hy drau lic
Bra ke As sist) i Hill Hol der,
któ ry uła twia ru sza nie
na wznie sie niu. W pod sta wo -
wej kom ple ta cji nie za bra kło
rów nież przed nich i bocz -
nych po du szek po wietrz -
nych, jak rów nież sys te mu
mo ni to ro wa nia ci śnie nia
w opo nach. Po wpro wa dze -
niu mo de lu na ry nek bę dzie
do stęp ny sys tem kon tro li na -
pę du Trac tion+, po pra wia ją -
cy przy czep ność sa mo cho -
du na trud nych i śli skich na -
wierzch niach.
Po dob nie jak po przed nie ge -
ne ra cje mo de lu, no wy Doblò
bę dzie pro du ko wa ny w tu rec -
kiej fa bry ce To faş (miej sco -
wość Bur sa), od zna czo nej
zło tym po zio mem ja ko ści
w kla sy fi ka cji World Class Ma -

nu fac tu ring. Na pol ski ry nek
tra fi w lu tym 2015 ro ku,
a chęt ni do je go na by cia sta -
ną przed wy bo rem dwóch
wa rian tów dłu go ści i wy so ko -
ści po jaz du oraz czte rech
wer sji nad wo zio wych, tj. car -
go (fur gon), kom bi, ka bi na ze
skrzy nią (Work -Up) i plat for -
ma do za bu do wy. Aby w kon -
ty nu acji suk ce su po przed nich
wer sji nie prze szka dza ła ce na
(od ro ku 2000 do chwi li obec -
nej sprze da no po nad mi lion
eg zem pla rzy użyt ko we go Fia -
ta), wpro wa dza ny mo del ma
być tyl ko nie znacz nie droż szy
od swe go po przed ni ka. Bio -
rąc pod uwa gę wszyst kie za -
sto so wa ne roz wią za nia, no wy
Doblò z pew no ścią umoc ni po -
zy cję li de ra w seg men cie kom -
bi wa nów, któ ry sta no wi obec -
nie bli sko dwa dzie ścia pięć
pro cent eu ro pej skie -
go ryn ku lek kich po -
jaz dów użyt ko wych.

www.fiatprofessional.pl

Środ ko we miej sce w no wym Doblò nie
jest prze zna czo ne na dłu gie tra sy, ale
mi mo to zo sta ło wy po sa żo ne w za głó -
wek i 3-punk to we pa sy bez pie czeń stwa

Po waż ne zmia ny ob ję ły kie row ni cę i ta bli cę roz dziel czą. Uwa gę zwra ca sys tem
Ucon nect z du żym, 5-ca lo wym ekra nem do ty ko wym

Wer sja Car go XL o zwięk szo nej dłu go ści i pod wyż szo nym da chu (L2H2) za pew nia po -
jem ność 5 m3, będąc ciekawą propozycją dla funk cjo nal ne go ser wi su mo bil ne go

Je śli sa mo chód ma peł nić ro lę po jaz du ro dzin ne go i biz ne so we go, opty mal nym
wy bo rem mo że być od mia na kom bi. Ta ki sa mo chód jest bar dzo wy god ny, ele -
ganc ki, a do te go ma prze suw ne tyl ne drzwi, nie oce nio ne w przy pad ku za pi na nia
dzie ci w fo te li ki na cia snym par kin gu

Sie dze nie wpusz cza ne w pod ło gę i skła -
da na prze gro da od dzie la jąca kie row cę
od ła dun ku, to zna ko mi ty przy kład funk -
cjo nal no ści no we go Fia ta Doblò

http://www.fiatprofessional.pl/pl/
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No wy wy daj ny typ roz rusz ni ka
He avy Du ty HE F109 -L (L jak lar -
ge), ba zu ją cy na spraw dzo nej
kon struk cji ty pu M (M jak me -
dium), osią ga o 18% wyż szą
moc roz ru cho wą – do 9,2 kW.
Za pew nia to nie za wod ny roz -
ruch du żych sil ni ków wy so ko -
pręż nych o po jem no ści sko -
ko wej do 28 li trów. – No wy roz -
rusz nik wy so kiej mo cy stanowi
opty mal ny wy bór w przy pad ku
du żych sil ni ków, sto so wa nych
na przykład w ma szy nach bu -
dow la nych. Chodzi o jednostki
napędowe, któ re trud no by ło -
by uru cho mić przy po mo cy
stan dar do wych roz rusz ni -
ków – pod su mo wu je za le ty
no we go pro duk tu Ulrich Kir -
sch ner, pre zes dzia łu bran żo -
we go Bosch Star ter Mo tors
and Ge ne ra tors. Przy roz rusz -
ni ku wy so kiej mo cy nie ma ko -
niecz no ści sto so wa nia bar -
dziej skom pli ko wa ne go ukła -
du roz ru chu rów no le głe go.
No wy roz rusz nik ma ży wot -
ność ośmiuset ty się cy ki lo me -
trów prze bie gu lub czternastu
tysięcy go dzin pra cy przy za -
sto so wa niach Off -Hi gh way.
Wzbu dza ny elek trycz nie, sze -
ścio bie gu no wy roz rusz nik
HE F109 -L wy róż nia się wy jąt -
ko wą w tej kla sie mo cy kom -
pak to wą bu do wą i jest opty -
mal nym roz wią za niem w wa -
run kach ogra ni czo nej prze -
strze ni mon ta żu. Wy so ka od -
por ność ter micz na umoż li wia
nie za wod ny roz ruch du żych
sil ni ków, tak że w przy pad ku
ni skich tem pe ra tur lub wy dłu -
żo nej pro ce du ry roz ru cho -
wej. Ze wzglę du na wy ma ga -
ną w po jaz dach użyt ko wych
dłuż szą ży wot ność, dla
zwięk sze nia ochro ny wień ca
ko ła za ma cho we go i zęb ni ka,
pro ces sprzę ga nia od by wa
się w dwóch eta pach: naj -
pierw na stę pu je ostroż ne
prze su nię cie wa łu na pę do -

we go wraz z zęb ni kiem,
sprzęg i zwięk sze nie ob ro -
tów, a na stęp nie – już
przy głów nym za si la niu – od -
by wa się roz ruch wła ści wy. 
Zin te gro wa ny w roz rusz ni ku
prze kaź nik me cha nicz ny umoż -
li wia prost sze po łą cze nie ze ste -
row ni kiem sil ni ka, za po śred nic -
twem któ re go – w prze ci wień -
stwie do roz ru chu za po mo cą
sta cyj ki – moż li wy jest au to ma -

tycz nie re gu lo wa ny roz ruch
przy ni skiej emi sji spa lin. 
W za leż no ści od in dy wi du al -
nych po trzeb roz rusz nik
Bosch HE F109 -L moż na od -
po wied nio do po sa żyć. Przy -
kła dem mo że być tu taj roz -
sze rzo na ochro na prze ciw py -
ło wa, na wet do kla sy IP57.
Osob ne pod łą cze nie roz rusz -
ni ka do bie gu na ujem ne go
aku mu la to ra sto so wa ne jest
w przy pad ku po jaz dów ko le -

jo wych lub jed no stek wod -
nych. W tego rodzaju
zastosowaniach szcze gól ną
ro lę od gry wa ją spe cjal ne wy -
mo gi bez pie czeń stwa lub
ochro na przed wil go cią. Aby
za pew nić mak sy mal ną ela -
stycz ność przy do pa so wy wa -
niu do kon kret nych wa run -
ków mon ta żu, roz rusz nik mo -
że być do star czo ny z róż ny -
mi wer sja mi koł nie rza, na

przykład z koł nie rzem ob ro to -
wym z moż li wo ścią usta wie -
nia go w okre ślo nej po zy cji. 
Do jesz cze więk szych sil ni ków
Bosch ofe ru je tak zwa ne ukła -
dy roz ru chu rów no le głe go.
Po przez po łą cze nie dwóch
lub trzech roz rusz ni ków ty -
pu 109 moc roz ru cho wa po -
szcze gól nych urzą dzeń su -
mu je się. No wy typ roz rusz ni -
ka L umoż li wia zna czą ce
zwięk sze nie za kre su mo cy

w przy pad ku ukła dów roz ru -
chu rów no le głe go. Mak sy mal -
na moc pra wie 28 kW umoż li -
wia w nor mal nych wa run -
kach nie za wod ny roz ruch sil -
ni ków Die sla o po jem no ści
sko ko wej do 84 li trów oraz
sil ni ków ben zy no wych o po -
jem no ści sko ko wej do 168 li -
trów. Tej wiel ko ści sil ni ki spo -
ty kane są przede wszyst kim
w za sto so wa niach Off -Hi gh -

way oraz w jed nost kach pły -
wa ją cych. Rów nież ma szy ny
sta cjo nar ne, ta kie jak ge ne -
ra to ry prą du, wy ma ga ją
szyb kie go i nie za wod ne go
roz ru chu, aby w przy pad ku
awa rii za si la nia moż na by ło
szyb ko wzno wić do sta wy
prądu. Tak że w ta kim przy -
pad ku roz rusz nik HE -
F109 -L sta nowi opty -
mal ne roz wią za nie.

POJAZDY BUDOWLANE

No wy roz rusz nik Bosch do po jaz dów cię ża ro wych i maszyn roboczych
Sil ni ki o du żej po jem no ści sko ko wej wy ma ga ją wy so kiej mo cy roz ru cho wej. Roz rusz nik He avy
Du ty HE F109 -L to no wy pro dukt w ga mie roz rusz ni ków 24V fir my Bosch. Jest on prze zna czo ny
do sa mo cho dów użyt ko wych oraz za sto so wań Off -Hi gh way w gór nym za kre sie mo cy

www.bosch.pl

Sześciobiegunowy rozrusznik HEF109-L wyróżnia się wyjątkową w tej klasie mocy kompaktowością i stanowi optymalne
rozwiązanie w warunkach ograniczonej przestrzeni montażu. Jak zapewnia producent, wysoka odporność termiczna umożliwia
niezawodny rozruch dużych silników, także w przypadku niskich temperatur lub wydłużonej procedury rozruchowej

http://www.bosch.pl
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– Prace nad no wym Vo lvo FH
roz po czę li śmy w 2006 ro ku.
Wte dy nikt jesz cze nie sły szał
o iPhonach. Jed nak kie dy
w 2012 ro ku sa mo chód Vo lvo
FH po ja wił się na ryn ku,
smart fo ny sta no wi ły już in te -
gral ną część na sze go ży cia.
Mu si my umieć prze wi dy wać
ta kie zmia ny – mó wi Ri kard
Orell, dy rek tor ds. wzor nic -
twa w Vo lvo Trucks. Waż nym
ele men tem pro ce su pro jek -
to wa nia są wszech stron ne
ana li zy biz ne so we, po zwa la -
ją ce prze wi dzieć roz wój spo -
łe czeń stwa za pięć, dzie sięć
i pięt na ście lat. W tym ce lu
uży wa my wie lu róż nych me -
tod – od roz mów z kie row ca -
mi po ba da nie tren dów tech -
no lo gicz nych i kul tu ro wych. 
- Cy kle pra cy nad pro duk tem
w bran ży trans por to wej są
dłuż sze niż w in nych bran -
żach. Po nie waż je ste śmy li de -
rem bran ży, je ste śmy od po -
wie dzial ni za wpły wa nie
na nią tak, aby zmie rza ła
w kie run ku zrów no wa żo ne go
roz wo ju – mó wi Ri kard Orell. 
Pre mie ra 2012/13 w Vo lvo
Trucks by ła naj więk sza w hi -
sto rii mar ki. Wpro wa dzi li śmy
na ry nek w cza sie krót szym
niż rok sześć no wych mo de li
sa mo cho dów cię ża ro wych.
We wzor nic twie wszyst kich
mo de li trzy ce chy są wspól -
ne: me ta lo wy znak, któ ry te -
raz znaj du je się w bar dziej
wi docz nym miej scu tuż
pod przed nią szy bą, więk sza
kra ta wlo tu po wie trza przy po -
mi na ją ca pla ster mio du i re -
flek to ry głów ne w kształ cie li -
te ry V. Jed nak naj więk szym
wy zwa niem dla ze spo łu pro -
jek to we go by ło uka za nie róż -
nic mię dzy po szcze gól ny mi
mo de la mi. – Na sza no wa se -
ria sa mo cho dów cię ża ro -
wych jest jak ro dzi na. Skła da
się z jed no stek o róż nych

oso bo wo ściach. To wła śnie
te róż ni ce sta no wią praw dzi -
wą si łę se rii. Dla nas naj waż -
niej sze by ło nada nie każ de -
mu mo de lo wi od ręb nych
cech od po wia da ją cych je go
ce lom, uży ciu i miej scu pra -
cy – tłumaczy Ri kard Orell. 
W cza sie pra cy nad no wy mi
se ria mi sa mo cho dów cię ża -
ro wych du ży na cisk po ło żo -
no na wi zu ali za cję śro do wisk

pra cy wła ści wych dla każ de -
go mo de lu. - Waż nym na rzę -
dziem na tym eta pie by ły in -
spi ru ją ce ob ra zy. To tra dy cyj -
na tech ni ka pro jek to wa nia
po zwa la ją ca nam uchwy cić
esen cję te go, co chce my wy -
ra zić  W na szej bran ży jest
szcze gól nie waż na, po nie waż
two rzy my skom pli ko wa ny
pro dukt, któ ry czę sto sta no wi
za rów no miej sce pra cy, jak
i dom. Mu si my brać pod uwa -
gę nie tyl ko wy ma ga nia tech -
nicz ne i praw ne, ale tak że wy -
kra czać po za wy ma ga nia
klien tów. To niezwykle trud ne
za da nie, ale po nie waż pro jek -
tan ci my ślą ob ra za mi, uży wa -
my in spi ru ją cych ob ra zów
sty mu lu ją cych na szą kre atyw -
ność – mó wi Asok Geo r ge,
pełniący funkcję głów nego

pro jek tanta ele men tów ze -
wnętrz nych w Vo lvo Trucks.
Ocze ki wa ny cha rak ter i oso -
bo wość każ de go z no wych
mo de li by ły przed sta wia ne
w trak cie prac na wie lu ob ra -
zach. W przy pad ku fla go we go
mo de lu Vo lvo FH16 je den
z ob ra zów przed sta wiał sta -
do dzi kich ko ni. – Vo lvo FH16
to naj sil niej szy z pro du ko wa -
nych se ryj nie sa mo cho dów

cię ża ro wych i ta moc po win -
na być wi docz na, ale nie chcie -
li śmy, aby wy glą dał agre syw -
nie. Po wi nien ujaw niać moc
w wy ra fi no wa ny spo sób. Gra cja
dzi kich ko ni by ła nie zwy kle in -
spi ru ją ca – si ła i wol ność tych
zwie rząt idzie w pa rze z ele gan -
cją – ob ja śnia Asok Geo r ge. 
W przy pad ku Vo lvo FMX
na ta bli cy z in spi ra cja mi zna -
la zły się prze mie sza ne zdję cia
su ro wych śro do wisk i eko lo -
gicz nych ma te ria łów. W efek -
cie po wstał sa mo chód cię ża -
ro wy so lid ny za rów no we -
wnątrz, jak i na ze wnątrz. 
– Oso bo wość Vo lvo FMX od -
da je zdję cie Ja me sa Bon da.
Agent 007 nie tyl ko wy glą da
zna ko mi cie w smo kin gu, ale
tak że nie tra ci na atrak cyj no -
ści po za koń czo nej wal ce. To

sa mo do ty czy no we go Vo lvo
FMX – mu si świet nie wy glą -
dać po ode bra niu kil ku moc -
nych cio sów – twier dzi z prze -
ko na niem Asok Geo r ge.
In ny aspekt pra cy wią że się
ze zna jo mo ścią wy ma gań
praw nych i uwzględ nie nie ich
w pro ce sie pro jek to wa nia, co
wpły wa tak że na funk cjo nal -
ność po jaz du. – Du ża kra ta
wlo tu po wie trza w no wych sa -
mo cho dach cię ża ro wych Vo -
lvo wy glą da na za sto so wa ną
ce lo wo. Jej pro jekt wy róż nia
ro dzi nę no wych po jaz dów, ale
no wy kształt wy ni ka przede
wszyst kim z więk sze go za po -
trze bo wa nia sil ni ków Eu ro 6
na po wie trze. Tak więc więk -
sza eko lo gicz ność na szych
sa mo cho dów cięża ro wych
po dyk to wa ła zmia ny wzor nic -
twa – mó wi Asok Geo r ge. 
Po okre śle niu wi zji ca łej se rii
ko lej nym wy zwa niem by ło
opra co wa nie każ de go mo de -
lu tak, aby uwzględ nić wszyst -
kie ogra ni cze nia tech nicz ne
i wy ma ga nia pro duk cyj ne, ale
jed no cze śnie nie odejść
od pier wot nych za ło żeń do ty -
czą cych wszyst kich po jaz -
dów. – Pro szę za uwa żyć, że
two rze nie szki ców no wej se rii
sa mo cho dów cię ża ro wych
roz po czę li śmy w ro ku 2006,
a po jaz dy te bę dą po ru szać
się po dro gach przez wie le
ko lej nych lat. Fakt ten sta wia
nas przed ko niecz no ścią wy -
obra że nia so bie te go, co cze -
ka nas w przy szło ści. W efek -
cie wi dać, że pro jek to wa nie
to nie tyl ko kre atyw ność, ale
tak że nada nie re al ne go
kształ tu wy obra że niom na te -
mat przy szło ści. To me to dycz -
ny pro ces opar ty na wie dzy
i zna jo mo ści na szych klien tów
i szer szej spo łecz no -
ści – pod su mo wu je
Ri kard Orell.

www.volvotrucks.pl

Pro jekt cię ża ró wki wy ma ga spoj rze nia w przy szłość 
Pra ce nad no wym sa mo cho dem cię ża ro wym za czy na ją się na dłu go przed je go wpro wa dze -
niem na ry nek. W tym cza sie wie le mo że się zmie nić, a to wy ma ga przy szło ścio we go spoj rze -
nia, aby pro jekt oka zał się nie tyl ko no wo cze sny, ale wręcz in no wa cyj ny

Mi ke MacIsaac, pra cu ją cy od po nad czter dzie stu lat ja ko mo de larz, uwa ża, że je -
go fach bę dzie za wsze po trzeb ny. Coś co wy glą da wspa nia le na ekra nie, w rze -
czy wi sto ści nie mu si mieć bo wiem naj lep szych pro por cji 

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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Pre zen to wa na na te go rocz -
nych tar gach IAA na cze pa
Kögel Mul ti ma wzmoc nio ne
pod wo zie, co umoż li wia jej za -
sto so wa nie za rów no w trud -
nych wa run kach pla cu bu do -
wy, jak i do prze wo zu kon te -
ne rów. Cał ko wi cie no we,
opcjo nal ne blo ka dy wpusz -
czo ne w pod ło gę ła dun ko -
wą po zwa la ją na trans port
dwóch dwu dzie sto sto po wych
lub czter dzie sto sto po wych
kon te ne rów. No wa na cze pa
na da je się po nad to do sko -
na le do trans por tu róż ne go
ro dza ju ma te ria łów bu dow la -
nych, ta kich jak ma ty sta lo -
we, to war na pa le tach i ele -
men ty be to no we. Na cze pa
Mul ti jest do stęp na ze ścia ną
przed nią o wy so ko ści 1.200
do 2.600 mm ze sta li lub
alu mi nium. Oprócz te go
moż na ją opcjo nal nie wy po -
sa żyć w czte ry do pię ciu par
opusz cza nych burt z alu mi -
nium z ko twą wy so ko -
ści 600, 800 lub 1.000 mm.
Opusz cza na ścia na tyl -
na po sia da trzy ko twy, zam -
ki z uchwy tem T oraz dwie
skła da ne stop ni ce od stro -
ny we wnętrz nej. Opcjo nal -
nie – w przy pad ku za sto so -
wa nia na nie wiel kich pla -
cach bu do wy – gdzie jest
nie wie le miej sca na ma new -
ry – na cze pę Mul ti wy po sa -
żyć moż na w prze gu bo wą
tyl ną oś skręt ną.
W przy pad ku konieczności
trans por tu to wa rów o po -
nadwy mia ro wej sze ro ko ści,
ta kich jak na przykład ele -
men ty do mów pre fa bry ko -
wa nych, rusz to wa nia sta lo -
we, ma ty be to no we lub ze
sta li kon struk cyj nej, moż na
szyb ko i ła two, bez uży cia na -
rzę dzi, zde mon to wać bur ty
oraz bel ki mo cu ją ce. Na na -
cze pie opcjo nal nie mo że

być za mon to wa na skrzy nia
do prze cho wy wa nia dzie się -
ciu burt oraz wszyst kich be -
lek mo cu ją cych. Aby przy za -
ła dun ku i roz ła dun ku nie na -
stą pi ło po ry so wa nie burt, za -
czep wy po sa żo ny został

w na kład kę ochron ną. 
Po wierzch nia ła dun ko wa na -
cze py Mul ti po zwa la na bez -
piecz ny trans port ła dun ków
o po nadwy mia ro wej sze ro ko -
ści. Do stęp ne dla te go za sto -
so wa nia opcjo nal nie, wy su -

wa ne od bla sko we ta bli ce
ostrze gaw cze z przo du i z ty -
łu oraz tyl ne świa tła ob ry so -
we za pew nia ją bez pie czeń -
stwo po nadwy mia ro wych
trans por tów. W na cze pie
Mul ti wy sta wio nej na tar gach
IAA zastosowano osiem par
opcjo nal nych kie sze ni na kło -
ni ce wpusz czo nych w ze -
wnętrz ną ra mę i do dat ko we
osiem par kie sze ni na kło ni ce
umiesz czo nych we wnę trzu
po dłuż ni cy – po zwa la ją one
na fa cho we, szyb kie i do pa -
so wa ne do po trzeb za bez pie -
cze nie dłu gich oraz krót kich
ła dun ków. Na ży cze nie moż -
li we jest zin te gro wa nie w po -
wierzch ni ła dun ko wej do dat -
ko wych ośmiu li stew do kło -
nic. Są one wy po sa żo ne
w pięć kie sze ni na pro fi le po -
mię dzy ra mą ze wnętrz ną a le -
wą i pra wą po dłuż ni cą i dzie -
sięć kie sze ni na pro fi le mię -
dzy po dłuż ni ca mi w środ ku
po jaz du, co po zwa la na ela -
stycz ne umiesz cza nie wty -
ka nych kło nic z rur ki kwa -
dra to wej. W ra mie ze wnętrz -
nej ze sta li Va rio -Fix znaj du -
ją się na wet 24 pa ry pier -
ście ni mo cu ją cych o si le roz -
cią ga ją cej 2.000 lub 4.000
ki lo gra mów na pier ścień,
zaś na przed niej ścia nie ze
sta li dwie pa ry pier ście ni mo -
cu ją cych. Na cze pa Kögel
Mul ti oczy wi ście po sia da
cer ty fi kat dla ma te ria łów bu -
dow la nych zgod ny z nor mą
DIN EN 12642 Co de XL. 
W nowej na cze pie Kögel Mul -
ti zastosowano rozwiązanie
polegające na tym, że ca ła
ra ma po jaz du chro nio na jest
przed ko ro zją za pomocą
tech no lo gii na no ce ra micz -
nej oraz po wło ki
KTL, po kry tej do dat -
ko wo la kie rem UV.

POJAZDY BUDOWLANE

Kögel Mul ti usprawnia przewóz materiałów budowlanych
Niemiecka fir ma Kögel ofe ru je uni wer sal ną na cze pę sio dło wą Kögel Mul ti na da ją cą się szcze -
gól nie do trans por tu ma te ria łów bu dow la nych. Kögel Mul ti oprócz to wa rów na pa le tach oraz ła -
dun ków po nadwy mia ro wych umoż li wia trans port kon te ne rów dwudziesto- i czterdziestosto po -
wych, co po zwa la w praktyce wy klu czyć pu ste prze bie gi 

www.koegel.com/pl/

W na cze pie Kögel Mul ti ca ła ra ma po jaz du jest chro nio na przed ko ro zją tech no lo -
gią na no ce ra micz ną oraz po wło ką KTL, po kry tą do dat ko wo la kie rem UV

Na cze pa Kögel Mul ti ma wzmoc nio ne pod wo zie, co umoż li wia jej za sto so wa nie za rów no
w trud nych wa run kach pla cu bu do wy, jak i do prze wo zu kon te ne rów

Na czas trans por tu to wa rów o po nadwy mia ro wej sze ro ko ści moż na szyb ko i ła two,
bez uży cia na rzę dzi, zde mon to wać bur ty oraz bel ki mo cu ją ce

http://www.koegel.com/pl/
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl
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PANORAMA OD A DO Z

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
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

TECHNOLOGIE



CENNIK REKLAM

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

6/2014 28.11.2014 17.10.2014 27.10.2014
1/2015 30.01.2015 17.12.2014 28.12.2014
2/2015 27.03.2015 17.02.2014 26.02.2014
3/2015 04.05.2015 23.03.2014 07.04.2014

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 5/2014 

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: .........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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



http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


http://www.yanmarconstruction.eu/

