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SPIS TREŚCI

Wacker Neuson widziany z bliska

Na spe cjal nie przy go to wa nym te re nie żwi row -
ni w po bli żu Mo na chium fir ma Wac ker Neu son
przed sta wi ła no wo ści i in no wa cje. Każ dą
z nich moż na by ło wy pró bo wać na miej scu

Chętnie dzielimy się wiedzą!

Roz mo wa z An drze jem Ja ro sze wi czem, dy rek -
to rem za rzą dza ją cym firmy TPI

Z sys te mem Trim ble pięć ra zy szyb ciej!

Przy roz li cze niu ob mia ro wym war to pra co wać
szyb ko i wy daj nie, bo wpły wa to na ob ni że nie
kosz tów eks plo ata cji sprzę tu, a i ry zy ko nie ter -
mi no wo ści ro bót spa da do mi ni mum 

Vo lvo na „Po zio mie 308” 

Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne za pro si ło bli sko
czte ry sta osób z bran ży gór nic twa od kryw ko -
we go do ko pal ni Pi ła wa Gór na eks plo atu ją cej
zło ża mig ma ty tu i am fi bo li tu

FONBUD wy naj mu je mi ni ko par ki Cat

Wy na jem dłu go ter mi no wy ma szyn bu dow la -
nych przy no si ko rzy ści. Przede wszyst kim eli -
mi nu je ry zy ko prze in we sto wa nia i da je moż li -
wość ko rzy sta nia z no we go sprzę tu  

Ma ni tou Mi ning – ma szyny dla górników

Pod czas wy sta wy RUDAexpo w Po lko wi cach
moż na by ło po dzi wiać re pre zen tan ta no wej li -
nii ma szyn – Ma ni tou MT -X 732 Mi ning. Jak sa -
ma na zwa wska zu je, jest to sprzęt dla gór ni ków 

Dressta urabia wapień

W od kryw ko wym Za kła dzie Gór ni czym Ce -
men tow ni „Ma ło goszcz” naj więk sze ła do war ki
ko ło we  pro du ko wa ne w Sta lo wej Wo li pra co -
wi cie ura bia ją wa pie nie i mar gle ju raj skie 

Ko mat su potwierdza wa lo ry w prak ty ce

Nie za wod ność, wydajność i bez pie czeń stwo
to za le ty ła do war ki Ko mat su WA 500 -7, o któ -
rych dys try bu tor ma szy ny chciał prze ko nać
użyt kow ni ków organizując serię testów 

Ca se – pochodzenie nobilituje

W ro ku 1957 Ca se ja ko pierw szy za pre zen to -
wał ko par ko -ła do war kę wy ko na ną fa brycz nie.
Ma szy na zy ska ła przy do mek „Kró la Bu do wy”.
Ca se zapewnia, że „Król” ni gdy nie ab dy ko wał

Mecalac? Sprzymierzeniec tramwajarzy! 

Wa ka cje nie by ły cza sem wy po czyn ku dla
Tram wa jów War szaw skich. Ich ekipy re mon -
towały to ro wiska. Sprzy mie rzeń ca mi w wal ce
z cza sem oka za ły się ma szy ny Me ca lac

Po my sły JCB bar dzo wy ra fi no wa ne

JCB kon ty nu uje sie dem dzie się cio let nią tra dy -
cję urze czy wist nia nia cie ka wej my śli tech nicz -
nej. Koncern dał tego liczne dowody w trak cie
wrze śnio we go spo tka nia pra so we go

Do osan chce być li de rem w kom paktach 

Do osan In fra co re Bob cat Hol ding otwo rzył
Cen trum In no wa cji w cze skim Do bris. No wa
pla ców ka w wy jąt ko wy spo sób łą czy ze so bą
ba da nia, pro duk cję, lo gi sty kę oraz szko le nia
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Dro dzy Czy tel ni cy,
dziś bę dzie o pie nią dzach. Tak się ja koś skła da, że choć szczę ścia nie da ją, to obo jęt ni na nie po zo sta ją

wy łącz nie ci, któ rym nie za leż nie od ko niun tu ry pęcz nie je kon to. Wła ści cie le ro dzi mych firm bu dow la -

nych zde cy do wa nie do nich nie na le żą. Cią gle na rze ka ją na brak go tów ki, co raz wię cej z nich ma nie ste ty

dłu gi, ni kłe na dzie je na wy eg ze kwo wa nie swych na leż no ści i brak moż li wo ści spła ty bie żą cych zo bo wią zań. I tak

to się to czy od lat, zde cy do wa nie w złym kie run ku, bo pro sto ku prze pa ści. Bu dow lań cy naj pierw zmu sze ni są

twar do wal czyć o zle ce nia, póź niej przy cho dzi im po nieść du że wy dat ki, by od po wied nio przy go to wać się do wy -

ko na nia za da nia. Na stęp nie za ak cep to wać mu szą każ dą, na wet śmiesz nie ni ską mar żę, a w koń cu cze kać na ła -

ska we po trak to wa nie i roz li cze nie prac. Czę sto nie uda je się im do cze kać dnia za pła ty. Śred ni ter min opóź nie nia

spła ty zo bo wią zań w sek to rze ma łych i śred nich firm bran ży bu dow la nej się ga dziś na wet stu sześć dzie się ciu dni

i sta le się wy dłu ża. Wie rzy cie le sta ją cy się w re zul ta cie dłuż ni ka mi, ro bią do brą mi nę do złej gry i przy my ka ją

oko na brak płat no ści w ter mi nie. Nie chcą draż nić trzy ma ją cych ka sę. Naj go rzej, gdy oka zu je się, że

kon tra hent od sa me go po cząt ku nie miał za mia ru ure gu lo wać na leż no ści i za miast prze le wu prze sy ła

wie rzy cie lom komunikat o ogło sze niu upa dło ści. Wcześniej korzystał ze swoistego kre dytu zaciągniętego

u pod wy ko naw cy. Prze sta je za tem dzi wić, że za dłu że nie tyl ko tych firm bu dow la nych, któ re wpi sa ne zo sta ły

do Kra jo we go Re je stru Dłu gów, przekroczyło dawno mi liard zło tych. Ozna cza to, że śred nio każ da

z nich powinna oddać wierzycielom trzydzieści trzy ty sią ce. Dla niektórych to mało znacząca kwota,

dla więk szo ści jed nak kro cie. Brak za pła ty unie moż li wia  po kry cie bie żą cych kosz tów działalności do pro -

wa dza jąc w efek cie do bolesnego upad ku.

Cza sy, gdy świa do me wstrzy my wa nie płat no ści sta no wi ło dys ho nor, na le żą nie ste ty do prze szło ści.

Dziś dzia ła nia ta kie znalazły się na po rząd ku dzien nym, dłuż nik bez cienia za że no wa nia do upadłego

żeruje na podwykonawcy ce lo wo spóź nia jąc się z za pła tą. O zgro zo, by wa, że dzia ła nia ta kie okre śla ne

są ele men tem stra te gii fi nan so wej przed się bior stwa. Czy do cze ka my cza sów, w któ rych triumf na po -

wrót weź mie przy zwo itość?

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca
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Z Młochowa do Treviso
W pod war szaw skim Mło cho wie, na spe cjal nie przy go to wa nym
pla cu przy głów nej sie dzi bie Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska, od był się dru gi pol ski fi nał kon kur su ope ra to rów zrze szo -
nych w dzia ła ją cym przy fir mie Klu bie Ope ra to rów. Sie dem na -
stu uczest ni ków wy ło nio nych w kra jo wych eli mi na cjach od by -
wa ją cych się na im pre zach tar go wych w Po zna niu i w Kiel cach
oraz pod czas ka me ral nych spo tkań z klien ta mi w Pie trzy ko wi -
cach i Bia łym sto ku zma ga ło się w dwóch kon ku ren cjach. Ewo -
lu cje wy ma ga ją ce zręcz no ści i pre cy zji od by wa ły się na ma -
szy nach ko ło wych – ła do war ce i ko par ce. Ra fał Ziar kow ski, dy -
rek tor Mar ke tin gu Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska był za do -
wo lo ny z prze bie gu im pre zy. – Najbardziej cie szy mnie fre -
kwen cja i do bra at mos fe ra. Ope ra to rzy po trak to wa li za wo dy
nie zwy kle po waż nie. Każdy chciał wygrać. Zda rza ły się na wet
gorące dys ku sje z sę dzia mi. Za wod ni cy zgła sza li po my sły no -
wych kon ku ren cji, któ re bę dzie my sta ra li się wy ko rzy stać w ko -
lej nych edy cjach na sze go kon kur su – po wie dział.
Zdo byw cy dwóch czo ło wych lo kat – Łu kasz Gra bow ski i Mi chał
Ma zu rek – re pre zen to wać bę dą Pol skę pod czas eu ro pej skie go
fi na łu Vo lvo CE, któ ry od bę dzie się we wło skim Tre vi so. Trium -
fa tor zma gań, Mi chał Ma zu rek, pierw szy raz wziął udział w ry -

wa li za cji Klu bu Ope ra to rów Vo lvo na tar gach In ter masz w Po -
zna niu. Uzy skał wy nik da ją cy mu awans do kra jo we go fi na -
łu. – Z ma szy na mi Vo lvo mam te raz rza dziej do czy nie nia. Pra co -
wa łem na nich w po przed niej fir mie i na szczę ście wszyst kie go
nie za po mnia łem. Trud niej sza mo im zda niem by ła kon ku ren cja
na ko par ce. Wy ma ga ła bo wiem sku pie nia i pre cy zji – po wie dział.
Zbi gniew Me dyń ski, pre zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska,
ujaw nił nam, że przed za wo da mi spróbował swych sił w obu
kon ku ren cjach. – Po zwo li ło mi to w peł ni do ce nić kunszt
uczest ni ków zma gań. Ope ra to rzy zrze sze ni w na szym klu bie to
bar dzo zdy scy pli no wa na gru pa. Do ce nia my to, że skłon ni są
po ko nać set ki ki lo me trów, by spo tkać się i ry wa li zo wać z ko le -
ga mi klu bo wi cza mi. Ma to ol brzy mi wpływ na in te gra cję na szej
bran ży – pod su mo wał Zbi gniew Me dyń ski. 
Klub Ope ra to ra Vo lvo po zo sta nie na dal otwar ty. Ozna cza to,
że je go człon kiem stać mo że się każ dy po sia da ją cy sto sow ne
upraw nie nia, nie za leż nie od te go, czy na co dzień pra cu je
na ma szy nie Vo lvo, czy sprzę cie in nej mar ki. W chwi li obec nej
Klub Ope ra to ra Vo lvo li czy po nad trzy stu pięć dzie się ciu człon -
ków. Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska li czy na ko lej ne zgło -
sze nia. Oka zję ku te mu sta no wić bę dą kon kur sy eli mi na cyj ne,
któ re or ga ni zo wa ne bę dą na tar gach i pod czas im prez w lo -
kal nych od dzia łach fir my.
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Fi na li ści i or ga ni za to rzy dru gie go kra jo we go Fi na łu Kon kur su Ope ra to rów, któ rzy prze szli zwy cię sko eli mi na cje w Kiel cach, Po zna niu, Bia łym sto ku i w Pie trzy ko wi cach. W środ ku stoi
pre zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Zbi gniew Me dyń ski, a po je go bo kach Łu kasz Gra bow ski i Mi chał Ma zu rek, któ rzy trium fo wa li w Mło cho wie

Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. – wy daw ca Po śred ni ka Bu dow la ne go, 
oraz Pol skie Cen trum Bu dow nic twa Sp. z o.o. – wy daw ca Fo rum Bu dow la ne go

in for mu ją, że za koń czy ły współ pra cę z Pa nem Zbi gnie wem Mig dą pro wa dzą cym dzia łal ność go spo dar czą pod na zwą 
OK Stu dio. Po wyż sze ozna cza wy ga śnię cie wszel kich peł no moc nictw, któ re po sia dał Pan Zbi gniew Mig da do re pre zen to wa -
nia za rów no Po land Mar ke ting Ba ran ski Sp. z o.o., jak i Pol skie go Cen trum Bu dow nic twa. Tym sa mym Pan Zbi gniew Mig da
utra cił pra wo do ja kich kol wiek dzia łań na rzecz obu wy daw nictw, a tak że do wspie ra nia się ich do rob kiem, po słu gi wa nia się
ich lo go ty pa mi, ad re sa mi ma ilo wy mi i wi zy tów ka mi. Jed no cze śnie oba wy daw nic twa wy co fu ją wszel kie udzie lo ne kie dy kol -
wiek Pa nu Zbi gnie wo wi Mig dzie re fe ren cje i re ko men da cje.

Ja cek Ba rań ski Ta de usz Bąk
Pre zes Za rzą du Pre zes Za rzą du 

Po land Mar ke ting Ba rań ski Sp. z o.o. Pol skie Cen trum Bu dow nic twa Sp. z o.o.



Mo sto stal bo gat szy o „Ma nit kę”
Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou – szcze gól nie mo de le ob ro to we
MRT – cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem firm eks plo -
atu ją cych sprzęt w naj trud niej szych wa run kach. Czę sto tra fia ją
one do ko palń su row ców skal nych i du żych firm wy ko naw czych,
a ich ro la nie ogra ni cza się wca le do peł nie nia funk cji po moc ni -
czych. Dzię ki moż li wo ści ob ro tu nad wo zia ła do war ki te le sko po -
we Ma ni tou MRT z po wo dze niem po tra fią za stą pić kil ka ma szyn.
Po za funk cja mi ty po wy mi dla ła do wa rek z wy su wa nym ra mie -
niem do sko na le spi su ją się ja ko te re no wy wó zek wi dło wy, dźwig
i po dest ro bo czy. Naj lep szy przy kład sta no wi Mo sto stal Za brze
Gli wic kie Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we go, któ ry
ode brał wła śnie od de ale ra BH Ru da ko lej ną ma szy nę Ma ni tou,
mo del MRT 2150+. – Moż li wość peł ne go ob ro tu uspraw nia pra -
ce prze ła dun ko we. Ope ra tor nie mu si wy ko ny wać tak wie lu ma -
new rów i mo że ogra ni czyć prze miesz cza nie ma szy ny do ko nu jąc
mniej szej licz by na wro tów. Wszyst ko to prze kła da się na efek tyw -
ność wy ko ny wa nych prac i po zwa la ogra ni czyć kosz ty eks plo ata -
cji – tłu ma czy Cze sław Ław ni czak, któ ry w gli wic kim przed się -
bior stwie kie ru je za kła dem tech nicz nej ob słu gi pla ców bu do wy. 

Mo sto stal Za brze GPBP ma wie lo let nie do świad cze nia w eks -
plo ata cji ma szyn mar ki Ma ni tou. W ro ku 2006 fir ma za ku pi ła
ła do war kę MT1330, dwa la ta póź niej do jej par ku ma szy no we -
go włą czo ny zo stał mo del MT1740. Ko lej ny mi na byt ka mi sta ły
się dwie ma szy ny MRT 2150+. Pierw sza z nich we szła do eks -
plo ata cji w ro ku 2014, dru ga cał kiem nie daw no, bo na po cząt -
ku sierp nia. Obie eks plo ato wa ne są nie zwy kle in ten syw nie,
dość po wie dzieć, że star sza z ma szyn prze pra co wa ła do tej
po ry bez naj mniej szej awa rii bli sko osiem ty się cy go dzin. Cze -
sław Ław ni czak chwa li jej nie za wod ność i efek tyw ność, cze go
do wo dem jest fakt, że ob ro to wa „Ma nit ka” za każ dym ra zem
wi ta na jest en tu zja stycz nie przez pra cow ni ków pla cu bu do -
wy. Ta kie re ak cje prze sta ją dzi wić, gdy weź mie się pod uwa -
gę, że ła do war ka w cięż kiej pra cy wy rę czyć mo że na wet trzy -
dzie ści osób. Uni wer sal ność ma szy ny pod no si osprzęt w po -
sta ci wi deł, łyż ki uni wer sal nej, spe cja li stycz nej łyż ki do be to -
nu, żu ra wi ka z wcią gar ką oraz po mo stu ro bo cze go z funk cją
zdal ne go ste ro wa nia. Mo sto stal Za brze GPBP re ali zu je du że
przed się wzię cia, no wy na by tek na tych miast po od bio rze tra fił
na bu do wę Elek trow ni Opo le, gdzie je go wła ści ciel jest ge ne -
ral nym wy ko naw cą ro bót żel be to wych. 

Ma szy na mo że być eks plo ato wa na w peł ni efek tyw nie je dy nie
pod wa run kiem, że bę dzie ob słu gi wa na w pra wi dło wy spo sób.
W Mo sto sta lu Za brze GPBP obo wią zu je że la zna za sa da, że
ope ra tor od pierw szych chwil pra cy na da nej ma szy nie mu si
znać jej kon struk cję i za sa dy bez pie czeń stwa. Dla te go do ob -
słu gi ła do wa rek Ma ni tou wy zna cza ni są wy łącz nie do świad -
cze ni pra cow ni cy. Na pla cu bu do wy nie ma bo wiem miej sca
na na ukę lub dzia ła nia me to dą „prób i błę dów”. Fir ma ko rzy -

sta ze szko leń ofe ro wa nych przez do staw cę sprzę tu, ja kim jest
BH Ru da. Mo sto stal Za brze nie przez przy pa dek wy brał wła -
śnie tę ofer tę. De cy du ją ce zna cze nie mia ło oczy wi ście to, że
BH Ru da jest z Gór ne go Ślą ska, ale waż ne by ła tak że spraw -
ność dzia ła nia i re no ma ser wi su. – Z Ma ni tou ma my do bre do -
świad cze nia, ale ja ko że nie ma ma szyn, któ re się nie psu ją, by -
wa my od cza su do cza su klien ta mi ser wi su. Nie utrzy mu je my
bo wiem wła snych warsz ta tów, dzia ła nia na szych służb tech -
nicz nych ogra ni cza ją się do bie żą ce go uzu peł nia nia pły nów
eks plo ata cyj nych i na praw ogu mie nia. W po zo sta łych przy pad -
kach ko rzy sta my z ser wi su BH Ru da. Nie na rze ka my na czas
re ak cji. Uster ki mo że my zgło sić na wet póź nym po po łu dniem.
Ma my też gwa ran cję na le ży te go wy ko na nia prze glą du czy na -
pra wy – pod su mo wu je Cze sław Ław ni czak.
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Przed odbiorem maszyny warto raz jeszcze wszytko sprawdzić. Czesław Ławniczak
dokonał tego osobiście zasiadając w kabinie nowego nabytku

Piotr Gą sow ski z BH Ru da prze ka zu je Cze sła wo wi Ław ni cza ko wi no wą ma szy nę.
Re pre zen tu ją cy Ma ni tou Pol ska Alek san der Waj ner ma tak że po wo dy do ra do ści

Mostostal Zabrze GPBP chwali sobie wielce współpracę z serwisem BH Ruda
głównie ze względu na szybki czas reakcji i kompetencje mechaników



Hitachi to czy Mecalac?
Hi ta chi Con struc tion Ma chi ne ry (Eu ro pe) po in for mo wa ło
o pod pi sa niu umo wy OEM z fir mą Me ca lac Bau ma schi nen
GmbH. Prze wi du je ona, że fa bry ka w nie miec kim Büdels dorf
po dej mie na zle ce nie Hi ta chi Con struc tion Ma chi ne ry (Eu ro -
pe) pro duk cję kom pak to wych ła do wa rek prze gu bo wych. Ma -
szy ny ma ją być wy po sa żo ne w sil ni ki speł nia ją ce naj now sze
nor my emi sji spa lin. – Na szym ce lem by ła za wsze chęć za ofe -
ro wa nia na szym obec nym i po ten cjal nym klien tom ze wszyst -
kich eu ro pej skich kra jów ob ję tych na szą sie cią dys try bu cyj ną
per fek cyj nych roz wią zań. Klien ci Hi ta chi bę dą mo gli czer pać
ko rzy ści z użyt ko wa nia ma szyn wy ko na nych przy uży ciu naj no -
wo cze śniej szej tech no lo gii oraz ko rzy stać z pierw szo rzęd ne go
ser wi su HCME – po wie dział Mo ria ki Ka doya, pre zy dent i dy -
rek tor za rzą dza ją cy Hi ta chi Con struc tion Ma chi ne ry (Eu ro pe).
Umo wa prze wi du je, że w dys try bu cji HCME znaj dą się trzy no -
we ła do war ki – ZW65 -6, ZW75 -6 oraz ZW95 -6 – o cię ża rze ro -
bo czym od 4,9 do 5,4 ton. Ofe ro wa ne bę dą pod mar ką i w po -
ma rań czo wych bar wach Hi ta chi. Dys try bu cją ma szyn zaj mie
się sieć au to ry zo wa nych de ale rów HCME.
Wszyst kie ma szy ny pro du ko wa ne na zle ce nie Hi ta chi Con -
struc tion Ma chi ne ry (Eu ro pe) wy po sa żo no w sa mo sta bi li zu -
ją cy wah li wy prze gub skręt ny. Roz wią za nie to za pew nia naj -
wyż szą sta bil ność i kom fort jaz dy. Blo ka da me cha ni zmu róż -
ni co we go na przed niej i tyl nej osi mo że być za łą cza na w za -
leż no ści od po trzeb i na wet pod czas pra cy na nie rów nym te -
re nie umoż li wia roz dzie la nie na pę du na wszyst kie czte ry ko -
ła. Wszyst kie trzy mo de le wy po sa żo no w mo no li tycz ny wy -

się gnik da ją cy ope ra to ro wi do sko na łą wi docz ność na ca ły
ob szar ro bo czy przed ma szy ną. – Kon struk cja wy twa rza nych
przez na szą fir mę prze gu bo wych ła do wa rek ko ło wych zo sta ła
ostat ni mi cza sy grun tow nie zop ty ma li zo wa na. Ma szy ny wy róż -
nia ją się zde cy do wa nie tak że pod wzglę dem wzor nic twa, któ -
re mo im zda niem jest w chwi li obec nej naj lep sze na świe cie.
Me ca lac po dej mu jąc współ pra cę z HCME upa tru je w niej
uzna nie ze stro ny part ne ra i do ce nie nie przez nie go wy so kie -
go po zio mu tech nicz ne go pro duk tów, ich przy ja zność dla śro -
do wi ska na tu ral ne go, bez pie czeń stwo ob słu gi oraz naj wyż szą
ja kość na szej pro duk cji – pod su mo wał Hen ri Mar chet ta, pre -
zy dent i dy rek tor za rzą dza ją cy Me ca lac Gro up.

Dziesięć do setki
Ty le wła śnie lat bra ku je nie miec kiej fir mie Kra mer do ju bi le -
uszu stu le cia ist nie nia. W po cząt kach dzia łal no ści fir ma spe -
cja li zo wa ła się w pro duk cji trak to rów, dziś za li cza się do gro -
na li czą cych się pro du cen tów ła do wa rek ko ło wych i te le -
sko po wych. Pierw sza ła do war ka ko ło wa opu ści ła fa bry kę
Kra me ra w ro ku 1959. Dzie więć lat póź niej fir ma za pre zen -
to wa ła pierw szą nie miec ką ła do war kę z na pę dem na czte ry
ko ła. Ko lej ną waż ną da tą w roz wo ju fir my był rok 1973, kie -

dy to za de cy do wa no o za prze sta niu pro duk cji trak to rów
kon cen tru jąc dzia ła nia na pro jek to wa niu i wy twa rza niu ma -
szyn bu dow la nych. W obec nej sie dzi bie w Pful len dorf Kra -
mer dzia ła od ro ku 2008. Z taśm miej sco wej fa bry ki zjeż dża -
ją ła do war ki ko ło we ze sztyw nym ra mie niem za ła dow czym,
ła do war ki ko ło we z ra mie niem te le sko po wym oraz ła do war ki
te le sko po we. Kra mer za opa tru je fir my bu dow la ne, ko mu nal -
ne oraz du że go spo dar stwa rol ne.
Pod czas uro czy stej ga li uświet nia ją cej ob cho dy dzie więć dzie -
się cio le cia ist nie nia fir my licz nie przy by łym go ściom za pre zen -
to wa no no we mo de le ma szyn, któ re wej dą do sprze da ży
w przy szłym ro ku. Ich se ryj na pro duk cja pla no wa na jest
na okres przed roz po czę ciem przy szło rocz nych tar gów Bau -
ma. No wo ścią w ga mie ła do wa rek ko ło wych z wy się gni kiem te -
le sko po wym bę dzie ma szy na ozna czo na sym bo lem KL 19.5T,
któ rej wy so kość pod no sze nia bę dzie wy no sić 4,25 m
a udźwig 1.600 kg. Za le ta są tak że kom pak to we ga ba ry ty – dłu -
gość 2,45 i wy so kość 1,6 me tra, co z pew no ścią po zwo li na wy -
ko rzy sta nie ma szy ny w cia snych prze strze niach, na przy kład
na miej skich pla cach bu do wy lub bu dyn kach ma ga zy no wych.
Ko lej ną z pla no wa nych na 2016 rok no wo ści jest ła do war ka te -
le sko po wa KT276 o udźwi gu wy no szą cym 2.700 kg i wy so ko -
ści pod no sze nia 5,7 me tra. Dzię ki tym pa ra me trom z pew no -
ścią znaj dzie sze reg moż li wo ści za sto so wa nia.
Wio sną przy szłe go ro ku na tar gach Bau ma w Mo na chium bę -
dzie miał miej sce de biut jesz cze jed nej in te re su ją cej ma szy ny.
Kra mer za po wie dział bo wiem uru cho mie nie wcze sną wio sną
pro duk cji ła do war ki o na pę dzie elek trycz nym, w któ rej bę dzie
moż na za sto so wać łyż kę o po jem no ści 0,6 m3. 
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MIESZANKA FIRMOWA

Pod czas po ka zów uświet nia ją cych ob cho dy ju bi le uszu fir my Kra mer ob ser wo wać
moż na by ło efek tow ne ewo lu cje, do któ rych wy ko rzy sta no ła do war ki te le sko po we

Ładowarka kołowa Hitachi ZW75 produkowana jest w należącej do koncernu
Mecalac fabryce w niemieckim Büdelsdorf
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ZŁOTE MASZYNY

Gra nu la tor MBRG 2000 to mo -
bil na kru szar ka ko ło wa, skła -
da ją ca się z czte rech głów -
nych ze spo łów ro bo czych za -
mon to wa nych na czte ro osio -
wej na cze pie ni sko po dwo zio -
wej. Są ni mi: kru szar ka wstęp -
na, se pa ra tor ma gne tycz ny,
si to po je dyn cze lub po dwój ne
oraz kru szar ka wtór na z po -
wro tem na dziar na. Za sto so -
wa ne dwu stop nio we kru sze -
nie to od po wiedź na wy ma -
ga nia prze my słu as fal to we go
do ty czą ce moż li wo ści uzy -
ski wa nia jak naj mniej sze go
uziar nie nia, ale bez pod wyż -
sza nia udzia łu frak cji drob nej.
Waż ną za le tą jest tak że wy so -
ka od por ność ma szy ny
na ele men ty sta lo we czę sto
spo ty ka ne w ma te ria le wsa -
do wym, któ re są przy czy ną
dro gich na praw i dłu gich
prze sto jów, jak rów nież m.in.
ni skie kosz ty eks plo ata cji, de -
li kat na ob rób ka ma te ria łu po -

zwa la ją ca za cho wać struk tu rę
ziar na, du ży roz miar odła mów
wsa du czy krót ki czas przy go -
to wa nia kru szar ki do pra cy.
Do tej po ry gra nu la tor
MBRG 2000 w peł ni po twier -
dził swo je uni ka to we wa lo ry
pod czas de struk tu as fal tu
z fre zo wa nia, so li z in klu zja mi
an hy dry tu, pia skow ca pstre -
go, pia skow ca wap ni ste go,
ska ły gip so wej, wę gla, be to -
nu ko mór ko we go, elek tro d

gra fi to wych, ce gły, pu mek su,
klin kie ru, eter ni tu, a na wet
szkła kle jo ne go.
Je śli cho dzi o sam pro ces
roz drab nia nia, to prze bie ga
on w cza sie krót kie go kon tak -
tu ma te ria łu wsa do we go z na -
rzę dzia mi roz drab nia ją cy mi.
Do ko sza za sy po we go mo gą
tra fiać ka wał ki as fal tu o dłu -
go ści do 1.800 mm. Na stęp -
nie są one do ci ska ne do ro tu -
ją ce go wa łu fre zu ją ce go

za po mo cą hy drau licz nie na -
pę dza nych ubi ja ków, gdzie
od by wa się ich roz drob nie nie.
W pro ce sie tym waż ną ro lę
od gry wa tzw. ła macz za mo -
co wa ny sprę ży no wo, dzię ki
cze mu jest on od por ny
na sta lo we ele men ty.
Ob ro ty wa łu fre zu ją ce go są
re gu lo wa ne au to ma tycz nie
i bez stop nio wo w za kre sie
0-70 obr./min. Wstęp nie roz -
drob nio ny ma te riał (około
0-60 mm) prze cho dzi przez

se pa ra tor ma gne tycz ny,
a na stęp nie tra fia na wy so ko -
wy daj ne si to, gdzie odby wa
się sor to wa nie pro duk tu koń -
co we go zgod nie z za sto so -
wa nym roz mia rem oczek. Na -
dziar no ule ga wtór ne mu roz -
drob nie niu za po mo cą sys te -
mu dwóch wa łów kru szar ki
BZG1200. Wal ce te ob ra ca ją
się prze ciw bież nie (z pręd ko -
ścią oko ło 50 obr./min), a od -
le głość mię dzy ni mi jest re gu -
lo wa na bez stop nio wo. Je den
z nich jest za mo co wa ny
na sprę ży nach, co za pew nia
wyż szą trwa łość i nie za wod -
ność ze spo łu. Na stęp nie jest
ono do pro wa dza ne do wy so -
ko wy daj ne go si ta, po przez no -
wo opra co wa ny, oszczęd ny
pod wzglę dem zaj mo wa ne go
miej sca sys tem po da wa nia
zwrot ne go na dziar na. Po nie -
waż obie jed nost ki roz drab nia -
ją ce bar dzo krót ko pra cu ją
z prze twa rza nym ma te ria łem,
ma szy na ule ga nie wiel kie mu
zu ży ciu, co gwa ran tu je ni skie
kosz ty eks plo ata cji,
a jed no cze śnie wy -
so ką wy daj ność. 

Mo bil ny gra nu la tor de struk tu Ben nin gho ven MBRG 2000
Bio rąc pod uwa gę du żą licz bę ma szyn  pre zen to wa nych na tar gach Au to stra da -Pol ska, zdo by cie Zło te go
Me da lu przy zna wa ne go przez Tar gi Kiel ce by ło szcze gól nie istot nym wy róż nie niem. Jed nym z lau re -
atów oka za ła się fir ma Wirtgen Polska wy sta wia ją ca gran tu la tor Ben nin gho ven MBRG 2000

www.wirtgen.pl

Wstęp ne roz drob nie nie ma te ria łu od by wa się po mię dzy spe cjal nym pro fi lem ła ma cza, a ścia ną ko sza za sy po we go. Na pęd bęb na
fre zu ją ce go granulatora Benninghoven MBRG 2000 zo stał skon stru owa ny w sposób, który umoż li wia użytkownikowi bez pro ble mo -
we uru cho mie nie ma szy ny na wet przy w peł ni za ła do wa nym ko szu

Celem konstruktorów gra nu la to ra MBRG 2000 by ło za pew nie nie moż li wo ści kru sze nia
du żych ka wał ków na wierzch ni bi tu micz nej i roz drob nie nie jej do roz mia rów pro duk tu
re cy klin go we go, jednakże bez pod wyż sza nia udzia łu frak cji drob nej

http://www.wirtgen.pl/pl/
http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm


Bran żę bu dow la ną w Pol sce cze ka ją co naj mniej trzy la ta nie -
prze rwa nych wzro stów. Tak przy naj mniej twier dzą ana li ty cy
prze pro wa dza ją cy cy klicz ne ba da nia wśród naj więk szych kra -
jo wych firm z sek to ra bu dow la ne go. W bran ży wy czu wa się
opty mizm, ale trud no zde fi nio wać je go ska lę. Trwa wy cze ki wa -
nie, fir my wy ko naw cze ma ją na dzie ję, że la da dzień ru szy praw -
dzi wa la wi na no wych in we sty cji. By ru szy ła, ktoś mu si jed nak
po ru szyć pierw szy ka my czek. Czy przy czy nić mo że się do te -
go pro mo cyj na ofer ta SG Equ ip ment Le asing Pol ska? Fir ma
cie szą ca się re no mą na ryn ku usług le asin go wych ma bar dzo
cie ka wą ofer tę fi nan so wa nie ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych.
Pro po zy cja skie ro wa na zo sta ła za rów no do sta łych, jak i no -
wych klien tów SG Equ ip ment Le asing Pol ska, któ rzy po pod pi -
sa niu umo wy le asin go wej aż na sześć mie się cy za po mnieć mo -
gą o ko niecz no ści uisz cza nia rat. Fi nan su ją cy sprzęt fun du je
im tym sa mym swo iste le asin go we wa ka cje. Nie przy pad ko wo
na ter min pro mo cji wy bra no je sień. To okres po za szczy tem
bu dow la nym, kie dy moż na w spo ko ju po my śleć o re mon tach
i in we sty cjach w no wy sprzęt. – Uwa ża my, że to naj do god niej -
szy mo ment na in we sty cje. Po trud nych dla bran ży la tach 2012-
2013, już dru gi raz z rzę du od no to wu je ona wzrost. Spo dzie wa -
my się utrzy ma nia tej ten den cji, już nie ba wem ru szyć ma ją ol -
brzy mie pro jek ty bu dow la ne. War to też pod jąć de cy zję o do -
sprzę to wie niu fir my w spo koj niej szym okre sie. Je że li nie ro bi my
te go w szczy cie se zo nu bu dow la ne go, to ma my więk szy kom -
fort dzia ła nia. By ły już ta kie sy tu acje, gdy za in te re so wa nie sprzę -
tem by ło tak du że, że za czy na ło go bra ko wać, a na re ali za cję
za mó wie nia cze ka ło się mie sią ca mi. Tych nie do god no ści moż -
na unik nąć – mó wi Ar tur Słom ka, dy rek tor do spraw pro duk tu
i współ pra cy z do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska.
Wy bie ra jąc mo ment in we sty cji w sprzęt nie moż na kie ro wać
się emo cja mi. In we sto wać na le ży z wy prze dze niem, kie dy do -
bre per spek ty wy do pie ro za ry so wu ją się na ho ry zon cie. Po -
zwo li to dłu żej ko rzy stać z ko niunk tu ry, a je że li ta się w koń cu
osła bi, to sprzęt bę dzie w du żej czę ści spła co ny. – Trze ba wy -
prze dzić bo om. Je że li do ko nu je się in we sty cji w fa zie szczy to -
wej ko niunk tu ry, to trze ba brać pod uwa gę, że znacz nie szyb -
ciej na dej dą gor sze cza sy. A wów czas bra ku je zle ceń, użyt kow -
nik ma wię cej rat do spła ce nia, a i trud niej zna leźć mu na byw -
cę na swój sprzęt na ryn ku wtór nym – tłu ma czy Ar tur Słom ka.
W okre sie ko niunk tu ry fir my po win ny przy go to wać się na gor -
sze cza sy. Jed nak aby za ra biać i bo ga cić się po trze ba do bre -
go sprzę tu. W je go po zy ska niu mo gą li czyć na po moc SG Equ -
ip ment Le asing Pol ska. Swą naj now szą ofer tą fir ma chce za in -
te re so wać głów nie klien tów, któ rzy ma ją w per spek ty wie pod -
pi sa nie kon trak tów i mu szą się od po wied nio przy go to wać
do ich re ali za cji. Nie ozna cza to oczy wi ście, że umo wa mi
na spe cjal nych wa run kach nie oka żą się in te re su ją ce tak że dla
firm już re ali zu ją cych kon trak ty.
Z pro mo cji, któ ra obo wią zu je dla umów le asin gu na fa brycz nie
no we ma szy ny za war tych do 30 li sto pa da 2015 ro ku sko rzy stać
mo gą za rów no sta li, jak i no wi klien ci. A co spra wia, że ma my
do czy nie nia z wy jąt ko wą pro mo cją? Otóż na po cząt ku le asin -
go bior ca uisz cza tyl ko nie wiel ką opła tę ma ni pu la cyj ną i opła ca
ubez pie cze nie sprzę tu. Pierw szą ra tę i kwo tę udzia łu wła sne go
pła ci na to miast do pie ro po sze ściu miesiącach od uru cho mie -
nia umo wy le asin gu. Sta li klien ci nie po no szą tak że opłat za za -
bez pie cze nie przed mio tu umowy. Waż ne jest rów nież, że umo -

wy roz li cza na jest wy łącz nie w zło tów kach. A co z fir ma mi, któ -
re dzia ła jąc na za sa dzie „ja koś to bę dzie”, we zmą w le asing
ma szy nę, a wio sną nie otrzy ma ją ocze ki wa nych zle -
ceń? – Sta ram się za wsze my śleć po zy tyw nie, uwa żam, że na -
sza pro mo cja sta no wi im puls do dzia ła nia, sty mu lu je opty -
mizm, co w efek cie przy czy nia się do roz wo ju bran ży. Dla le -
asin go daw cy ry zy ko nie tra fio nych in we sty cji i pro ble mów z re -
gu lo wa niem na leż no ści za wsze ist nie je. Zna my bran żę, współ -
pra cu je my z re no mo wa ny mi do staw ca mi sprzę tu i w na szej
dzia łal no ści trzy ma my się sta ran nie wy pra co wa nych re guł, co
z pew no ścią da do bre efek ty – mó wi Ar tur Słom ka.

SG Equ ip ment Le asing Pol ska od lat cie szy się re no mą
w bran ży bu dow la nej. Śle dzi jej po trze by i… ob da rza kre dy -
tem za ufa nia. Choć by teraz wysyłając klien tów na „zi mo we wa -
ka cje”. Za pi sy no wej ofer ty pro mo cyj nej prze wi du ją bo wiem,
że fir ma fi nan su ją ca sprzęt na pół ro ku tra ci kon takt z je -
go użyt kow ni kiem. – W przy pad ku stan dar do wej umo wy na sze
kon tak ty z klien tem ogra ni cza ją się w prak ty ce do wy mia ny do -
ku men tów. My wy sta wia my fak tu ry, a klient re gu lu je na leż no -
ści. Przy pro mo cyj nej ofer cie przez sześć mie się cy, ja kie mu -
szą upły nąć do cza su wy sta wie nia przez nas pierw szej fak tu ry,
nie śle dzi my po czy nań klien ta. Wła śnie z te go po wo du w przy -
pad ku no wych klien tów wy ma ga my in sta la cji sys te mu mo ni to -
ro wa nia po zwa la ją ce go zlo ka li zo wać ma szy nę. Te go ro dza ju
sys te my sta no wią stan dar do we wy po sa że nie ma szyn wie lu pro -
du cen tów. Je że li jed nak trze ba do ko nać od dziel nej in sta la cji,
to nie sta no wi ona zna czą ce go kosz tu dla le asin go bior cy. Gdy -
by nie wy wią zy wał się on ze swo ich zo bo wią zań, to sys tem uła -
twi nam od zy ska nie ma szy ny. Nie za kła da my oczy wi ście z gó ry
nie rze tel no ści klien ta. Wprost prze ciw nie, każ dy, na wet no wy,
pod pi su jąc umo wę na naj po pu lar niej sze ma szy ny i sprzęt sko -
rzy stać mo że z uprosz czo nej pro ce du ry, co ozna cza, że de cy -
zja o fi nan so wa niu za pad nie naj póź niej po 48 go dzi nach od zło -
że nia wnio sku – koń czy Ar tur Słom ka. 
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Finanse

Ar tur Słom ka od bli sko dwu dzie stu lat współ pra cu je ści śle z bran żą bu dow la ną. Je go
zda niem naj now sza ofer ta pro mo cyj na SG Equ ip ment Le asing mo że dać im puls za -
chę ca ją cy fir my bu dow la ne do in we sty cji w naj wyż szej ja ko ści sprzęt i ma szy ny

Zi mą moż na po zy skać ma szy nę i… mieć uda ne wa ka cje



http://sgef.pl/


We wrze śniu na te re nie żwi row ni w po bli żu Mo na chium fir ma
Wac ker Neu son przed sta wi ła no wo ści i in no wa cje, któ re moż -
na by ło wy pró bo wać na miej scu. Ce lem im pre zy „Wac ker Neu -
son Uni ver se” by ło za pre zen to wa nie ma szyn Wac ker Neu son
klien tom, de ale rom i dzien ni ka rzom. 
No wa ge ne ra cja ko pa rek o ma sie od 6 do 10 ton, in no wa cyj ne
za gęsz czar ki, no we wi bra to ry po grą żal ne do za gęsz cza nia be -
to nu lub se ria ma szyn z ze ro wą emi sją: w trak cie im pre zy „Wac -
ker Neu son Uni ver se” klien ci, de ale rzy i dzien ni ka rze z ca łej
Eu ro py po zna li i prze te sto wa li te i wie le in nych roz wią zań.
W tym ce lu w żwi row ni w po bli żu Mo na chium zbu do wa no tor
te sto wy. Róż ne za da nia na to rze po zwo li ły na spraw dze nie wy -
daj no ści, uni wer sal nych moż li wo ści za sto so wa nia i głów nych
za let ma szyn z pa le ty pro duk cyj nej Wac ker Neu son. – Bez po -
śred ni i oso bi sty kon takt z na szy mi klien ta mi oraz nie po wta rzal -
na moż li wość po ka za nia nie za wod no ści i wy daj no ści pro du ko -
wa nych przez nas wy ro bów i na szej mar ki – to by ła myśl prze -
wod nia im pre zy „Wac ker Neu son Uni ver se”. Na im pre zie wszy -
scy go ście mo gli po znać ca łą ofer tę pro duk tów i usług Wac ker

Neu son. Oprócz in no wa cyj nych pro duk tów po sia da my tak że
sze ro ki za kres usług– opo wia da Cem Pek sa glam, pre zes za -
rzą du Wac ker Neu son SE. Se ria o ze ro wej emi sji spa lin za pew -
nia wy so ką ochro nę ope ra to ra i śro do wi ska bez kom pro mi sów
w za kre sie wy daj no ści. Se ria ta obej mu je ubi ja ki aku mu la to ro -
we, ko par ki du al po wer, elek trycz ne ła do war ki ko ło we oraz
elek trycz ne wo zi dło gą sie ni co we. W tej se rii Wac ker Neu son
umoż li wia klien tom wy ko na nie wie lu za dań bez emi sji spa lin,
dzię ki cze mu jest pierw szym na świe cie pro du cen tem w tym
seg men cie ryn ku, któ ry ofe ru je te go ty pu roz wią za nie. Brak
emi sji spa lin jest ko rzyst ny szcze gól nie pod czas prac we -
wnątrz po miesz czeń, na przy kład w szklar niach, przy re mon -
tach bu dyn ków lub w ga ra żach pod ziem nych oraz w sła bo
wen ty lo wa nych miej scach.
Pod ha słem „Mak sy mal na wy daj ność, oszczęd ne zu ży cie” fir -
ma Wac ker Neu son za pre zen to wa ła czte ry no we mo de le ko -
pa rek w kla sie od 6 do 10 ton. Mo de le ET65, ET90, EW65
i EW100 wy róż nia ją się przede wszyst kim pro duk tyw no ścią.
Dzię ki oszczęd no ści pa li wa się ga ją cej na wet dwu dzie stu pro -

cent moż na osią gnąć wyż szą o jed ną trze cią wy daj ność. Ko -
lej ny mi za le ta mi no wych ma szyn jest świet na wi docz ność
na ca ły ob szar ro bo czy, co za pew nia więk sze bez pie czeń stwo.
Po za tym wy jąt ko wa jest tak że kom pak to wa kon struk cja, któ ra
spra wia, że trans port oraz wsia da nie i wy sia da nie z ma szy ny
sta ły się ła twiej sze i bez piecz niej sze. Dla wszyst kich mo de li
ko pa rek moż na opcjo nal nie za mó wić ła ma ny wy się gnik
o więk szym za się gu. Wnę trze ka bi ny zo sta ło cał ko wi cie prze -
pro jek to wa ne. Dzię ki du żej ilo ści miej sca i no wo cze sne mu wy -
po sa że niu ka bi na jest te raz praw dzi wie kom for to wa. 
Dzię ki za gęsz czar kom zdal nie ste ro wa nym i kom plet nej se rii
za gęsz cza rek dwu kie run ko wych o naj niż szych wi bra cjach
dłoń/ra mię na ryn ku fir ma Wac ker Neu son ofe ru je swo im klien -

tom bez piecz ne, wy god ne i eko no micz ne ma szy ny do za gęsz -
cza nia. No we mo de le DPU 80 i DPU 110 – do wy bo ru ze zdal -
nym ste ro wa niem lub dy sz lem – bę dą do stęp ne pod ko niec
ro ku. Po nad to Wac ker Neu son przed sta wił swo je pierw sze
wal ce do ro bót ziem nych RC50 i RC70 w kla sie 5 i 7 ton. Wy -
róż nia ją się du żą wy daj no ścią za gęsz cza nia i zna ko mi tą zwrot -
no ścią. No wość sta no wią tak że zmo dy fi ko wa ny wa lec okoł ko -
wa ny RTx, któ ry te raz do stęp ny jest tak że z kon tro lą za gęsz -
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Pod czas im pre zy za pre zen to wa no kom plet ną se rię bez piecz nych, wy god nych
i eko no micz nych za gęsz cza rek dwu kie run ko wych 

Róż ne za da nia na to rze po zwo li ły na spraw dze nie wy daj no ści oraz przekonanie się
o uni wer sal nych moż li wo ściach za sto so wa nia i za letach ma szyn Wac ker Neu son

Koparka klasy dziesięciu ton EW100 wy róż nia się przede wszyst kim pro duk tyw no -
ścią i niezwykle oszczędną eksploatacją

„Wac ker Neu son Uni ver se” – fir ma i jej wyroby po zna wa ne z bli ska



cza nia Com pa tec oraz całkowicie przekonstruowany ręcz nie
pro wa dzo ny wa lec wi bra cyj ny RD7, cechujący się te raz więk -
szą wy daj nością za gęsz cza nia i bar dzo du żą zwrot nością. 
Sześć no wych ła do wa rek te le sko po wych o wy so ko ści skła -
do wa nia od sied miu do dzie wię ciu me trów oraz o ob cią że -
niu użyt ko wym do 5,5 to ny wy róż nia się wy daj no ścią, wy -
trzy ma ło ścią i dłu go trwa ło ścią. No we mo de le zo sta ły opra -
co wa ne do szcze gól nie wy ma ga ją cych prac i z ła two ścią wy -
ko nu ją tak że cięż kie ro bo ty ziem ne. Za sprawą dziewięciu
modeli ła do war ek te le sko po wych Wac ker Neu son ma te raz
w ofer cie ma szy ny o wy so ko ści pod no sze nia od czte rech
do dzie wię ciu me trów, któ re pa su ją do wszel kich za sto so -
wań. Bez pie czeń stwo i sku tecz ność za pew nia spraw dzo ny
sys tem wspo ma ga nia ope ra to ra Ver ti cal Lift Sys tem (VLS),
któ ry umoż li wia rów no mier ne i płyn ne opusz cza nie ra mie nia
te le sko po we go. Nie mal pio no wy ruch spra wia, że prak tycz -
nie wy eli mi no wa ny jest mo ment prze su nię cia środ ka cięż ko -
ści, co za pew nia do dat ko wą sta bil ność.
Po za tym no wo ścią są tak że wi bra to ry po grą żal ne do za gęsz -
cza nia be to nu z se rii IEC i IE – z prze twor ni cą i bez prze twor -
ni cy – któ re wy róż nia ją się du żą wy daj no ścią, wy trzy ma ło ścią,
ła two ścią ob słu gi i bar dzo do brym sto sun kiem ja ko ści do ce -
ny. Śred ni ca kor pu su wi bru ją ce go 38, 45 i 58 mi li me trów oraz
wąż ochron ny o dłu go ści do dziesięciu me trów umoż li wia ją
ła twe i szyb kie wy ko na nie wszyst kich stan dar do wych za dań
w przed się bior stwach bu dow la nych. No wo ścią jest tak że mo -
du ło wy sys tem wi bra to rów po grą żal nych se rii HMS, któ ry
moż na skon fi gu ro wać in dy wi du al nie z wał ków gięt kich, bu ław
wi bra cyj nych i sil ni ków o róż nych pa ra me trach. 

Wo zi dła ko ło we Wacker Neuson DW60, DW90 i DW100 o ła -
dow no ści w za kre sie od sze ściu do dzie się ciu ton cechuje
zwięk szo na wy daj ność, bez pie czeń stwo oraz kom fort – tak że
podczas eksploatacji w trud nych warunkach terenowych. Hy -
dro sta tycz ny układ jezd ny we wszyst kich mo dach za pew nia
do kład ne i bez piecz ne ste ro wa nie ma szyn. Ni skie kosz ty eks -
plo ata cji spra wia ją, że mo de le, któ re moż na wy po sa żyć w róż -
ne wer sje skrzyń, są in te re su ją ce tak że dla firm wy naj mu ją cych
sprzęt. W nie któ rych kra jach w wie lu miej scach ma szy ny te za -
stę pu ją ma łe sa mo cho dy cię ża ro we dzię ki zdol no ści po ko ny -
wa nia nie rów ne go te re nu.

MIESZANKA FIRMOWA

No we wal ce Wac ker Neu son do ro bót ziem nych wy róż nia ją się du żą wy daj no ścią
za gęsz cza nia, eko no micz ną eks plo ata cją i zna ko mi tą zwrot no ścią
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– Jest Pan zwią za ny z TPI od ro ku 1992. Jak wspo mi -
na Pan cza sy „przed ko mór ko we” i „przed in ter ne to we”? 
– Gwo li ści sło ści, te le fo ny ko mór ko we oraz In ter net, choć w po -
wi ja kach, to jed nak już wów czas funk cjo no wa ły.

– Funkcjonowały, ale nie by ły po wszech nie do stęp ne…
– Je że li cho dzi o po wszech ny uży tek, to zgo da, by ła to era
przed ko mór ko wa i przed in ter ne to wa. Sys te my ste ro wa nia pra -
cą ma szyn zresz tą też do pie ro racz ko wa ły, a każ de z urzą dzeń
po mia ro wych  sta no wi ło osob ną wy spę. Dziś ma my łącz ność
prak tycz nie w każ dym miej scu, mó wi my za tem nie o funk cjo -
nu ją cych w ode rwa niu po je dyn czych sys te mach ste ro wa nia
pra cą ma szyn lecz o pro jek tach „w chmu rze” umoż li wia ją cych
za rów no ko mu ni ko wa nie się czło wie ka z ma szy ną, jak i ma szyn
mię dzy so bą. W ro ku 1992 dla więk szo ści coś ta kie go po zo sta -
wa ło oczywiście czy stą abs trak cją. 

– Ko mór ki i In ter net zmie ni ły też nasz dzień co dzien ny…
– Tak w sfe rze pry wat nej, jak i za wo do wej. Bez ko mó rek i In ter -
ne tu roz wój TPI nie do ko nał by się na ta ką ska lę. Zmie ni ły one
rze czy wi stość umoż li wia jąc spię cie w ca łość sfe ry księ go wo -
ści, ma ga zy nu, sprze da ży i ser wi su. Z no stal gią wspo mi nam
jed nak cza sy, gdy ko mór ka by ła luk su sem, a In ter net ta jem ni -
cą. Dwa dzie ścia lat te mu pod sta wą kon tak tu by ły od wie dzi ny
klien ta. Ta kich oso bi stych kon tak tów cza sa mi mi bra ku je.

– Czy przy pusz czał Pan, że sfe ra te le ma ty ki oraz sys te -
mów ste ro wa nia pra cą ma szyn roz wi nie się w ta kim
stop niu, jak obec nie? 
– Nie mia łem co do te go naj mniej szych wąt pli wo ści. Wie dzia -
łem, że mamy do czynienia z in no wa cyj ną tech no lo gią, któ rej
wdro że nie przy nieść mo że ol brzy mie ko rzy ści. Wszyst ko by ło
kwe stią zmia ny men tal no ści, a pew nie też rozmachu in we sty cji
bu dow la nych. Pro szę pa mię tać, że dwa dzie ścia lat te mu pierw -
szy z za in sta lo wa nych przez nas sys te mów ste ro wa nia na rów -
niar ce kosz to wał wię cej niż ona sa ma. Przy znam się jed nak, że
po wpro wa dze niu sys te mów 3D za sko czy ło mnie tem po in te -
gra cji świa ta pro jek to wa nia, geo de zji i cy fro we go wy ko naw stwa. 

– Czy roz wój tej tech no lo gii nie mógł prze bie gać szyb ciej? 
– Naj pro ściej od po wie dzieć, że gdy by by ło to moż li we, to tak
też by się sta ło. Pa mię taj my jed nak, że nie wy star czy ło po sia -
dać tę no wo cze sną tech no lo gię, ko niecz ne by ło tak że prze -
ko na nie do jej sto so wa nia. To mu sia ło po trwać, choć by ze
wzglę du na zmia ny ko niunk tu ry ryn ku bu dow la ne go. 

– Co okre ślił by Pan ka mie nia mi mi lo wy mi w roz wo ju
TPI? Któ ry z nich uwa ża Pan za naj waż niej szy? 
– Trud no wybrać ten naj waż niej szy, bo na prze strze ni mi nio -
ne go ćwierć wie cza wydarzyło się tak wie le. Wkro czy li śmy
w świat no wa tor skich tech no lo gii. Punk tem wyj ścia by ła geo -
de zja, po tem do szła tech ni ka ste ro wa nia pra cą ma szyn, ofer ta
in stru men tów po mia ro wych dla bu dow nic twa, po mia rów sa te -
li tar nych, czy też ma so we go zbie ra nia da nych trój wy mia ro -
wych. Roz wi ja li śmy się też bar dzo moc no pod wzglę dem za -
się gu dzia ła nia. Do ro ku 2005 stwo rzy li śmy sieć od dzia łów
na te re nie Pol ski, póź niej wy szli śmy po za gra ni ce kra ju. 

– Co cze ka nas w przy szło ści? Czy sys tem ste ro wa nia
nie za cznie przej mo wać kon tro li nad ope ra to rem?
– Na le ży roz pa try wać to w dwóch aspek tach. Pod wzglę dem

tech no lo gicz nym nie ma żad nych ba rier, by sys tem ste ro wa nia
pra cą ma szyn za stą pił ope ra to ra. W rol nic twie pre cy zyj nym je -
go ro la spro wa dza się w prak ty ce do uru cha mia nia ha mul ca
w sy tu acjach za gro że nia. Mo im zda niem w przy pad ku ma szy ny
bu dow la nej ze wzglę du na kwe stie zwią za ne z bez pie czeń -
stwem pra cy i ogra ni cze nia praw ne ope ra tor nie zo sta nie cał ko -
wi cie wy eli mi no wa ny, acz kol wiek tech nicz nie jest to wy ko nal ne. 

– Czy wy stę pu ją ogra ni cze nia co do ty pów ma szyn, któ re
mo gą być wy po sa żo ne w ofe ro wa ne przez was sys te my?
– TPI w swej hi sto rii au to ma ty zo wa ło za rów no ma szy ny ty po -
we, jak i nie ty po we, na przy kład sto so wa ne w gór nic twie od -
kryw ko wym czy pod ziem nym. Wszyst ko się zmie nia. Z punk -
tu wi dze nia in sta la cji sys te mów ste ro wa nia ma szyn ko par ka
jesz cze do nie daw na uzna wa na za ma szy nę nie ty po wą, te -
raz uwa ża się, że to wła śnie w niej tkwi naj więk szy po ten cjał
wzro stu pro duk tyw no ści. 

– Mo gę za tem za trud nić gor sze go ope ra to ra, bo w ra zie
cze go je go błę dy na pra wi sys tem? 
– Sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn wspo ma ga ją dzia ła -
nia ope ra to ra. Do bre oko i spraw na rę ka bę dą jed nak za -
wsze w ce nie. Na bu do wie trze ba nie kie dy sko ry go wać błę dy
pro jek to we czy wy ko nać pra ce nie uję te w pro jek cie cy fro -
wym. Sys tem jest in stru men tem, a od ope ra to ra za le ży, czy za -
gra na nim jak wir tu oz. 

– Pro szę po wie dzieć kil ka słów o war to ściach, któ re
przy świe ca ją TPI w co dzien nych dzia ła niach.
– Dostawa sprzętu jest dla nas jednym z ogniw łań cu cha pro -
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ce sów, ja ki mi są ana li za po trzeb klien ta, do radz two tech nicz -
ne, po moc w kal ku la cji in we sty cji i zna le zie niu spo so bów fi -
nan so wa nia, ewen tu al ne go wdro że nia tech nicz ne go lub in -
sta la cji, pro fe sjo nal ne go szko le nia, cią głe go wspar cia tech -
nicz ne go oraz za pew nie nia kom plek so we go ser wi su gwa ran -
cyj ne go i po gwa ran cyj ne go. Za brzmi to jak fra zes, ale my na -
praw dę zo rien to wa ni je ste śmy na po trze by klien ta. 

– W czym prze ja wia się to w prak ty ce? 
– TPI utrzy mu je ze spół fa chow ców po tra fią cych bły ska wicz -
nie sta wić czo ła pro ble mom. Sta ra my się ob ni żać kosz ty na -
szych klien tów. Coraz więcej naszych in ter wen cji ser wi so wych
od by wa się zdal nie, bez konieczności  obec no ści technika.
Od da li śmy do dys po zy cji klien tów TPI pierw szą pry wat ną
ogól no pol ską sieć sta cji re fe ren cyj nych, co umoż li wia pra cę
sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn bez uży cia na daj ni ka ba -
zo we go (stacji referencyjnej GPS). Wdro ży li śmy też pro jek ty
prak tycz ne go wy ko rzy sta nia fo to gra me trii oraz skaningu
laserowego przy po mia rach du żych ob sza rów i od le gło ści.

– Utrzy mu je cie na bie żą co kon takt ze śro do wi skiem.
W ja ki spo sób się to prze ja wia?
– Na sza pra ca po le ga w du żej mie rze na dzie le niu się wie dzą.
Nie lu bię gór no lot nych słów, ale jest to swe go ro dza ju mi sja śro -
do wi sko wa. Pro wa dzi my pro gram edu ka cyj ny dla stu den tów.
Chce my, aby wie dzie li, że no wo cze sny plac bu do wy mo że róż -
nić się od te go, o któ rym mó wio no im na uczel ni. Zor ga ni zo wa li -
śmy też kil ka na ście cał ko wi cie bez płat nych im prez dla firm z cy -
klu „Aka de mia MC”. Udział w nich umoż li wia za po zna nie się
z ca łym pro ce sem dzia ła nia sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn,
po cząw szy od mo men tu po bra nia da nych wyj ścio wych. Jest to
swo ista przy gryw ka przed wej ściem w re al ny świat sys te mów
ste ro wa nia pra cą ma szyn. Ko lej nym ele men tem są or ga ni zo wa -
ne dwa ra zy do ro ku „Szko ły po mia rów” z wy dzie lo nym blo kiem
bu dow la nym. Pod czas pro wa dzo nych w nich za jęć za po zna je -
my uczest ni ków z roz wią za nia mi dla bran ży bu dow la nej, od naj -
prost szych sys te mów, po naj bar dziej za awan so wa ne. 

– TPI reprezentuje fir mę Top con, któ rej sys te my ste ro -
wa nia na le żą do naj bar dziej no wo cze snych i wy daj nych
na świe cie. Każ dy chwa li swe pro duk ty… 
– Współ cze sne bu dow nic two sta wia co raz więk sze wy mo gi. Li -
czy się wy so ka do kład ność, szyb kość pra cy, eli mi no wa nie błę -
dów, a zwy cięz ca mi w wy ści gu o zle ce nia zo sta ną fir my, któ re są
wsta nie wy ko nać nie ty po we roz wią za nia pro jek to we. Top con jest
je dy nym do staw cą ofe ru ją cym tak zwa ną stre fę mi li me tro wą po -
kry wa ją cą ca łą bu do wę. Urzą dze nia Top con gwa ran tu ją szyb kość
wy ko na nia za da nia. Ko lej ne za le ty to uni wer sal ność i prze no -
śność kom po nen tów. Jest to szcze gól nie waż ne dla roz po czy na -
ją cych swą przy go dę z sys te ma mi ste ro wa nia pra cą ma szyn.
Z jed nej stro ny mo gą prze no sić nie któ re ele men ty po mię dzy ma -
szy na mi, mo gą też wy ko rzy stać je przy roz bu do wie sys te mu.

– Jak w prak ty ce roz po cząć przy go dę z ofe ro wa ny mi
przez TPI sys te ma mi ste ro wa nia pra cą ma szyn? 
– Sys tem moż na na przy kład wy po ży czyć, prze ko nać się o je -
go za le tach i do pie ro po tem do ko nać za ku pu. Dla mniej szych
firm istot na jest moż li wość roz bu do wy sys te mu. Znam takie,
któ rym po cząt ko wo wy star czał na wet sys tem 1D, a dziś roz -
wi nę ły się na ty le, że użyt ku ją za awan so wa ne sys te my trój -
wy mia ro we. Ce nię je za ra cjo nal ność dzia ła nia. 

– Czołowi producenci ma szyn budowlanych współ pra -
cu ją ści śle z do staw ca mi sprzę tu po mia ro we go. Topcon
wybrał na partnera Ko mat su…
– Ko mat su i Top con to ja poń skie fir my, ich bliska współ pra ca
jest więc czymś na tu ral nym. In te gra cja po szła da le ko, kon -
struk to rzy obu firm opra co wa li sys tem in tel li gent Ma chi ne Con -
trol zintegrowany najpierw w spy char kach, a od nie daw na tak -
że w ko par kach hy drau licz nych. Nie ozna cza to jed nak, że ofe -
ro wa ne przez TPI sys te my sterowania pracą maszyn Top con
in sta lo wać moż na wy łącz nie na sprzę cie Ko mat su. Li sta ma -
szyn, któ re mo że my au to ma ty zo wać jest w prak ty ce nie ogra -
ni czo na. To ta ka ma szy no wa Wie ża Ba bel.

– Po roz ma wiaj my o sie ci sprze da ży. Two rzy ją za rów no
cen tra la TPI w War sza wie, jak i od dzia ły w więk szych
mia stach oraz dzie siąt ki sub de ale rów. Czy to się spraw -
dza? Jak we ry fi ku je cie kom pe ten cje part ne rów? 
– Oprócz sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn ofe ru je my tak że
pro duk ty zwią za ne z ryn kiem geo de zyj nym, in stru men ty po -
mia ro we dla bu dow nic twa i sys te my prze zna czo ne dla rol nic -
twa pre cy zyj ne go. Sieć dys try bu cyj na od gry wa waż ną ro lę
w sprze da ży in stru men tów po mia ro wych dla bu dow nic twa nie -
zbęd nych dziś w pra cach o róż nym za kre sie, za rów no drob -
nych, jak re mont ła zien ki, jak i bu do wa tu ne lu pod rze ką.
W chwi li obec nej ma my oko ło trzy stu dys try bu to rów, któ rzy
mu szą ro zu mieć po trze by ryn ku bu dow la ne go. To pod sta wo -
we kry te rium przy wy bo rze part ne rów. 

– Jak roz wią za na jest kwe stia ser wi su?
– Z Top co nem współ pra cu je my od ro ku 1991. Już wów czas,
od samego początku klu czo wą kwe stią by ło zor ga ni zo wa nie
ser wi su. Na prze strze ni lat wpro wa dzi li śmy na ry nek kil ka set ty -
się cy pro duk tów, po cząw szy od pro stych, aż po naj bar dziej
skom pli ko wa ne. W przy pad ku dys try bu cji dóbr tech nicz nych
ser wis jest spra wą fun da men tal ną dla całościowej oce ny dzia -
łal no ści fir my. Już dzie sięć lat te mu pod ję li śmy de cy zję o stwo -
rze niu mo bil ne go ser wi su zaj mu ją ce go się na pra wa mi sys te -
mów ste ro wa nia pra cą ma szyn. Na każ dym eta pie roz wo ju TPI
przy wią zy wa li śmy ol brzy mią wa gę do ja ko ści usług ser wi so -
wych. Wy bie ra jąc sie dzi bę spraw dza li śmy czy bę dzie mógł
w niej do brze funk cjo no wać ser wis. Po wierzch nia biu ro wa
scho dzi ła na dal szy plan. Ser wis to dla nas cią głe in we sto wa -
nie – w lu dzi, na rzę dzia, szko le nia. W re zul ta cie nasz ser wis
osią gnął ta ki po ziom, że miażdżącą więk szość na praw mo że -
my prze pro wa dzać w Pol sce. 

– Jak spędza Pan czas poza pracą?   
– Staram się wy po czy wać ak tyw nie, lu bię gór skie wy ciecz ki,
upra wiam różne dyscypliny sportu. Bie gam, gram w te ni sa,
jeż dżę i bie gam na nar tach. Poza tym pa sjo nu je mnie hi sto -
ria, in te re su ję się pro ble ma mi ota cza ją ce go nas świa ta. Lu bię
lu dzi, chęt nie słu cham, co ma ją mi do po wie dze nia. 

– Lu bi Pan elek tro nicz ne ga dże ty? Czy woli Pan wy da -
nie pa pie ro we Po śred ni ka Bu dow la ne go, czy też czyta
Pan nasze czasopismo w wer sji elek tro nicz nej?
– Jesz cze dwa la ta te mu czy ta łem wy łącz nie wy da nia na pa -
pie rze. W po dró że za bie ra łem na wet osob ny ple cak z książ ka -
mi i cza so pi sma mi. Te raz ko rzy stam częściej z czyt ni ka.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Spół ka TMN jest pod wy ko -
naw cą fir my Ru bau od po wie -
dzial nej za prze bu do wę szes -
na stu ki lo me trów dro gi kra jo -
wej nr 8, od gra ni cy wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go
do ob wod ni cy Za mbro wa.
Kon trakt TMN do ty czy pierw -
szych czte rech ki lo me trów tej
tra sy od stro ny War sza wy
i po le ga na re ali za cji prac
ziem nych, obej mu ją cych wy -
ko na nie 400 tys. m3 na sy -
pów, 50 tys. m3 wy ko pów
oraz za bez pie cze nie tych
kon struk cji w po sta ci dwu -
war stwo wych ma te ra ców sta -
bi li za cyj nych. Za pla no wa ne
ro bo ty ma ją zo stać ukoń czo -
ne w cią gu pół to ra ro ku.
Na jed nej ze spy cha rek na le -
żą cych do fir my TMN – ma -
szy nie Cat D6K wy ko rzy sty -
wa nej obec nie do pro fi lo wa -
nia po szcze gól nych warstw
na sy pów – zo stał za mon to -
wa ny sys tem Trim ble
GCS900 Du al GPS. Jak za -
pew nia Pa weł Za mbrzyc ki,
kie row nik kon trak tu w fir mie
TMN, po mysł na ta kie roz wią -
za nie po ja wił się tuż po otrzy -
ma niu zle ce nia. – Te sys te my
są już do brze zna ne i po -
wszech nie wia do mo, ja kie
przy no szą ko rzy ści. Nie za kła -
da li śmy go wcze śniej na tę
spy char kę, po nie waż pra co -
wa ła głów nie w wy naj mie go -
dzi no wym, a tam nie by ło ta -
kich po trzeb. Na tym kontr ak -
cie je ste śmy roz li cza ni z wy ko -
na nej pra cy, więc za le ży nam,
aby prze bie ga ła ona mak sy -
mal nie spraw nie – tłu ma czy
Pa weł Za mbrzyc ki. Za nim
pod ję to de cy zję o wy bo rze
do staw cy sys te mu, prze pro -
wa dzo no mie sięcz ne te sty po -
dob nych ze sta wów kil ku róż -
nych pro du cen tów. Aby oce -
nić je moż li wie obiek tyw nie,

każ dy z ope ra to rów pra co wał
na wszyst kich sys te mach.
– Po za po zna niu się z opi nia -
mi i po kon sul ta cjach we -
wnątrz fir my osta tecz nie zde -
cy do wa li śmy się na sys -
tem Trim ble. Za wa ży ła kwe stia
opro gra mo wa nia, któ re jest
naj bar dziej in tu icyj ne i przy -

stęp ne oraz ja kość wy ko na nia
po szcze gól nych kom po nen -
tów. Ja ko przy kład mo gę po -
dać bar dzo so lid ne masz ty mo -
co wa ne do le mie sza. Ten sys -
tem jest w Pol sce naj bar dziej
po pu lar ny, co też o czymś
świad czy, a z dru giej stro ny
ła twiej tra fić na ope ra to ra,

któ ry bę dzie go już znał – opo-
wia da Pa weł Za mbrzyc ki.
W przy pad ku kon fi gu ra cji dla
fir my TMN ze staw klu czo wych
kom po nen tów sys te mu Trim -
ble GCS900 Du al GPS obej -
mu je dwie an te ny MS922
GNSS umiesz czo ne na szczy -
cie masz tów przy krę co nych
do le mie sza, jed nost kę ste ru -
ją cą CB460 w ka bi nie oraz ra -
dio od bior nik SNRX20 i mo -
dem SNM940 do ko mu ni ka cji
bez prze wo do wej ze sta cją ba -
zo wą SPS855 GNSS. Go to wy
do pra cy sys tem au to ma tycz -
nie ste ru je hy drau li ką spy char -
ki dla od po wied nie go usta wie -
nia wy so ko ści i na chy le nia le -
mie sza. Dzię ki te mu w cza sie
rze czy wi stym ele ment wy ko -
naw czy ma szy ny od wzo ro wu -
je wcze śniej przy go to wa ny
pro jekt cy fro wy, za rów no
w od nie sie niu do płasz czyzn
po zio mych, jak i spad ków.
Uzy ski wa na do kład ność rzę -

Z sys te mem Trim ble na wet pięć ra zy szyb ciej!
Przy roz li cze niu ob mia ro wym war to pra co wać szyb ko i wy daj nie, bo wpły wa to na ob ni że -
nie kosz tów pa li wa czy eks plo ata cji sprzę tu, ry zy ko nie ter mi no wo ści ro bót spa da do mi ni -
mum, a za osz czę dzo ny czas umoż li wia re ali za cję ko lej nych zle ceń. Jak te go do ko nać
przy za cho wa niu naj wyż szych stan dar dów ja ko ści po ka zu je przy kład fir my TMN z Ostro wi
Ma zo wiec kiej, uczest ni czą cej w mo der ni za cji dro gi kra jo wej nr 8

Spy char ka Cat D6K wy po sa żo na w sys tem Trim ble zwy kle pra cu je w od le gło ści do 200-300 me trów od sta cji ba zo wej. Zda rzy ła
się już jed nak sy tu acja, gdy ma szy na mu sia ła od je chać na 1,5 ki lo me tra, ale sys tem na dal dzia łał pra wi dło wo

Pa weł Za mbrzyc ki, kie row nik kon trak tu (z le wej) i Ze non Si wek, ope ra tor spy char ki
Cat D6K nie kry ją za do wo le nia z za sto so wa nia sys te mu Trim ble, bo pra ce po stę -
pu ją zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem na wet przy mniej sprzy ja ją cej po go dzie
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du 2-3 cen ty me trów na wet
po jed nym przej ściu eli mi nu je
ko niecz ność do dat ko wych
prze jaz dów, ręcz ne go ty cze -
nia i cią głej kon tro li po szcze -
gól nych eta pów ro bót.
– Po wej ściu na DK 8 przez
kil ka dni pra co wa li śmy bez
sys te mu, dla te go po je go za -
sto so wa niu ła two by ło do -
strzec ko rzy ści, ja kie za pew -
nia. W ma te ria łach in for ma -
cyj nych Trim ble jest na pi sa -
ne, że po zwa la on na trzy -
krot nie szyb szą pra cę. Te raz
wi dzę, że da ne te nie tyl ko
nie są na cią ga ne, ale w nie -
któ rych przy pad kach wręcz
za ni żo ne. Przy tym pro jek cie
do uzy ska nia za kła da ne go
pro fi lu wy star czą co naj wy żej
dwa przej ścia za miast pię ciu -
-sied miu przy ręcz nym ty cze -
niu, więc moż na osią gnąć
na wet pię cio krot ne przy spie -
sze nie ro bót. Al ter na ty wą dla
sys te mu by ło by za trud nie nie
pod czas wy ko ny wa nia pre -
cy zyj nych warstw do dat ko -
wych dwóch-trzech osób
z ni we la to rem, co zwięk sza
kosz ty i na dal nie gwa ran tu je
za do wa la ją ce go po stę pu ro -
bót, zwłasz cza przy złej po -
go dzie. Pod czas ob fi tych
opa dów desz czu ła two prze -
mok nąć, a i po ru sza nie się
po nie za gęsz czo nym pod ło żu
również nie na le ży do przy jem -
no ści. Ponieważ sys tem Trim -
ble za cho wu je funk cjo nal ność
przy ta kiej au rze, tem po prac
mo że być utrzy ma ne – za pew -
nia Pa weł Za mbrzyc ki.
Przed za mon to wa niem au to -
ma tycz ne go ste ro wa nia le -
mie szem spy char ki pew ne
oba wy mie li sa mi ope ra to rzy.
Ich wąt pli wo ści nie do ty czy ły
jed nak po praw no ści dzia ła -
nia no wo cze sne go sys te mu,
ale za trud nia nia osób z do -
świad cze niem. – To praw da,
że na ma szy nie z sys te mem
mo że pra co wać świe żo upie -
czo ny ope ra tor, ale je go ro la
w osią gnię ciu wy so kiej wy -
daj no ści wciąż jest bar dzo
du ża. Naj pierw mu si tra fić
w za pi sa ny pro jekt, a po tem
wie dzieć, jak kie ro wać ma -

szy ną, by ogra ni czać nie efek -
tyw ne prze jaz dy. Te raz ża den
z na szych ope ra to rów nie boi
się, że stra ci pra cę, na to miast
wszy scy chcie li by mieć ta kie
sys te my na swo ich ma szy -
nach – prze ko nu je kie row nik

kon trak tu. Na po twier dze nie
tych słów war to przy to czyć
wy po wiedź Ze no na Siw ka,
ope ra to ra spy char ki Cat D6K
wy po sa żo nej w sys tem
Trimble: – Ge ne ral nie je stem
otwar ty na wszel kie no wo ści,

bo nie po to zo sta ły stwo rzo -
ne, aby utrud niać nam ży cie,
lecz je uła twiać. Sys tem
Trimble po trak to wa łem więc
ja ko cie ka we wy zwa nie. Ucie -
szy łem się, że w koń cu bę dę
mógł go po znać i mieć na je -
go te mat wła sne zda nie.
Zgod nie z mo imi prze wi dy wa -
nia mi ob słu ga te go sys te mu
jest pro sta, jak smart pho na.
Mo ja ro la sprowa dza się tyl ko
do kie ro wa nia ma szy ną, na to -
miast le miesz usta wia się au -
to ma tycz nie do po ło że nia na -
rzu co ne go przez cy fro wy pro -
jekt. Oczy wi ście w każ dej
chwi li mo gę prze jąć nad nim
kon tro lę, np. w ce lu omi nię cia
ja kiejś prze szko dy. Uwa żam,
że je śli ktoś na wet przez
chwi lę po pra cu je na spy char -
ce z ta kim sys te mem, nie bę -
dzie już chciał po wró cić
do ste ro wa nia ręcz ne go.
Fir ma TMN jest bar dzo za do -
wo lo na z za ku pio ne go sys te -
mu Trim ble, dla te go nie jest
wy klu czo ne, że w przy szło ści
po dob ne roz wią za nia po ja wią
się na in nych ma szy nach. Ma
to rów nież do ty czyć jed no -
stek prze zna czo nych na wy -
na jem go dzi no wy, z któ re go
ko rzy sta ją mniej sze fir my.
One rów nież „szu ka ją” kosz -
tów i bę dzie to dla nich opła -
cal ne na wet przy wyż szych
staw kach uży cze nia ma szyn
wy po sa żo nych w no wo cze -
sne sys te my ste ro wa nia. 
Fir ma TMN to jed no z wio dą -
cych pol skich przed się -
biorstw bu dow la nych z hi sto -
rią ma cie rzy stej spół ki CRIS -
-HAN li czą cej bli sko 25 lat.
Spe cja li zu je się głów nie w ro -
bo tach ziem nych przy du żych
in we sty cjach dro go wych i ko -
le jo wych. Od ze szłe go ro ku
na le ży do Kla stra Bu dow la ne -
go „Ra zem”, któ re go jest
współ za ło ży cie lem. Dzię ki
współ pra cy z in ny mi pod mio -
ta mi mo że re ali zo wać pro jek -
ty o więk szej ska li, a tak że
sku tecz nie przy czy niać się
do wspie ra nia, roz wo -
ju i pro mo cji lo kal nej
przed się bior czo ści.

www.sitech-poland.pl

W przy pad ku TMN ope ra tor „ko mu ni ku je” się z sys te mem za po mo cą jed nost ki ste -
ru ją cej Trim ble CB460 z czy tel nym wy świe tla czem LED o prze kąt nej 7 ca li. Jest on
ide al nie wpa so wa ny w cen tral ną kon so lę spy char ki, dzię ki cze mu nie ogra ni cza
wi docz no ści i nie zaj mu je do dat ko we go miej sca w ka bi nie

Za sto so wa nie dwóch an ten po zwa la na bły ska wicz ne wy zna cza nie po zy cji le mie -
sza, a tym sa mym szyb szą pra cę ma szy ny. Oba od bior nik są wy po sa żo ne w za -
awan so wa ny pro ce sor Trim ble RTK skra ca ją cy czas ini cja li za cji sys te mu oraz po -
lep sza ją cy je go dzia ła nie w po bli żu prze szkód

Za sad ni czy mi ele men ta mi urzą dze nia SPS855 jest od bior nik GNSS z ra diem oraz
an te na ze wnętrz na. Dzię ki wy ko rzy sta niu tech no lo gii Trim ble Au to ba se, każ dy z pra -
cow ni ków bu do wy mo że do ko nać co dzien nej kon fi gu ra cji ta kiej sta cji re fe ren cyj -
nej tyl ko przy uży ciu jed ne go przy ci sku

http://www.sitech-poland.pl/
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O tym, jak trud no zor ga ni zo -
wać ple ne ro wą im pre zę
na te re nie czyn ne go ka mie -
nio ło mu, wie dzą naj le piej ci,
któ rzy kie dy kol wiek mie rzy li
się z ta kim wy zwa niem. Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
wy ko rzy stu jąc swe re la cje
z Pol skim Gór nic twem Skal -
nym, któ re sta ło się wła ści -
cie lem ko pal ni Pi ła wa Gór na,
po tra fi ło te go do ko nać. Or ga -
ni za to rzy im pre zy nie mu sie li

mar twić się o jej sce no gra -
fię. Wszyst ko za spra wą fan -
ta stycz nych wi do ków roz po -
ście ra ją cych się na po zio -
mie 308 ko pal ni, gdzie od by -
ły się nie tyl ko dy na micz ne

po ka zy ma szyn, ale tak że
prawdziwy pik nik i – po za -
pad nię ciu zmro ku – wy stę py
ar ty stycz ne. Aplauz wzbu dził
re ci tal Red He els. Żeń skie trio
okre śla ne jest mia nem pierw -
sze go smycz ko we go roc ko -
we go ze spo łu w Pol sce. Bu -
rzą braw za koń czy ło się tak -
że wi do wi sko „Te atru Ognia”.
Swo istym spek ta klem był
rów nież po kaz ma szyn. Or -
ga ni za to rzy po sta no wi li po -

ka zać w „pi guł ce” prze bieg
pro ce su tech no lo gicz ne go
ko pal ni su row ców skal -
nych. Od wier ce nia otwo -
rów pod ła dun ki wy bu cho -
we, aż po otrzy ma nie kru szy -
wa o po żą da nej frak cji. Po ka -
zy „Na po zio mie 308” zdo mi -
no wa ły ma szy ny Vo lvo ob słu -
gi wa ne nie tyl ko przez Po la -
ków, ale tak że ope ra to rów
ze Szwe cji i Nie miec. W jed -
nej z głów nych ról wy stą pi ła
tu wy czy nia ją ca cu da z cięż -
kim sprzę tem Zo fi Kåberg.
Szwed ka, któ rej imię pu blicz -
ność spo lsz czy ła na „Zo sia”
nie kry ła za sko cze nia ży wio -
ło wą re ak cją na jej po czy na -
nia mę skiej czę ści wi dow ni
i za in te re so wa nia redakcji
„Po śred ni ka Bu dow la ne go”.

Wy tłu ma czy li śmy jej jed nak,
że ko bie ta ob słu gu ją ca cięż ki
sprzęt to na dal rzad ki wi dok
na pol skich pla cach bu do wy.
Zo fi chwa ląc pre cy zję ma -
szyn Vo lvo po wie dzia ła nam,
że naj bar dziej lu bi ko par ki.

Ujaw ni ła też, że ob słu ga cięż -
kich ma szyn bu dow la nych
nie sta no wi jej głów ne go za -
ję cia. Na co dzień od ko ni
me cha nicz nych wo li praw dzi -
we ru ma ki i zaj mu je się na wet
za wo do wo ich ho dow lą. 
Zbi gniew Me dyń ski, pre zes
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska, nie krył za do wo le nia

z prze bie gu po ka zów i do sko -
na łej fre kwen cji. „Na po zio -
mie 308” go ści ło bo wiem i do -
brze się ba wi ło około czte ry stu
osób. – Cie szę się, że do pi sa ła
po go da i nie mal wszy scy z za -
pro szo nych za szczy ci li nas swą

obec no ścią. Wy pa da mieć na -
dzie ję, że sta no wi to prze jaw
nie tyl ko za in te re so wa nia pre -
zen to wa ny mi tu ma szy na mi, ale
tak że pew ne go opty mi zmu co
do roz wo ju bran ży wy do byw -
czej w naj bliż szych la -
tach – po wie dział na -
szym wy słan ni kom.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo na „Po zio mie 308” – na po zio mie i z roz ma chem
Je że li Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne or ga ni zu je ple ne ro wą im pre zę, to czy ni to w spo sób wiel ce
spek ta kular ny. Tym ra zem dys try bu tor ma szyn Vo lvo CE wraz ze swo imi part ne ra mi – Po wer -
sto ne i Pol skim Gór nic twem Skal nym za pro sił po nad czte ry sta osób z bran ży gór nic twa od -
kryw ko we go na Dol ny Śląsk do ko pal ni Pi ła wa Gór na, gdzie eks plo ato wa ne są zło ża mig ma -
ty tu i am fi bo li tu słu żą ce do pro duk cji kru szy wa ła ma ne go

www.volvoce.pl

Dy na micz ny po kaz ma szyn miał na ce lu za pre zen to wa nie „w pi guł ce” prze bie gu
pro ce su tech no lo gicz ne go ko pal ni su row ców skal nych

„Na po zio mie 308” ob ser wo wa li śmy ba let ma szyn bu dow la nych ste ro wa nych przez
mi strzów w swym fa chu z Pol ski, Szwe cji i Nie miec

Po za pad nię ciu zmro ku te ren, na któ rym zor ga ni zo wa no im pre zę „Na po zio -
mie 308”, pre zen to wał się jesz cze bar dziej efek tow nie

Zo fi Kåberg chwa li wszyst kie ma szy -
ny Vo lvo, ale naj bar dziej lu bi ko par ki

http://www.volvoce.com/
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Wła śnie na ta ki krok zde cy do -
wa ła się wro cław ska spół ka
FON BUD, któ ra od po cząt ku
swo jej dzia łal no ści (1988 rok)
zaj mu je się roz wo jem in fra -
struk tu ry te le ko mu ni ka cyj nej.
Ko rzy sta przy tym z wie lu
spe cja li stycz nych ma szyn, ta -
kich jak wiert ni ce, urzą dze nia
prze ci sko we, płu go ukła dacz
czy tren cher. Nie zwy kle istot -
ną ro lę od gry wa ją mi ni ko par -
ki, któ rych fir ma po sia da po -
nad czter dzie ści sztuk. Jesz -
cze do nie daw na nie by ło
wśród nich ma szyn Cat, na to -
miast od ma ja tego roku ich
udział stał się do mi nu ją cy. To
efekt ide al nie do pa so wa nej
do po trzeb klien ta umo wy wy -
naj mu dwu na stu mi ni ko pa rek
Cat 304E CR na okres dwóch
lat. Obej mu je ona peł ne za -
bez pie cze nie ser wi so we
sprzę tu wli czo ne w co mie -
sięcz ny koszt usłu gi, dzię ki
cze mu je go użyt kow nik mo że
cał ko wi cie sku pić się na wy -
ko ny wa nej pra cy. Oczy wi ście
nie do ty czy to ele men tów
pod le ga ją cych zu ży ciu eks -
plo ata cyj ne mu, ta kich jak
na przy kład gą sie ni ce czy
sworz nie. Wszyst kie wy naj -
mo wa ne ma szy ny stan dar do -
wo wy po sa ża ne są w sys tem
VisionLink, po zwa la ją cy
na opty mal ne za rzą dza nie
sprzę tem, a tym sa mym ogra -
ni cze nie kosz tów wy ni ka ją -
cych z ich użyt ko wa nia.
Każ da z mi ni ko pa rek
Cat 304E CR zo sta ła do star -
czo na z dwie ma łyż ka mi – ko -
pią cą o sze ro ko ści 300 mm
i skar po wą wy ko rzy sty wa ną
przez FONBUD do za sy py wa -
nia po dłuż nych wy ko pów.
Łyż ki skar po we za mó wio no
w dwóch wer sjach. Po ło wa
ma szyn otrzy ma ła wer sję
stan dar do wą o sze ro ko -

ści 1.500 mm, po ło wa zaś hy -
drau licz nie uchy la ną o sze ro -
ko ści 1.200 mm. Wszyst kie
mi ni ko par ki wy po sa żo no po -
nad to w szyb ko złą cze me -
cha nicz ne uła twia ją ce zmia nę

na rzę dzia ro bo cze go, a dzie -
sięć z nich w wy dłu żo ne ra -
mię do głęb szych wy ko pów.
– Wy na jem dłu go ter mi no wy
oka zał się bar dzo ko rzyst nym
roz wią za niem. Dzię ki tej umo -
wie dys po nu je my nie zbęd ną
flo tą ma szyn i mo że my do -
kład nie po znać mi ni ko par ki
Cat, bo wcze śniej nie mie li -
śmy z ni mi do czy nie nia, a ża -
den po kaz nie od wzo ru je rze -
czy wi stych wa run ków pra cy,
z ja ki mi spo ty ka my się na co
dzień. Ma szy ny wy ko rzy stu je -
my do pie ro od trzech mie się -
cy, więc na ra zie trud no wy po -
wia dać się nam na ich te mat,
ale je śli nie bę dą spra wia ły
pro ble mów i oka żą się tań sze
w eks plo ata cji, niż mi ni ko par -
ki kon ku ren cyj nych ma rek, to
nie wy klu cza my, że bę dzie my
kon ty nu ować współ pra cę
z Ber ge rat Mon noy eur – za -
pew nia To masz Ma cu ta, kie -
row nik ds. za ku pów i lo gi sty ki
w fir mie FONBUD.

Jed na z wy naj mo wa nych ma -
szyn Cat pra cu je w Bo ro wiu ko -
ło Gar wo li na. Jest tam wy ko rzy -
sty wa na przy ukła da niu świa tło -
wo du przez ści śle współ pra cu -
ją ce z FON BU DEM Przed się -

bior stwo Bu dow la no -Han dlo we
RO KAM. Je go współ wła ści ciel,
Ka mil Ma cie jew ski, niezwykle
po zy tyw nie wy po wia da się
na te mat mi ni ko par ki Cat. – To

bar dzo wy daj na i kom for to wa
ma szy na, na któ rej po pro stu
chce się pra co wać. Za sko czy ło
mnie jej zu ży cie pa li wa o wie le
niż sze, w po rów na niu z po dob -
ną ma szy ną in nej mar ki, któ rą
mam w swo jej fir mie.
Ber ge rat Mon noy eur Wy na -
jem, bę dą ca czę ścią fir my Ber -
ge rat Mon noy eur Sp. z o.o.,
ofe ru je usłu gi wy naj mu ma -
szyn do ro bót ziem nych i dro -
go wych mar ki Cat. Zo sta ła
utwo rzo na dla osób i firm pro -
wa dzą cych dzia łal ność go -
spo dar czą w sek to rze bu dow -
la nym i po zwa la na wy god ną,
bez piecz ną i ter mi no wą re ali -
za cję na wet naj bar dziej za -
awan so wa nych pro jek tów.
Usłu ga wy naj mu jest ofe ro wa -
na od po cząt ku ist nie nia Ber -
ge rat Mon noy eur w Pol sce.
Po cząt ko wo do ty czy ła oko ło
dwu dzie stu jed no stek sprzę -
to wych, na to miast obec nie ta
licz ba jest pię cio krot nie więk -
sza. Od ze szłe go ro ku Ber ge -
rat Mon noy eur za pew nia
moż li wość za ku pu no wej ma -
szy ny po okre sie wy naj mu
w pro gra mie Wy naj mij i Kup.
Dzię ki tej usłu dze klient mo że
prze te sto wać ma szy nę pod -
czas kon kret nej pra cy, tym
sa mym oce nia jąc jej wiel -
kość, pa ra me try ro bo cze czy
spo sób ob słu gi i jed no cze -
śnie nie mar twiąc się zupełnie
o kosz ty ser wi so we, któ re
w ca ło ści po kry wane są przez
Ber ge rat Mon noy eur.
Ze wzglę du na du żą po pu lar -
ność no we go pro gra mu, fir -
ma zde cy do wa ła się roz sze -
rzyć za kres ma szyn oraz
uatrak cyj nić je go za sa dy.
Klient pła cąc czynsz naj mu
w du żym stop niu spła ca wy -
ko rzy sty wa ną ma szy nę.
W cza sie trwa nia umo wy aż
sie dem dzie siąt pro cent ce ny
naj mu za li cza się na po czet
spła ty ma szy ny. Dzię ki te mu
klient zy sku je wy mier ną ob -
niż kę ce ny sprzę tu w okre sie
naj mu i osta tecz nie mo że do -
ko nać je go za ku pu
na bar dzo atrak cyj -
nych wa run kach. 

MASZYNY BUDOWLANE

FONBUD wy naj mu je mi ni ko par ki Cat
Wy na jem dłu go ter mi no wy ma szyn bu dow la nych przy no si wie le ko rzy -
ści. Eli mi nu je ry zy ko prze in we sto wa nia zwią za ne z bra kiem kon trak tów
czy nie wy pła cal no ścią zle ce nio daw cy, da je moż li wość wy ko rzy sty wa -
nia no we go sprzę tu z peł nym za bez pie cze niem ser wi so wym czy też
wy pró bo wa nia ma szyn przed pod ję ciem de cy zji o ich za ku pie 

www.b-m.pl

W każdym momencie trwania umowy wrocławska spółka FONBUD może dokonać
wykupu konkretnej minikoparki lub całej wynajmowanej floty tych maszyn na bardzo
preferencyjnych warunkach

Głów ną ro lą mi ni ko pa rek Cat sto so wa -
nych przy ukła da niu świa tło wo dów jest
re ali za cja po dłuż nych wy ko pów o głę -
bo ko ści mi ni mum 1.000 mm i sze ro ko -
ści 300 mm, a na stęp nie za sy py wa nie
ich za po mo cą łyż ki skar po wej o sze -
ro ko ści 1.200 lub 1.500 mm

http://www.b-m.pl/
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W prze ci wień stwie do nie któ -
rych pro du cen tów ma szyn,
któ rzy tyl ko z mar ke tin go we -
go punk tu wi dze nia prze -
bran do wu ją na przy kład ła -
do war ki z „con struc tion”
na „agri cul tu re” zmie nia jąc
je dy nie na pis i ko lor bu dow -
la ne go żół te go na rol ni czą
zie leń, w tym przy pad ku
zmia ny za szły w od wrot ny
spo sób – są, ale wła ści wie
ich nie wi dać. Wy ni ka to bo -
wiem z do sto so wa nia ist nie ją -
cych już mo de li do ro li gór ni -
czej po przez speł nie nie wy -
so kich stan dar dów ko pal nia -
nych, cer ty fi ka tów i prze pi -

sów. 
Li nia Mi ning prze zna czo -
na jest za rów no do pra cy
w ko pal niach od kryw ko wych,
jak i pod ziem nych. Dla te go
użyt kow ni cy mu szą zwra cać
szcze gól ną uwa gę na dzia ła -
nie ukła du ha mul co we go
i kie row ni cze go, sys te mów
kon tro li i ostrze ga nia oraz
ogól nej ochro ny. Pierw szy
z nich to mię dzy in ny mi układ
co dzien nej kon tro li sta nu
ukła du ha mul co we go. W ko -
pal niach, w prze ci wień stwie
do pla ców bu do wy, pra ca

trwa czę sto ca łą do bę i sie -
dem dni w ty go dniu. Przy ta -
kim ob cią że niu oraz zmien nej
ob sa dzie ope ra to rów nie dzi -
wi, że układ ha mul co wy do -
sta je moc no „w kość”. Szyb -
ki test ukła du przed roz po -
czę ciem pra cy to w ta kich
wa run kach ko niecz ność.
Gór ni czym roz wią za niem jest
tak że elek tro ma gne tycz ny re -
tar der. To cen ne roz wią za nie
zwłasz cza w ko pal niach od -
kryw ko wych, gdzie na po tkać
moż na na wet wie lo ki lo me tro -
we po chyl nie. Za dba no tak że
o awa ryj ne ste ro wa nie ko ła -
mi. Dru gi ob szar, czy li sys te -

my kon tro li i ostrze ga nia,
skła da się z ak ty wu ją ce go
się w chwi li uru cha mia nia sil -
ni ka klak so nu, a tak że ukła -
du nad zo ru ją ce go ci śnie nie
i tem pe ra tu rę ogu mie nia. Wy -
ro bi ska nie na le żą do ci chych
miejsc, zwłasz cza gdy w są -
siedz twie pra cu je jesz cze kil -
ka in nych ma szyn. Tem pe ra -
tu ra oto cze nia jest tak że wy -
so ka. Dla przy kła du, w ko pal -
niach KGHM na Dol nym Ślą -
sku tem pe ra tu ra prze kra -
cza 30°C. Bio rąc pod uwa gę
ca ło rocz ną pra cę w ta kich

wa run kach trud no się dzi wić,
że opo ny wy ma ga ją tak
szcze gó ło wej kon tro li. Sko ro
o ogu mie niu mo wa – znaj du -
je się ono w trze cim ob sza rze
ochro ny ogól nej. W jej skład

wcho dzą opo ny gór ni cze,
okra to wa nie (szyb, lamp, re -
flek to rów), układ wy de cho wy,
zde rza ki i od bo je, za bez pie -
cze nia prze wo dów hy drau -
licz nych. To bar dzo istot ne
ele men ty bez pie czeń stwa
zwłasz cza, że w wie lu przy -
pad kach ma szy ny sta no wią
dla gór ni ków je dy ne za bez -

pie cze nie przed spa da ją cy mi
ska ła mi, za wa ła mi itp. Po -
ziom dwu tlen ku wę gla
pod zie mią się ga nie rzad ko
war to ści nie bez piecz nej dla
ży cia, stąd też li czy się ja kość
do stęp ne go tle nu nie tyl ko
dla ope ra to ra, ale i in nych
pra cow ni ków prze by wa ją -
cych na ze wnątrz ka bi ny. 
In ne waż ne wy po sa że nie pre -
de sty nu ją ce ma szy nę do użyt -
ku w ko pal niach to punk ty wy -
łą cze nia z pra cy. Cho dzi o wy -

łącz nik do pły wu pa li wa, przy -
cisk bez pie czeń stwa, wy łącz -
nik za si la nia elek trycz ne go.
Dzię ki nim w sy tu acjach kry -
tycz nych moż na zmniej szyć
skut ki wy pad ku gór ni cze go,
ogra ni cza jąc je go za sięg. 
Ma szy ny Ma ni tou mo gą pra co -
wać tak że w miej scach wy stę -
po wa nia me ta nu, dla te go te go

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou Mi ning – ma szyny dla górników
Pod czas niedawnej wy sta wy RUDAexpo w Po lko wi cach moż na by ło
podziwiać re pre zen tan ta no wej li nii ma szyn – Ma ni tou MT -X 732 Mi -
ning. Jak sama nazwa wskazuje, jest to sprzęt prze zna czo ny dla branży
górniczej. Brzmi to bar dzo interesująco. I tak jest w isto cie…

Kopalnianą wersję ładowarki już na pierwszy rzut oka rozpoznać można po
oznakowaniu żółtą folią odblaskową i stopniach wejściowych

Jak sprawnie dokonać zabiegu polegającego na demontażu tak ogromnego
siłownika? Wystarczy posłużyć się górniczym Manitou

Wszechstronność maszyn Manitou potrafią docenić także górnicy powierzchniowi
wykorzystujący je do bardzo skomplikowanych prac remontowych
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ty pu wy po sa że nie jest ko -
niecz no ścią. Ko lej nymi ele -
men tami wy róż nia ją cymi gór -
ni czą wer sję ma szyn Ma ni tou
są: cen tral ne sma ro wa nie,
wskaź ni ki do krę ce nia na krę tek
na ko łach, kli ny pod ko ła,
ozna ko wa nie od bla sko we oraz
wle wy szyb kie go tan ko wa nia. 
Niektóre cechy „pa kie tu gór -
ni cze go” Ma ni tou ma w „na -
tu rze”. Jest to przede
wszystkim ni ska bu do wa
oraz moż li wość szyb kie go
roz monto wa nia ma szy ny.
Pierw sza ce cha ide al nie
spraw dza się w no wo cze -
snych ko pal niach, gdzie zło -
że ma ma łą miąż szość. W ta -
kich warunkach geo lo gicz -
nych li czą się jak naj niż sze

ko ry ta rze i chod ni ki – na wet
niewie le więk sze od gru bo ści
zło ża – aby nie tra cić środ -
ków na wy do by cie ska ły
płon nej. Na po wierzch ni niż -
sza ma szy na moż na z ko lei
ła twiej się po ru szać na
przykład pod ta śmo cią ga mi
czy in ny mi ma szy na mi sta -
cjo nar ny mi. De frag men ta cję
do ce nią gór ni cy pod ziem -
ni – wszak przy zwy cza je ni są
do opusz cza nia ma szyn
na dół szy bem w czę ściach,
któ re po tem mon tu ją w ca -
łość na miej scu pra cy. 
Ja kie ko rzy ści nie sie za sto so -
wa nie ma szyn Ma ni tou w gór -
nic twie? Po pierw sze, użyt -
kow nik otrzy mu je ma szy nę

fa brycz nie przy go to wa ną
do pra cy w ko pal ni. Po dru -
gie, nie bę dzie mu siał jej cer -
ty fi ko wać. Po trze cie, ma szy -
na od zna cza się więk szą wy -
trzy ma ło ścią i trwa ło ścią.
Po czwar te wresz cie, użyt -
kow nik zy ska do stęp do stan -
dar do wych czę ści za mien -
nych i ser wi su Ma ni tou, któ re
w wie lu przy pad kach są
znacz nie tań sze od ty po wo
gór ni czych usług i pro duk -
tów. Wy ni ka to ze stan da ry za -
cji i wiel ko ści pro duk cji ma -
szyn Ma ni tou w sto sun ku
do ma szyn spe cja li stycz nych. 
Ja kie pra ce mo gą wy ko ny -
wać ma szy ny Ma ni tou?
Wbrew po zo rom, na wet bar -
dzo po waż ne. Uni wer sal ność

tych ła do wa rek to naj więk szy
ich atut. Oczy wi ście, są miej -
sca kom plet nie dla nich nie do -
stęp ne z uwa gi na zbyt ni -
ską moc, ale ma szy ny Ma ni tou
mo gą zdo mi no wać więk szość
prac po moc ni czych. Nie bę dą
kom baj na mi czy wo za mi od -
staw czy mi, ale już ko twie nie
stro pów, mon taż i kon ser wa -
cja in sta la cji gór ni czych, czy
na pra wy więk szych ma szyn
sta no wią ich ży wioł. W gór nic -
twie od kryw ko wym moż li wo -
ści jest jesz cze wię cej. Ma szy -
ny Ma ni tou moż na spo tkać
przy zmia nie ogu mie nia wo -
dzi deł, na pra wach prze no śni -
ków ta śmo wych, za bez pie cza -
niu skarp, bu do wie dróg tech -

no lo gicz nych czy na wet za -
mia ta niu pla ców skła do wych.
Obec nie naj więk szym za da -
niem Ma ni tou Pol ska oraz jej
przed sta wi cie li jest prze ko na -
nie śro do wi ska gór ni cze go
do mar ki, do tej po ry nie ko ja -
rzo nej z tą bran żą. Wszyst ko
wska zu je, że nie po win no
sta no wić to pro ble mu. Ma ni -
tou ma sil ną po zy cję w rol nic -
twie i bu dow nic twie. W tych
dzie dzi nach go spo dar ki mar -
ka okrze pła tak moc no, że
pod na zwą „Ma ni tou” za czę -
ły funk cjo no wać ma szy ny te -

go ty pu in nych pro du cen tów.
Ma ni tou po wo li sta je się sy -
no ni mem uni wer sal nej ma -
szy ny. Zda nia ty pu: „weź Ma -
ni tou i wrzuć mi te da chów ki
na dach”, czy „wy rów na łem
te ren Ma ni tou” to naj lep sze
te go przy kła dy. Gdy po dob -
nie sta nie się w gór nic twie,
pro du cent uzy ska jesz cze
lep sze ar gu men ty dla rol ni -
ków i bu dow lań ców. Wszak
w ko pal niach spraw -
dza ją się tyl ko naj -
lep sze ma szy ny. 

www.manitou.com/pl

Maszyny w wersji Mining są w pełni kompatybilne z wszystkimi chwytakami, widłami
i szeregiem innych narzędzi roboczych certyfikowanych przez Manitou

http://www.manitou.com/pl/
http://www.manitou.com/pl/
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Ma rek Wią cek przy zna je, że
obie de cy zje nie by ły łatwe. Ta
o po wro cie do za rzą dza nia fir -
mą pewnie na wet trud niej sza,
wszak wra cał z ko niecz no -
ści. – W kwiet niu, gdy Ama go
wy da ło ofi cjal ny ko mu ni kat
o za an ga żo wa nia dy rek to ra za -
rzą dza ją ce go, py ta no mnie
czy za mie rzam wieść ży cie
eme ry ta. Nie chcia łem, dla te -
go nie wy co fa łem się z fir my
cał ko wi cie. Ani przez mo ment
nie przy szło mi do gło wy, że
bę dę kie ro wał Ama go z „tyl -
ne go sie dze nia”. Po czu łem
się zwol nio ny z od po wie dzial -
no ści za lu dzi. Wszak Ama go
za trud nia ło nawet po nad sie -
dem dzie siąt osób. Mo głem
sku pić się na kon tak tach
z klu czo wy mi klien ta mi. Mo -
je dzia ła nia do ty czły głów nie
kwe stii wi ze run ko wych, za -
rzą dza nie zosta wi łem młod -
szym. Uwa ża łem, że w mo -
im wie ku czas zejść z pierw -
szej li nii, pra co wać z nie co
mniej szym ob cią że niem
psy chicz nym. Ze wzglę du
na konk tak ty i do świadcz nie
w bran ży cią gle czu łem się
przy dat ny Ama go, ale nie
chcia łem już za rzą dzać fir -
mą – tłu ma czy Ma rek Wią cek.
Wy szło zu peł nie od wrot nie.
Pre zes mu siał po wie dzieć „nie
chcę, ale mu szę” i po wró cił
na pierw szą li nię. Na py ta -
nie – dla cze go? – od po wia da
bez wa ha nia: – Z pro ste go po -
wo du, spra wy za czę ły po pro -
stu to czyć się w złym kie run ku.
Ama go to na dal mo ja fir ma,

a nie pod pi sał bym się
pod więk szo ścią de cy zji usta -
no wio ne go prze cież prze ze
mnie dy rek to ra za rzą dza ją ce -
go. Po pro stu nie spraw dził
się, nie po do łał za da niu, któ re
przed nim po sta wi łem. Dla te -
go pod ją łem de cy zję o po -
wro cie, za ka sa łem rę ka wy
i dzia łam. Ktoś za uwa żył, że
obo wiąz ki kie ro wa nia fir mą
od da łem pierw sze go kwiet -
nia. Uznaj my za tem, że z mo -
jej stro ny był to pri ma apri li so -
wy żart – śmie je się Ma rek
Wią cek. Wio sną po wie rza jąc
kie ro wa nie fir mą dy rek to ro wi
za rzą dza ją ce mu, był prze ko -
na ny, że na stę pu je to w opty -
mal nym mo men cie i przy nie -
sie wy łącz nie ko rzy ści. My -
śląc per spek ty wicz nie, dzia ła -
jąc w in te re sie wła snej fir my
trze ba prze cież za wcza su
przy go to wać na stęp cę, tak
aby wszel kie zmia ny od by ły
się szyb ko i bez pro ble mo -
wo. – Ama go trak tu ję jak wła -
sne dziec ko i chciał bym aby
fir ma trwa ła w jak naj lep szej
kon dy cji. Mam sy nów, któ rzy
w przy szło ści mo gą ją prze -
jąć, mam tak że wnu ki. Mo że
to one zde cy du ją się prze jąć
sche dę po dziad ku? – za sta -
na wia się pre zes Ama go. Tłu -
ma czy, że po sta no wił usu nąć
się w cień tak że dla te go, że
w ostat nim cza sie na stą pi ła
zmia na po ko le nio wa wśród
ka dry me ne dżer skiej firm, któ -
re są do staw ca mi Ama -
go. – Lu dzie, z któ ry mi swe go
cza su na wią za łem współ pra -

cę, za czę li je den po dru gim
od cho dzić na eme ry tu rę. Po -
my śla łem więc so bie, że przy -
szła ko lei na mło dych. Niech
pod trzy mu ją kon tak ty i do ga -
du ją się mię dzy so bą – tłu ma -
czy. Tu tak że nie wszyst ko po -
to czy ło się tak, jak wy obra żał
so bie pre zes Ama go. Nie któ -
rzy pra cow ni cy po sta no wi li
usa mo dziel nić się i re ali zo wać
swe wi zje we współ pra cy
z do tych cza so wy mi do staw -
ca mi Ama go. Oka zu je się, że
by li pra cow ni cy kra kow skiej
spół ki za czy na jąc pra cę
na wła sną rę kę nie za wsze po -
tra fi li mie rzyć sił na za mia ry.
Nie wy star czy umieć sprze da -
wać, trze ba mieć tak że od po -
wied nie za ple cze ser wi so we. 
Na tu rą świa ta są cią głe prze -
mia ny. Po sze ściu mie sią cach
spę dzo nych w dru gim sze re -
gu, Ma rek Wią cek za stał Ama -
go zmie nio ne, w zde cy do wa -
nie gor szej kon dy cji, bez cie -
nia re ali za cji na kre ślo nej stra -
te gii dzia ła nia. Za cel sta wia
so bie uzdro wie nie at mos fe ry,
od bu do wę po zy cji fir my i przy -
go to wa nie jej na no we wy zwa -
nia. Z pew no ścią tym ra zem
po sta wi na spraw dzo nych
współ pra cow ni ków, któ rzy są
z Ama go od lat, na do bre
i na złe. Wal ka o usta bi li zo wa -
nie fir my i jej roz wój nie bę dzie
ła twa. – Gdy bym był dwa dzie -
ścia lat młod szy, to wszyst ko
by ło by prost sze, miał bym
po pro stu wię cej cza su
na prze for so wa nie swych kon -
cep cji. To, że Ama go jest spół -

ką z wy łącz nie pol skim ka pi ta -
łem, tak że nie uła twia spra wy.
Spół ka dys po nu je bo wiem zde -
cy do wa nie mniej szym po ten -
cja łem niż przed sta wi ciel stwa
za chod nich kon cer nów. Wła -
śnie dla te go ro dzi me fir my tra -
cą na ich rzecz sku tecz nych
han dlow ców zna ją cych nie tyl -
ko kon struk cje ma szyn, ale
przede wszyst kim ry nek i po -
ten cjal nych klien tów. A tych
trak to wać na le ży ja ko naj więk -
szy ka pi tał, o któ ry war to się
bić – tłu ma czy pre zes Ama go. 
Prio ry te ty zo sta ły ja sno okre ślo -
ne. Ma rek Wią cek na pierw szym
pla nie sta wia Ama go, do da je
jed nak szyb ko, że nie za mie rza
zre zy gno wać ze swej pa sji po -
dró żo wa nia. – Od lat or ga ni zu -
ję mor skie rej sy wy bie ra jąc
na ich miej sce eg zo tycz ne
miej sca. De cy zje o każ dej z wy -
praw po dej mo wa ne być mu szą
z wie lo mie sięcz nym wy prze -
dze niem. Nie kie dy w mo men -
cie star tu wy pra wy sy tu acja
w fir mie wy ma ga ła by mo jej
obec no ści. Ja ko ka pi tan sta ję
wów czas przed dy le ma tem.
Nie mo gę prze cież ot tak so -
bie, zre zy gno wać, za wieść za -
ło gi, któ rą sam kom ple to wa -
łem – tłu ma czy Ma rek Wią cek.
Wspo mi na przy tym zda rze nie,
któ re mia ło miej sce pod czas
jed ne go ze zlo tów de ale rów
Hy un da ia. Przed sta wi cie le po -
szcze gól nych kra jów mie li
zdra dzić swą re cep tę na kry -
zys. Gdy przy szła ko lej
na pre ze sa Ama go, ten po -
wie dział, że naj le piej spraw -
dza się dłuż szy wy jazd wa ka -
cyj ny po zwala ją cy na brać sił
do dzia ła nia. Ze bra ni naj -
pierw za re ago wa li śmie -
chem, by po chwi li
na gro dzić Po la ka
grom ki mi bra wa mi.

MASZYNY BUDOWLANE

Ama go – pre zes wrócił za ste ry
W kwiet niu Ama go wy da ło ko mu ni kat o prze ka za niu za rzą dza nia fir mą
usta no wio ne mu spe cjal nie dy rek to ro wi. Po pół roku sy tu acja zmie ni ła się
dia me tral nie. Ma rek Wią cek, wła ści ciel i Pre zes Za rzą du Ama go po now -
nie sta nął na cze le spół ki. I znów mu si tłu ma czyć się ze swej de cy zji… 

www.amago.pl
1A posbud.pl
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KOMPONENTY

Do tej po ry Ca mo plast zaj mo -
wał się głów nie gą sie ni ca mi,
na to miast So li de al – opo na -
mi. Po utwo rze niu mar ki Cam -
so fir ma ma jed no li tą struk tu -
rę ofe ru jąc naj szer szą na ryn -
ku ga mę pro duk tów do za sto -
so wań po za dro go wych.
Obej mu je ona m.in. ogu mie -
nie pneu ma tycz ne, ogu mie -
nie peł ne, opa ski amor ty zu ją -
ce, gą sie ni ce gu mo we i kom -
plet ne sys te my gą sie ni co we.
Te ostat nie są mon to wa ne
w miej sce tra dy cyj nych kół
cią gni ków rol ni czych, kom -
baj nów czy przy czep, uła twia -
jąc im pra cę na pod ło żach
o ni skiej no śno ści. Cam so
wie le uwa gi po świę ca rów -
nież na pro duk cję i roz wój
opon bez po wietrz nych, tzw.
So lid Air. Ma ją one spe cjal ne
otwo ry amor ty zu ją ce, dzię ki
któ rym za pew nia ją kom fort
jaz dy na nie rów nym pod ło żu
po rów ny wal ny z tra dy cyj nym
ogu mie niem pneu ma tycz -
nym, ale przy znacz nie więk -
szej trwa ło ści i od por no ści
na uszko dze nia me cha nicz -
ne. Fir ma wy twa rza tak że ob -
rę cze do kół, ele men ty pod -
wo zi, ko ła na pi na ją ce, rol ki
pro wa dzą ce i no śne, a tak że
wie le in nych pro duk tów te go
ty pu. Ma wła sną od lew nię
i do stęp do bez po śred nie go
źró dła kau czu ku. Swo je wy ro -
by kla sy fi ku je na czte ry głów -
ne seg men ty: trans port we -
wnętrz ny, prze mysł bu dow la -
ny, rol nic two i spor ty mo to ro -
we. Dru gi z nich jest naj szer -
szy, bo obej mu je roz wią za nia
nie tyl ko dla po jaz dów i ma -
szyn bu dow la nych, ale tak że
gór ni czych czy ko mu nal nych.
Klient fir my Cam so znaj dzie
w jej ofer cie nie tyl ko pro duk -
ty do pa so wa ne do kon kret ne -
go po jaz du czy ma szy ny, ale
tak że zróż ni co wa ne pod

wzglę dem osią ga nych prze -
bie gów, co oczy wi ście wpły -
wa na ce nę. Je śli za le ży mu
na jak naj więk szej trwa ło ści,
wów czas mo że wy brać pro -
dukt pre mium, na to miast gdy
chce ogra ni czyć kosz ty, bo
na przy kład ma szy na do któ -
rej po trze bu je ogu mie nie bę -
dzie wy ko rzy sty wa na ty ko
okre so wo, mo że wy brać pro -
dukt z „niż szej pół ki”.
W skraj nych przy pad kach ich
roz pię tość ce no wa wy no si
na wet 30-40%, dla te go każ -
dy klient z ca łą pew no ścią
znaj dzie w Cam so roz wią za -
nie ide al nie do pa so wa ne do
swych ak tu al nych po trzeb
i wa run ków pra cy.

Swo je no we ha sło „Ro ad
Free” fir ma Cam so trak tu je ja -
ko obiet ni cę. Nie chce go bo -
wiem ogra ni czać je dy nie
do zna cze nia do słow ne go,
czy li ofe ro wa nia pro duk tów
po za dro go wych, ale ma ją ce -
go głęb szy sens. Cho dzi o ze -
rwa nie z tra dy cyj nym po dej -
ściem do biz ne su czy dzia ła -
nia we dług wcze śniej przy ję -
tych sche ma tów i więk sze
otwo rze nie się na zróż ni co wa -
ne po trze by klien ta po przez
szu ka nie no wych roz wią zań.
Ta kie ela stycz ne po dej ście
w roz wią zy wa niu pro ble mów
i skom pli ko wa nych za gad -
nień ma wy kre ować wi ze ru -
nek Cam so na fir mę, któ ra

nie boi się trud nych wy zwań
i jest naj więk szym eks per tem
w swo jej dzie dzi nie. W osią -
gnię ciu te go ce lu ma po móc
sku pie nie się na roz wo ju
i pro duk cji wy łącz nie opon
do za sto so wań po za dro go -
wych, któ re obec nie sta no -
wią je de na ście pro cent świa -
to we go ryn ku ogu mie nia.
Ak tu al nie Cam so za trud -
nia 7.500 pra cow ni ków w 24
kra jach ca łe go świa ta, gdzie
jed no cze śnie pro wa dzi wła -
sne cen tra dys try bu cji. Sieć
sprze da ży jest jesz cze bar -
dziej im po nu ją ca, po nie waż
obej mu je aż sto państw! Po -
za tym fir ma dys po nu je czte -
re ma no wo cze snym pla ców -
ka mi ba daw czo -roz wo jo wy -
mi z bli sko dwu sto ma in ży -
nie ra mi. W Pol sce za trud nio -
ne są 23 oso by, na to miast
licz ba part ne rów han dlo wych
gru bo prze kra cza set kę. Każ -
dy z nich świad czy pro fe sjo -
nal ne usłu gi do rad cze, dzię -
ki cze mu klient w ła twy spo -
sób mo że do wie dzieć się nie
tyl ko ja ką opo nę wy brać, ale
tak że jak ją pra wi dło wo eks -
plo ato wać. Cie ka wą usłu gą
dla użyt kow ni ków, któ rzy do -
ko nu ją za ku pu kom ple tu
spe cja li stycz nych opon jest
ich mo ni to ring. Wów czas
okre so wo ta ki klient od wie -
dza ny jest przez przed sta wi -
cie la Cam so, któ ry m.in. do -
ko nu je kon tro li ci śnie nia,
wy so ko ści bież ni ka czy sta -
nu tech nicz ne go ogu mie -
nia, by na przy kład za su ge -
ro wać zmia nę spo so bu eks -
plo ata cji al bo „prze kład kę”
ogu mie nia mię dzy osia mi.
Czyn no ści te ma ją na ce lu
przede wszyst kim wy dłu że -
nie ży wot no ści za ku pio nych
opon, a tym sa mym ob ni że -
nie kosz tów dla ich użyt kow -
ni ka. Ak tu al nie w Pol sce ta -
kim mo ni to rin giem ob ję tych
jest po nad czter dzie ści ma -
szyn. Są to przede wszyst kim
wo zi dła oraz ła do war ki ko ło -
we wy ko rzy sty wa ne
w bran ży bu dow la -
nej i ko mu nal nej.

Tam, gdzie koń czą się dro gi, za czy na się Cam so
Od pierw sze go kwiet nia przy szłe go ro ku wszyst kie no we opo ny czy gą sie ni ce
ka na dyj skie go pro du cen ta, któ re do tej po ry by ły sprze da wa ne ja ko Ca mo -
plast i So li de al bę dą sy gno wa ne wy łącz nie lo giem Cam so. To efekt re bran -
din gu z kon se kwen cja mi znacz nie po waż niej szy mi, niż tyl ko zmia na na zwy

Grze gorz Szkul tec ki, pre zes za rzą du fir my Cam so Pol ska (od le wej) i jej pro ku rent
Krzysz tof Po le siak przy zna ją, że re bram ding wią że się z mnó stwem do dat ko wej
pra cy, ale sta no wi po nie kąd no we otwar cie, któ re w efek cie mo że przy czy nić się
do zna czą ce go wzro stu za in te re so wa nia pro duk ta mi Cam so

www.camso.co

http://camso.co/


http://camso.co/


http://www.mista.eu/
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Maszt oświe tle nio wy QLB 02
wy róż nia się pod wzglę -
dem naj więk szej mo cy świetl -
nej spo śród urzą dzeń te go
ty pu. Wy po sa żo ny jest
w czte ry lam py me ta lo ha lo -
gen ko we o mo cy 400 W,
z któ rych każ da jest włą cza -
na i wy łą cza na nie za leż nie.
Cer ty fi kat sta bil no ści gwa ran -
tu je moż li wość pod nie sie nia
wie ży na mak sy mal ną wy so -
kość sied miu me trów, na wet
przy wie trze wie ją cym z pręd -
ko ścią 80km/h.
A mo że oświe tlić trze ba więk -
szy ob szar? Czte ry jed nost ki
QLB pod pię te do jed ne go
źró dła za si la nia (po moc ni cze -
go, ge ne ra to ra lub sie ci) bez
naj mniej szych pro ble mów
po do ła ją ta kie mu za da niu. 

Wśród do stęp nych opcjo nal nie
ak ce so riów znaj du je się na przy -
kład pro gra mo wal ny ti mer, któ ry
umoż li wia użyt kow ni ko wi ela -
stycz ny wy bór spo śród osiem -
dzie się ciu czte rech pro gra mów
włą cza nia/wy łą cza nia. Do bór
od po wied nie go pro gra mu z ko -
lei do dat ko wo prze kła da się
na oszczęd ność cza su i za pew -
ni bez pie czeń stwo użyt ko wa nia.

Pod su mo wu jąc – masz ty oświe -
tle nio we QLB 02 do sko na le
spraw dza ją się pod czas spe -
cjal nych im prez ple ne ro wych,
re ali za cji prac ogól no bu dow la -
nych na ob sza rach zur ba ni zo -
wa nych, w bu dow nic twie dro -
go wym. Słu żyć mo gą tak że ja -
ko tym cza so we oświe tle nie
prze strze ni pu blicz nej.
Fir ma Atlas Cop co od daw -
na zna na jest z pro duk cji ge ne -
ra to rów prą du z na pę dem Die -
sla. Do nie daw na jej ofer ta za -
czy na ła się od urzą dzeń o mo -
cy 12 kVA. W tym ro ku ofer ta
ge ne ra to rów zo sta ła uzu peł -
nio na o se rię QEP, na któ rą
skła da ją się ge ne ra to ry o mo -
cy w za kre sie od 2 do 14 kVA.
Lek kie prze no śne ge ne ra to ry,
po pu lar nie zwa ne „ra mia ka -

mi”, mo gą być na pę dza ne sil -
ni ka mi wy so ko pręż ny mi oraz
ben zy no wy mi. W wer sji QEP S
ma szy ny są do dat ko wo wy ci -
szo ne po przez za sto so wa nie
specjalnej obu do wy.
Se ria QEP to ge ne ra to ry prze no -
śne prze zna czo ne dla pro fe sjo -
na li stów. Wszyst kie pro duk ty se -
rii QEP zo sta ły za pro jek to wa ne
w ten spo sób, by za pew nić bez -
pie czeń stwo i pro sto tę użyt ko -
wa nia. Gniaz da elek trycz ne są
w opty mal ny spo sób za bez pie -
czo ne, a każ dy agre gat umiesz -
czo ny jest w wy trzy ma łej obu -
do wie, co do mi ni mum ogra ni -
cza ry zy ko uszko dze nia na wet
w naj trud niej szych wa run kach
pra cy. Wszyst kie agre ga ty
z se rii QEP za pro jek to wa ne są
do co dzien nej, 24-go dzin nej
pra cy, co czy ni je ide al nym na -
rzę dziem dla pro fe sjo na li stów
róż nych branż (nie tyl ko dzia ła -
ją cych w bu dow nic twie lą do -
wym i za kła dach uży -
tecz no ści pu blicz nej,
ale tak że w rol nic twie). 

Atlas Cop co – wię cej świa tła! 
Trze ba oświe tlić po wierzch nię do dwóch ty się cy me trów kwa dra to -
wych? Nie ma spra wy, QLB 02 spo koj nie po ra dzi so bie z ta kim wy zwa -
niem. A do dat ko wą ko rzy ścią jest to, że użyt kow nik nie mar nu je pie nię -
dzy ani ener gii, gdyż sa mo dziel nie usta la za po trze bo wa nie na świa tło

www.atlascopco.pl

Se ria QEP to ge ne ra to ry prze no śne prze -
zna czo ne dla pro fe sjo na li stów.

http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/


No wo cze sny wa lec LP6505
skry wa spo ro no wo ści, któ re
ozna cza ją wzrost wy daj no ści
i efek tyw no ści. W ma szy nie
za sto so wa no au to ma tycz ny
hy drau licz ny ha mu lec, któ ry
sa mo czyn nie unie ru cha mia
ją w mo men cie wy łą cze nia
(wzrost ci śnie nia po po now -
nym włą cze niu ma szy ny po -
wo du je au to ma tycz ne zwol -
nie nie ha mul ca). Pod no szo -
na po kry wa uła twia czyn no -
ści kon ser wa cyj ne lub ser wi -
so we. Układ chło dze nia wy -
dłu ża ży wot ność kom po nen -
tów oraz zwięk sza pro duk -
tyw ność. No we skro ba ki jesz -
cze sku tecz niej chro nią bęb -
ny przed przy wie ra niem ma -
te ria łu. Sil nik Hatz 1D42S (6,6
kW) za pew nia moc od po -
wied nią za rów no pod czas sa -

mej jaz dy, jak i za gęsz cza nia.
LF60 LA/LAT – naj mniej sza
ma szy na do ro bót as fal to -
wych w ga mie za gęsz cza rek
Atlas Cop co gwa ran tu je wy -
jąt ko wą mo bil ność, zwrot -
ność i wy so ką wy daj ność.
Uni ka to wy sys tem dys try bu -
cji wo dy oraz spe cjal nie
ukształ to wa na pły ta spra wia -
ją, że ma szy na nie przy wie ra
do go rą cej mie szan ki. Stan -
dar dem w za gęsz czar kach
jed no kie run ko wych Atlas
Cop co jest opa ten to wa ny
i spraw dzo ny przez użyt kow -
ni ków na ca łym świe cie
uchwyt re du ku ją cy wi bra cje.
LF60 jest nie by wa le mo bil na,
zwrot na i wy jąt ko wo lek -
ka, ide al nie spraw dzi się za -
tem przy wszel kich mniej -
szych pra cach dro go wych.

LP9 -20 to nie wiel ka i po tęż na
sta cja hy drau licz na. Jej od -
świe żo ny wy gląd i wpro wa -
dzo ne modyfikacje zwięk sza -
ją pro duk tyw ność ze sta wów
hy drau licz nych Atlas Cop co.
Weź my na przy kład obu do -
wę, któ rą moż na uchy lać  bez
ko niecz no ści od pi na nia wę ży
hy drau licz nych. Wy mia na fil -
tra ole ju we wła ści wym cza -
sie? Tak, dzię ki czy tel ne mu
wskaź ni ko wi filtr nie zo sta nie
wy mie nio ny ani za wcze śnie,
ani za póź no. Szyb ka wy mia -
na na rzę dzia? Oczy wi ście,
dzię ki szyb kie mu za trzy ma -
niu obie gu moż li wa jest za -
mia na uży wa ne go na rzę dzia
na in ne bez ko niecz no ści wy -
łą cza nia sil ni ka. A do te go
mo bil ność, czy li nie wiel ka
wa ga te go moc ne go źró dła

za si la nia, kół ka umoż li wia ją -
ce trans port w miej scu ro bót
oraz skła da ny uchwyt uła -
twia ją cy prze miesz cza nie
oraz prze wóz agre ga tu na wet
nie du żym sa mo cho dem.
AME 1600 jest me cha nicz nym
wi bra to rem o spo rych moż li -
wo ściach. Po nad dwa dzie -
ścia moż li wo ści kon fi gu ra cji
ro bi wra że nie, ale co bar dziej
istot ne – na praw dę spraw dza
się w re al nych wa run kach.
Czte ry śred ni ce bu ław (od 29
do 49 mm) i pięć dłu go ści wę -
ża (od 1 do 4 m) spraw dzą się
przy róż nych pro jek tach. Jed -
nost ka na pę do wa wi bra to ra
AME 1600 jest lek ka, kom pak -
to wa, wy ko na na z wy trzy ma -
łe go two rzy wa z do dat kiem
włók na szkla ne go. Ge ne ru -
je 12.000 ob ro tów, po sia da
ochro nę ter micz ną, jest er go -
no micz na oraz pro sta w ob -
słu dze i ser wi so wa niu (np.
wy mia na szczo tek
wę glo wych trwa do -
słow nie chwi lę).

Atlas Cop co – pra ca spra wia przy jem ność
Atlas Cop co przy go to wał sze reg no wo ści, spo śród któ rych na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu ją wa lec pro wa dzo ny LP6505, ma ła za gęsz czar ka LF60
LA/LAT, sta cja hy drau licz na LP9 -20 oraz me cha nicz ny wi bra tor AME 1600
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www.atlascopco.pl

http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
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No wa ro dzi na ma szyn Tur bo -
far mer Me dium Du ty po wsta -
ła z my ślą o uzu peł nie niu ak -
tu al nej ga my mo du ło wych ła -
do wa rek Tur bo far mer. Nad -
rzęd nym ce lem kon struk to -
rów by ło za pew nie nie wy so -
kich pa ra me trów ro bo czych
przy moż li wie nie wiel kich wy -
mia rach głów nych. Do wy bo -
ru są mo de le o sze ro ko -
ści 2,24 i 2,1 metra oraz wy -
so ko ści 2,25 i 2,12 metra,
a tak że wer sja Low Pro fi le,
któ ra przy ka bi nie o stan dar -
do wej wiel ko ści ma cał ko wi tą
wy so kość rów ną 2,0 metra.
Dzię ki te mu zna ko mi cie na -
da je się do pra cy w ni skich
po miesz cze niach, jak na
przykład ga ra żach pod ziem -
nych. W no wych ma szy nach
sto so wa ne są sil ni ki o mo -
cy 75 i 122 KM. Obie jed nost -
ki speł nia ją nor my Tier 4 In te -
rim/Sta ge IIIB dzię ki re cyr ku -
la cji spa lin i ka ta li za to ro wi
DOC, bez fil tra czą stek sta -
łych. Przy moc niej szym ukła -
dzie na pę do wym stan dar do -
wo mon to wa ny jest sys tem fil -
tra cji Po wer co re, któ re go sku -
tecz ność w wy chwy ty wa niu
za nie czysz czeń o róż nej wiel -
ko ści eli mi nu je ko niecz ność
do po sa ża nia ma szy ny we
wstęp ny filtr cy klo no wy. Stan -
dar do we wy po sa że nie wszyst -

kich ła do wa rek no wej se rii
obej mu je funk cję ECO Mo de.
Włą cze nie jej pod czas pra cy
nie wy ma ga ją cej mak sy mal -
nych osią gów po wo du je au to -
ma tycz ne ogra ni cze nie ob ro -
tów sil ni ka do 1.800 obr./min,
a tym sa mym zmniej sze nie zu -
ży cia pa li wa na wet o 18%.
Każ da ma szy na se rii Tur bo far -
mer Me dium Du ty jest wy po -
sa ża na w prze kład nię hy dro -
sta tycz ną ze ste ro wa niem
elek tro nicz nym EPD.
Im po nu ją ce pa ra me try ro bo -
cze, ta kie jak udźwig rów -
ny 3,5 to ny na wy się gu 7 me -
trów to za słu ga wy daj ne go

ukła du hy drau licz ne go.
W no wej ro dzi nie ła do wa rek
te le sko po wych Mer lo mo że
być on za si la ny pom pą zę ba -
tą lub wie lo tłocz ko wą
o zmien nym prze pły wie.
Przy dru gim roz wią za niu
stan dar do wo mon to wa ny jest
sys tem MCDC Li ght, któ ry
ana li zu jąc ro dzaj za sto so wa -
ne go osprzę tu, bie żą ce ob -
cią że nie ma szy ny czy pręd -
kość wy su wu te le sko po wa -
ne go wy się gni ka nie ustan nie
kon tro lu je sta bil ność ła do -
war ki, a w skraj nych przy pad -
kach za po bie ga tak zwanym
ru chom po gar sza ją cym. 

Waż ną za le tą se rii Tur bo far -
mer Me dium Du ty jest prze -
stron na, wy god na ka bi na ofe -
ro wa na do dat ko wo z za wie -
sze niem hy dro pneu ma tycz -
nym, któ re po lep sza kom fort
jaz dy na nie rów nym te re nie.
Ma ona sze ro kość 1.010 mm
i du że po wierzch nie prze -
szklo ne, do mi ni mum ogra -
ni cza ją ce mar twe po le wi -
dze nia. Za sto so wa ne przy -
rzą dy są od po wied nio po -
gru po wa ne i ła two do stęp ne
dla ope ra to ra, dzię ki cze mu
na wet wie lo go dzin na pra ca
ła do war ką nie po wo du je
nad mier ne go zmę cze nia.
Ste ro wa nie osprzę tem czy
zmia na kie run ku jaz dy od by -
wa się za po mo cą er go no -
micz ne go joy stic ka – elek tro -
nicz ne go w przy pad ku wer -
sji Lo ad Sen sing (z pom pą
wie lo tłocz ko wą) lub elek tro -
hy drau licz ne go dla mo de li
z pom pą zę ba tą. W wie lu sy -
tu acjach przydat nym roz wią -
za niem mo że być funk cja
Spe ed -Con trol, któ ra dzia ła
po dob nie jak tem po mat
w sa mo cho dach oso bo wych,
a tak że au to ma tycz ny przy -
spie szać wy su wu wy się gni -
ka, ofe ro wa ny w od -
mia nach z joy stic -
kiem elek tronicz nym. 

No we ła do war ki te le sko po we Mer lo Tur bo far mer Me dium Du ty
Od nie daw na w ofer cie Mer lo jest do stęp na no wa ro dzi na ła do wa rek te le sko po wych Tur bo far mer
Me dium Du ty. Obej mu je ona czte ry pod sta wo we mo de le, tj. TF33.7, TF35.7, TF30.9 i TF33.9, ale
dzię ki bu do wie mo du ło wej moż na skon fi gu ro wać w su mie aż szes na ście wer sji tych ma szyn

www.merlo.pl

Ła do war ki ga my Tur bo far mer Me dium Du ty z sil ni kiem o mo cy 120 KM bę dą stan -
dar do wo wy po sa ża ne w no we chłod ni ce po zio me Fan -Dri ve z funk cją od wrot ne go
cią gu wen ty la to ra dla ła twe go czysz cze nia wy mien ni ka cie pła

http://www.merlo.com/home/
http://www.merlo.com/home/
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Pod sta wo wym su row cem
do pro duk cji ce men tu jest
ska ła wa pien na. W Ma ło gosz -
czy po zy sku je się ją z wy ko -
rzy sty wa niem ro bót wiert ni -
czo -strza ło wych. Skru szo ną
ska łę ła du je się na czter dzie -
sto to no we wo zi dła przy po -
mo cy ła do wa rek ko ło wych
i prze wo zi do ła ma czy, skąd
roz drob nio ny ma te riał tra fia

do dal szej prze rób ki. – Pod -
sta wo wą pra cę przy ścia nie
z urob kiem wy ko nu je pa ra ma -
szyn, wo zi dło i ła do war ka.
Uro bek ła du ją ma szy ny ze Sta -
lo wej Wo li mo del 560C
i DRES STA 560E Extra. Pierw -
sza z nich eks plo ato wa na jest
od ro ku 1997, dru ga – przy je -
cha ła na te sty do ty czą ce wy -
daj no ści i kosz tów eks plo -
ata cji oraz er go no mii pra cy
ope ra to ra w wa run kach wy -
stę pu ją cych w na szym za kła -
dzie – ob ja śnia nad szty gar
gór ni czy Piotr Krze miń ski,
od po wie dzial ny za środ ki
trans por tu Za kła du Gór ni cze -
go w Ma ło gosz czy. 
Wa żą ca czterdzieści dwie to ny
ła do war ka 560C słu ży na co
dzień ja ko ma szy na re zer wo -

wa. – Wpraw dzie ma już swo je
la ta i spo rą licz bę prze pra co wa -
nych go dzin, ale na dal jest
spraw na. Ko rzy sta my z niej tyl -
ko w ra zie po trze by, na przy kład
kie dy in ne ma szy ny są na prze -
glą dzie tech nicz nym. Mu szę
przy znać, że w sto sun ku do mo -
de lu DRES STA 560E Extra to za -
by tek tech nicz ny – mó wi nad -
szty gar Krze miń ski.

Mo del DRES STA 560E Extra
wyposażony w sil ni k o mo -
cy 319 kW (427 KM) wszedł
do pro duk cji w ro ku 2007
i jest suk ce syw nie uno wo -
cze śnia ny. Prze gu bo wa kon -
struk cja umoż li wia bar dzo
ma ły pro mień skrę tu, co za -
sad ni czo wpły wa na skró ce -
nie cy klu ro bo cze go pod -
czas ła do wa nia po jaz dów
me to dą „V”. Wah li we za mo -
co wa nie do ra my tyl ne go mo -
stu na pę do we go da je z ko lei
wy so ką sta bil ność ra my
przed niej, umoż li wia jąc utrzy -
ma nie łyż ki w sta nie peł ne go
na peł nie nia pod czas co fa nia
ła do war ki po nie rów no ściach
te re no wych do wy so ko ści
po nad pół me tra. Elek trycz -
nie ste ro wa na, w peł ni prze -

łą czal na pod ob cią że niem,
skrzy nia bie gów po zwa la
na uzy ska nie trzech pręd ko -
ści do przo du lub trzech
do ty łu. Ma szy na dys po nu je
tak że zna ko mi tą si łą wy ry wa -
ją cą wy no szą cą od 317
do 350 kN, co za pew nia do -
bry współ czyn nik na peł nia nia
ca łej ga my ły żek o po jem no -
ści od 4,7 do 5,4 m³. 

Ka bi nę ope ra to ra umiesz czo -
no na ra mie przed niej ła do -
war ki. Dzię ki te mu ope ra tor
ma do sko na łą wi docz ność po -
la pra cy i sta le śle dzi osprzęt
ro bo czy. Uła twia to tak że do -
stęp do prze gu bu głów ne go,
uprasz cza czyn no ści ob słu go -
we skrzy ni bie gów i pomp hy -
drau licz nych. Ka bi na jest kon -
struk cją ty pu ROPS/FOPS,
zgod ną z mię dzy na ro do wy mi
nor ma mi ISO, któ ra gwa ran tu -
je sku tecz ną ochro nę ope ra to -
ra, za rów no w przy pad ku
prze wró ce nia się ma szy ny,
jak i przed spa da ją cy mi
odłam ka mi skal ny mi. 
Kom fort pra cy za pew nia ope -
ra to ro wi ła do war ki joy stick
do ste ro wa nia łyż ką i wy się -
gni kiem oraz dźwi gnia umiesz -

czo na pod ko łem re gu lo wa nej
kie row ni cy z le wej stro ny, słu -
żą ca do ste ro wa nia kie run -
kiem jaz dy ma szy ny i prze łą -
cza niem bie gów. Zgod nie
z unij ny mi dy rek ty wa mi po -
ziom gło śno ści w ka bi nie wy -
no si mak sy mal nie 85 dB,
a więc ty le, ile we wnę trzu gło -
śnej re stau ra cji z mu zy ką
w tle. Z ko lei moc aku stycz -
na sa mej ma szy ny nie prze -
kra cza 110 dB, czy li ty le ile ha -
ła su czy ni pi ła łań cu cho wa. 
Szcze gól ną uwa gę w Za kła -
dzie Gór ni czym przy kła da się
do bez pie czeń stwa  pra cy
ope ra to rów. Dla te go ma szy -
ny w nim eks plo ato wa ne po -
win ny być wy po sa żo ne w ka -
me ry mo ni to ru ją ce jaz dę
do przo du i do ty łu, wskaź nik
za pię tych pa sów bez pie czeń -
stwa, oświe tle nie LED, świa -
tło ostrze gaw cze na da chu
ka bi ny czy stro bo sko po we
świa tło co fa nia. Alarm co fa nia
od lat sta no wi nor mę. Waż ne
też są ta kie dro bia zgi, jak:
pod grze wa nie fo te la, uchwyt
na ku bek, scho wek, wie szak,
osło na prze ciw sło necz na, kli -
ma ty za cja i ra dio. Po wszech -
nie wia do mo, że kom fort pra -
cy ope ra to ra ma ol brzy mi
wpływ nie tyl ko na je go wy -
daj ność, ale i na zdro wie. In -
ne, nie mniej waż ne do dat ki
to: sys tem ga śni czy ko mo ry
sil ni ko wej, wy łącz nik bez pie -
czeń stwa na ze wnątrz ma szy -
ny, sys tem mo ni to rin gu pra -
cy ma szy ny czy pod grze wa -
nia blo ku sil ni ka, tak przy dat -
ne go pod czas zi my. 
Sta lo wo wol scy in ży nie ro wie
nie wi dzą żad ne go pro ble -
mu z za mon to wa niem tych
wszyst kich ele men tów w ła do -
war ce DRES STA 560E Extra,
po nie waż umoż li wia to jej
kon struk cja. Ma szy nę moż -
na do dat ko wo wy po sa żyć tak -
że w cen tral ny układ sma ro -
wa nia, łań cu chy ochron ne
na ko ła, w wy się gnik wy so kie -
go wy sy pu, sys tem wa że nia
urob ku, hy drau licz ne
szyb ko złą cze do róż -
nych ły żek czy wi deł. 
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Dressta urabia wapień
W od kryw ko wym Za kła dzie Gór ni czym Ce men tow ni „Ma ło goszcz” z po -
wo dze niem eks plo ato wa ne są naj więk sze ła do war ki ko ło we  pro du ko -
wa ne w Sta lo wej Wo li. Pra co wi cie ura bia ją wa pie nie i mar gle ju raj skie
po zy ski wa ne do pro duk cji aż jedenastu ro dza jów ce men tu 

www.dresta.pl

W Za kła dzie Gór ni czym Ce men tow ni „Ma ło goszcz” sto su je się me to dę ura bia nia skał z wy ko rzy sta niem ro bót wiert ni czo -strza ło -
wych. Skru szo na ska ła ła do wa na jest na czter dzie sto to no we wo zi dła przy po mo cy ła do wa rek ko ło wych

http://www.dressta.com.pl/
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Ko mat su na da je ton pro duk cji
ko pa rek hy drau licz nych. Ta ki
sam efekt ja poń ski kon cern
chce osią gnąć w za kre sie ła do -
wa rek ko ło wych. Dla te go też
w wie lu kra jach, tak że w Pol -
sce, pod ję to pro mo cję ma szyn
kla sy WA 500 i WA 470. Wa lo ry
du żych ła do wa rek za pre zen to -
wa no w osiem na stu lo ka li za -
cjach pod czas te stów u użyt kow -
ni ków, a więc w rze czy wi stych
wa run kach pra cy. Jed nym
z miejsc, gdzie ty go dnio wym
pró bom pod da no ła do war kę
WA 500 -7, by ła ko pal nia TESM
w Do bo szo wi cach. O cel, ja ki
przy świe cał or ga ni za to rom te -
stów za py ta li śmy dy rek to ra
sprze da ży Ko mat su Po land Ma -
cie ja Ko stań skie go. – Du że ła do -
war ki Ko mat su cie szą się od lat
uzna niem użyt kow ni ków. Ko -
niecz ność speł nie nia co raz bar -
dziej re stryk cyj nych norm emi sji
spa lin spra wia, że ma szy ny mu -
sia ły zo stać pod da ne mo dy fi ka -
cjom. Zmia ny kon struk cyj ne,
głów nie w za kre sie tech ni ki na -
pę do wej po sta no wi li śmy za pre -
zen to wać użyt kow ni kom w cy klu
te stów w rze czy wi stych wa run -
kach ro bo czych. Prze pro wa dzi li -
śmy je w róż nych re gio nach Pol -
ski udo wad nia jąc, że ukła dy re -
du ku ją ce tok sycz ność spa lin nie
po wo du ją spad ku mo cy ma szy -
ny i zwięk sze nia zu ży cia pa li wa.
Wprost prze ciw nie, ła do war ka
WA 500 -7 w po rów na niu do ma -
szy ny po przed niej ge ne ra cji,
w ta kich sa mych wa run kach ro -
bo czych mo że być tan ko wa -
na rza dziej, a oszczęd ność pa li -
wa, w za leż no ści od wa run ków
w ja kich pra cu je ma szy na się gać
mo że na wet dwu dzie stu pro -
cent – wy ja śnia Ma ciej Ko stań ski.
Oba wy użyt kow ni ków co
do zwięk szo nych kosz tów eks -
plo ata cji ma szyn wy po sa żo -
nych w sil ni ki speł nia ją ce co raz
bar dziej wy śru bo wa ne nor my

emi sji spa lin wy da ją się być
uza sad nio ne. Cho ciaż by z ra cji
te go, że ukła dy neu tra li zu ją ce
szko dli we sub stan cje z ga zów
wy lo to wych wy ma ga ją za si la -
nia. Ist nie je wo bec te go oba -
wa, że dziać się to bę dzie kosz -
tem zmniej sze nia mo cy, a co
za tym idzie efek tyw no ści i wy -
daj no ści ca łej ma szy ny. Roz -
wią za nie pro ble mu sta no wi
oczy wi ście sto so wa nie jed no -
stek na pę do wych o więk szej

mo cy, ale to z ko lei przy no si ze
so bą istot ny man ka ment w po -
sta ci zwięk sze nia zu ży cia pa li -
wa. Czy ozna cza to, że ma szy -
ny no wej ge ne ra cji mu szą być
droż sze w eks plo ata cji? – Zde -
cy do wa nie nie, te go nie za ak -
cep tu ją bo wiem użyt kow ni cy,
dla któ rych kosz ty pa li wa sta no -
wią je den z naj waż niej szych
czyn ni ków wa run ku ją cych ren -
tow ność pro wa dzo nych ro bót.
W przy pad ku Ko mat su ma szy ny

no wej ge ne ra cji zu ży wa ją mniej
pa li wa. To fakt, a nie de kla ra cja
bez po kry cia. Na je go po twier -
dze nie Ko mat su po sta no wi ło
od dać ma szy ny w rę ce użyt -
kow ni ków, tak aby mo gli wy ro -
bić so bie wła sne zda nie na te -
mat za let eks plo ata cyj nych na -
szych du żych ła do wa rek ko ło -
wych – mó wi Ma ciej Ko stań ski.
Je den z se rii osiem na stu te -
stów prze pro wa dzo no w ko -
pal ni su row ców mi ne ral nych
TESM w Do bo szo wi cach
na Dol nym Ślą sku. Ma szy -
na pra co wa ła bez po śred nio
na wy ro bi sku, a jej głów ne
za da nie po le ga ło na za ła dun -
ku wo zi deł prze gu bo wych.
Ce lem te stu by ło ze bra nie
i ana li za istot nych da nych
eks plo ata cyj nych. – Na co
dzień wy ko rzy stu je my ła do -
war ki in nej mar ki, by ła to za -
tem do sko na ła oka zja do po -
rów nań ich z udo stęp nio ną
nam przez Ko mat su Po land
ma szy ną WA 500 siód mej ge -
ne ra cji. W cza sie te stów służ -
by tech nicz ne na szej ko pal ni

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su WA 500 -7 – wa lo ry po twier dzo ne w prak ty ce
Nie za wod ność, ła twość ob słu gi, oszczęd ność, kom fort i bez pie czeń stwo to za le ty ła do war ki
Ko mat su WA 500 -7, o któ rych dys try bu tor ma szy ny chciał prze ko nać użyt kow ni ków z sek to ra
wy do byw cze go. W tym ce lu zor ga ni zo wa no cykl te stów w rze czy wi stych wa run kach ro bo czych.
Je den z nich od był się na Dol nym Ślą sku w ko pal ni gnej su w Do bo szo wi cach

Wy jąt ko wo du ża si ła na pę do wa przy ma łych pręd ko ściach jaz dy spra wia, że za ła -
du nek kru szy wa jest dla ła do war ki WA 500 -7 dzie cin ną igrasz ką

Te sto wa na w Do bo szo wi cach ła do war ka ko ło wa Ko mat su WA 500 -7 to ma szy na do cięż kich za sto so wań. Ko los Ko mat su o ma -
sie eks plo ata cyj nej 35 ton na pę dza ny jest najnowszej generacji sil ni kiem o mo cy 362 KM
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szcze gól ną uwa gę zwra ca ły
nie tyl ko na eko no mi kę pa li -
wo wą, ale tak że na wy daj -
ność osią ga ną przy za ła dun -
ku po jaz dów, kom fort pra cy
ope ra to ra oraz funk cjo no wa -
nie ukła du chło dze nia w trud -
nych wa run kach pa nu ją cych
w na szym za kła dzie – mó wi
dy rek tor ge ne ral ny ko pal ni
TESM Ar ka diusz Maj cher.
Ma szy ny na pę dza ne ste ro -
wa ny mi elek tro nicz nie sil ni -
ka mi speł nia ją cy mi naj now -

sze nor my emi sji spa lin wy -
po sa żo ne są w sys tem te le -
ma tycz ny Kom trax z roz bu -
do wa ny mi funk cja mi po ma -
ga ją cy mi w oszczęd nej eks -
plo ata cji. Na le żą do nich
przede wszyst kim ra port zu -
ży cia pa li wa oraz wska zów ki
dla ope ra to ra po ja wia ją ce się
na wy świe tla czu w ka bi nie.
Sto su jąc się do nich na wet
mniej do świad czo ny ope ra tor
mo że pra co wać w peł ni efek -
tyw nie, a jed no cze śnie eko -
no micz nie. Do istot ne go
zmniej sze nia zu ży cia pa li wa
przy czy nia też moż li wość wy -
bo ru try bu pra cy sil ni ka i pro -

gra mo wal na funk cja je go wy -
łą cza nia w przy pad ku dłuż -
szej pra cy na bie gu ja ło -
wym. – Na efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia ma szy ny i jej eko no -
micz ną eks plo ata cję istot ny
wpływ ma ją umie jęt no ści i styl
pracy  ope ra to ra. Mo że on
osią gać zna czą ce oszczęd no -
ści pa li wa ko rzy sta jąc ze swo -
istych pod po wie dzi w po sta ci
wska zó wek i za le ceń po ja wia -
ją cych się w cza sie rze czy wi -
stym na mo ni to rze w ka bi nie.

W efek cie elek tro nicz nie ste -
ro wa ne pom py hy drau licz ne
ukła du ro bo cze go i kie row ni -
cze go do star cza ją tyl ko ty le
ole ju, ile aku rat wy ma ga ją
wszyst kie funk cje hy drau licz -
ne ma szy ny – tłu ma czy Cze -
sław Zio bro nad zo ru ją cy te sty
ze stro ny Ko mat su Po land. 
Sa ma zmia na przy zwy cza jeń
i wy ra bia nie do brych na wy ków
u ope ra to rów jed nak nie wy -
star czą. Moż na po wie dzieć, że
to tyl ko po ło wa suk ce su. Fak -
tycz ne ogra ni cze nia zu ży cia
pa li wa za pew nia ją mo der ni za -
cje new ral gicz nych pod ze spo -
łów ukła du na pę do we go. Kon -

struk to rzy ła do war ki WA 500 -7
za sto so wa li spraw dzo ną tur bo -
sprę żar kę Ko mat su o zmien nej
geo me trii ło pa tek (KVGT – Ko -
mat su Va ria ble Geo me try Tur -
bo char ger). Do star cza ona
opty mal ną por cję po wie trza
do ko mo ry spa la nia w peł nym
za kre sie pręd ko ści ob ro to -
wej i w każ dym sta nie ob cią -
że nia sil ni ka. W efek cie uzy -
sku je się nie tyl ko oszczęd -
no ści pa li wa, ale tak że ogra -
ni cza tok sycz ność spa lin. 

W cza sie te stów ana li zo wa no
sku tecz ność ukła du chło dze -
nia pra cu ją ce go w trud -
nych wa run kach. Chłod ni ca
z sze ro kim rdze niem oka za ła
się od por na na za ty ka nie się,
na wet przy du żym za py le niu.
Wen ty la tor wy dmu chi wał pył,
dzię ki cze mu ope ra tor nie był
zmuszony do ręcznego czy -
szczenia chłod ni cy.
Ope ra to rzy TESM chwa li li
sta no wią cą stan dar do we wy -
po sa że nie ła do war ki se kwen -
cyj ną blo ka dę prze kład ni hy -
dro ki ne tycz nej. Moż na ją za -
łą czać  na bie gu dru gim, trze -
cim i czwar tym. Dzię ki uzy -
ska ne mu w ten spo sób wzro -
sto wi si ły na pę do wej ma szy -
na ła twiej przy spie sza, na wet
pod czas jaz dy pod gó rę. To
z ko lei po zwa la ope ra to ro wi
prze cho dzić szyb ciej na wyż -
sze bie gi i utrzy my wać wy so -
ką pręd kość na każ dym
z nich. To trud na do prze ce -
nie nia za le ta szcze gól nie

pod czas prze jaz dów zwią za -
nych z prze miesz cza niem ła -
dun ku na bli skie od le gło ści.
Przy spie sza to zde cy do wa nie
cy kle ro bo cze przy no sząc
jed no cze śnie od czu wal ne
oszczęd no ści pa li wa.
Po za koń cze niu te stów przed -
sta wi cie le TESM i Ko mat su
Po land spo tka li się, by wspól -
nie do ko nać ich wstęp nej
ana li zy. Sze reg py tań służb
tech nicz nych ko pal ni TESM
do ty czy ło kwe stii eks plo ata -

cyj nych. Ope ra to rzy py ta li
mię dzy in ny mi o za sa dy dzia -
ła nia i pro ble my, któ re mo gą
po ja wić się pod czas re ge ne -
ra cji fil tra czą stek sta łych.
Przed sta wi cie le Ko mat su Po -
land roz wie wa li wszel kie oba -
wy. Opra co wa ny przez ja poń -
skich in ży nie rów filtr DPF
o zin te gro wa nej bu do wie jest
bo wiem prak tycz nie bez ob -
słu go wy, a je go re ge ne ra cja
od by wa się nie zau wa żal nie
dla ope ra to ra bez ko niecz no -
ści prze ry wa nia nor mal nej
pra cy ma szy ny. 
Te sty ła do war ki WA 500 -7
sta no wi ły tak że źró dło in for -
ma cji dla pro du cen ta. W cza -
sie ich trwa nia przed sta wi cie -
le Ko mat su Po land skrzęt nie
gro ma dzi li uwa gi i su ge stie
od za rzą dza ją cych ko pal nia mi
i od ope ra to rów, by po prze -
two rze niu przekazać
je fa bry ce w nie miec -
kim Ha no we rze.

www.komatsupoland.pl

Układ hydrauliczny Komatsu CLSS umożliwia precyzyjne sterowanie maszyną.
Wszystkie ruchy łyżki, ramienia i osprzętu roboczego odbywają się płynnie

Testy zakończone! Maciej Kostański (z lewej) i Arkadiusz Majcher są zadowoleni.
Pierwszemu podobała się kopalnia TESM, drugiemu testowana maszyna

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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Użyt kow ni cy ma szyn bu dow -
la nych ce nią so bie ich moc
wa run ku ją cą wy daj ność. Nic
dziw ne go za tem, że am bi cją
in ży nie rów CA SE Con struc -
tion sta ło się skon stru owa nie
ko par ko -ła do wa rek, któ re na -
le żeć bę dą do naj moc niej -
szych ma szyn w swej kla sie.
Dla te go wła śnie każ dy, na wet
naj mniej szy mo del Se rii T
moż na użyt ko wać z łyż ką ła -
do war ko wą o po jem no ści
aż 1,2 m3. Co ozna cza to
w prak ty ce? We dług da nych
udo stęp nio nych przez pro du -
cen ta pe łen za ła du nek sa mo -
cho du cię ża ro we go od by wa
się w czte rech cy klach.
Uprzed nio do osią gnię cia te go
sa me go efek tu nie zbęd ne by -
ło wy ko na nie pię ciu. Na tym
prak tycz nym przy kła dzie wi -
dać wy raź nie, że ope ra tor no -
wej ko par ko -ła do war ki jest
w sta nie osią gnąć więk szą

pro duk tyw ność, a dzię ki te mu
ren tow ność pro wa dzo nych
prac. Na do da tek przy ogra ni -
cze niu na kła dów eks plo ata cyj -
nych, mię dzy in ny mi za spra -
wą ogra ni czo ne go o dzie sięć
pro cent zu ży cia pa li wa. Kon -
struk to rzy Ca se osią gnę li
oszczęd no ści sto su jąc w ma -

szy nach od po wied nio do bra -
ne i skon fi gu ro wa ne sil ni ki.
Ko par ko -ła do war kę 580ST
na pę dza sil nik o mo -
cy 112 KM. Pod ma ską 590ST
oraz fla go we go mo de -
lu 695ST zna la zła się na to -
miast jed nost ka na pę do wa

roz wi ja ją ca moc 120 KM. Mo -
to ry zu jąc swe ma szy ny CA SE
Con struc tion po sta wi ło
na wy ro by sio strza ne go kon -
cer nu FPT In du strial (Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies. Mal -
kon ten ci twier dzą cy nie gdyś,
że Wło si mo gą przy rzą dzić
pysz ną piz zę, ale ni gdy nie

skon stru ują do bre go sil ni ka,
po win ni po czuć się za wsty -
dze ni. Fak ty są ta kie, że fa bry -
ka FPT In du strial wy sfo ro wa ła
się na czo ło świa to wych spe -
cja li stów tech ni ki na pę do wej
i to nie tyl ko ze wzglę du
na wiel kość, ale przede
wszyst kim ja kość pro duk cji.
Rocz nie fa bry kę w San Mau -
ro To ri ne se opusz cza oko -
ło 600.000 sil ni ków od 3,4 li -
tra do 13 li trów (4- i 6-cy lin -
dro wych) za rów no w wer sji
Tier 4 in te rim, jak i Tier 4 fi nal.
O kla sie i ja ko ści sil ni ków FPT
niech świad czy fakt, że bli sko
po ło wa z nich tra fia po za sieć
CNH i mon to wa na jest tak że
w ma szy nach i urzą dze niach
bez po śred nich kon ku ren tów.
Do na pę du ko par ko -ła do wa -
rek Ca se Se rii T za sto so wa -
no sil ni ki o sto sun ko wo ma -
łej po jem no ści 3,4 li tra
z tech no lo gią ob rób ki spa lin
CEGR oraz fil trem czą stek
sta łych. Po mi mo to uda ło się
za cho wać do brą wi docz ność
do przo du. Układ oczysz cza -
nia spa lin uda ło się bo wiem
upa ko wać tak, że moż li we
by ło utrzy ma nie tej sa mej
wy so ko ści i pro fi lu ma ski sil -
ni ka, co w po przed niej wer sji

ma szyn bez fil tra DPF. Pod -
czas co dzien nej eks plo ata cji
układ re duk cji spa lin nie
spra wia użyt kow ni ko wi naj -
mniej szych pro ble mów. Re -
ge ne ra cja fil tra DPF od by wa
się w peł ni au to ma tycz nie.
Aby do sto so wać do pływ po -
wie trza do lo to we go do zmian
ob cią że nia sil ni ka, kon struk -
to rzy Ca se w miej sce skom -
pli ko wa nych tur bo sprę ża rek
o zmien nej geo me trii, za sto -
so wa li elek tro nicz nie ste ro wa -
ną prze pust ni cę spa lin (tzw.
„wa ste ga te”). Roz wią za nie to
spraw dza się w ma szy nach
bu dow la nych od wie lu lat. 
Trud no dziś wy obra zić so bie
ma szy nę oszczęd ną w eks -
plo ata cji, a nie wy po sa żo ną
w układ hy drau licz ny ty pu
Lo ad -Sen sing. W przy pad ku
ko par ko -ła do wa rek Ca se Se -
rii T za sto so wa no za mknię ty
układ hy drau licz ny (tzw. clo -
sed -cen ter) z kom pen sa cją
ci śnie nia i prze pły wu, któ ry
umoż li wia jed no cze sne ru -
chy si łow ni ków da nych
funk cji. Au to ma tycz ne do -
pa so wa nie wy dat ku do rze -
czy wi stych po trzeb wy ni ka -
ją cych z kon kret ne go za da -
nia przy no si oszczęd no ści
pa li wa rzę du dzie się ciu pro -
cent w po rów na niu z ma szy -
na mi po przed niej ge ne ra cji.
Nie ja ko przy oka zji kon struk -
to rom uda ło się też zmniej -
szyć ha ła śli wość sil ni ka.
Ko par ko -ła do war ki Se rii T
mo gą być in dy wi du al nie kon -
fi gu ro wa ne, nie ja ko „szy te
na mia rę”. Na byw ca ma szy ny
mo że za mó wić ją wy po sa żo -
ną w prze kład nię Po wer shift
al bo PowerShuttle, a tak że
elek tro nicz ne (joy stic ki) lub
me cha nicz ne (dźwi -
gnie) ste ro wa nie sek -
cją ko par ko wą.
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Ca se – kró lew ska ro dzi na te raz bar dziej no wo cze sna
W ro ku 1957 Ca se ja ko pierw szy ze świa to wych pro du cen tów za pre zen to wał ko par ko -ła do war kę
wy ko na ną fa brycz nie, a nie do mo ro sły mi spo so ba mi. Kon struk cja in ży nie rów Ca se rychło zy -
ska ła so bie uzna nie użyt kow ni ków i w peł ni za słu żo ny przy do mek „Kró la Bu do wy”. Dziś Ca se
dokonując systematycznych modernizacji sta ra się prze ko nać, że „Król” ni gdy nie ab dy ko wał

www.intrac.pl

Każdy, nawet najmniejszy model  Serii T moż na użytkować z łyżką ła do war ko wą o po -
jem no ści aż  1,2 m3, co ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności

Flagowy mo del Ca se 695ST jest ko par ko- ła do war ką o wszyst kich ko łach skręt nych
(trzy try by skrę tu) jed na ko wej wiel ko ści

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Pra ce pro wa dzo ne na new -
ral gicz nych szla kach ko mu ni -
ka cyj nych dez or ga ni zo wa ły
ży cie mia sta. Nic za tem dziw -
ne go, że tram wa ja rzom za le -
ża ło na jak naj szyb szym wy -
ko na niu za da nia. Na prze jaz -
dach, to ro wi skach, przej -
ściach dla pie szych i przy pe -
ro nach przy stan ko wych sku -

tecz nie wspo ma ga ły ich ko -
par ki Me ca lac 714 MWe.
Me ca lac 714 MWe nie słu ży
wy łącz nie do ko pa nia. Do -
sko na le spi su je się przy roz -
ła dun ku pa let z kost ką lub
przy za ła dun ku wy wro tek
syp kim ma te ria łem. To
wprost wy ma rzo ne wa run ki
pra cy dla ma szyn spod zna -
ku Me ca la ca. Zo sta ły wprost
sto wo rzo ne z my ślą o ta kich
za sto so wa niach. Me ca -
lac 714 MWe mo że za pre -
zen to wać w nich peł nię
swych wa lo rów i kunszt swe -
go 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 ko złą czu
wy pi na jąc w ten spo sób łyż -
kę ko par ko wą i za stę pu jąc ją
in nym ro dza jem osprzę tu.
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 ma szy na 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. Ob ser -
wa cja pra cy tej ma szy ny to
praw dzi wa przy jem ność.
Szcze gól nie wów czas, gdy
ope ra tor wy mie nia szyb ko

i płyn nie osprzęt ro bo czy,
nie mal że „po rzu ca jąc” łyż kę
do ko pa nia, a za pi na jąc w jej
miej sce tę prze zna czo ną
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.
Nie kie dy aż trud no uwie rzyć,
że nie jest to ilu zja, a to co
wi dzi my, dzie je się na praw -
dę. 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
moc na, wiel ce pre cy zyj na,
nie zmier nie wy daj na i w peł -
ni kom for to wa. To ko par ka
ko ło wa in na niż wszyst kie

po zo sta łe, zry wa ją ca ze ste -
reo ty pa mi, ogra ni cze nia mi,
ru ty ną i sta gna cją. 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 wy ko naw cy,
przy no sząc 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 znaj du ją się w ak tu al nej
ofer cie Me ca la ca. 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 za tem wy ko rzy stać ten
fakt i in we sto wać z roz wa gą.
Opi su jąc noc ną pra cę
na war szaw skich to ro wi skach
spe cjal nie nie po da li śmy
wszyst kich da nych tech nicz -
nych Me ca la ca 714 MWe, bo
za in te re so wa ni te ma tem bar -
dzo ła two znaj dą je
na stro nie in ter ne to -
wej pro du cen ta. 

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac 714 MWe? Sprzymierzeniec tramwajarzy! 
Wa ka cje nie by ły cza sem wy po czyn ku dla ekip bu dow la nych Tram wa jów War szaw skich. Wprost
prze ciw nie, w upal nej po go dzie, w po cie czo ła dniem i no cą zma gać się mu sie li z za da nia mi po -
le ga ją cy mi na re mon tach i mo der ni za cji to ro wisk. Sprzy mie rzeń ca mi w wal ce z cza sem oka za ły
się ma szy ny Me ca lac, wśród któ rych prym wio dły wie lo funk cyj ne ko par ki ko ło we 714 MWe

www.mecalac.pl

Prace na prze jaz dach, to ro wi skach, przej ściach dla pie szych i przy pe ro nach przy -
stan ko wych sku tecz nie wspo ma ga ły ko par ki Me ca lac 714 MWe

Swo bo da ru chu wy się gni ka koparki 714 MWe jest imponująca. Me ca lac po sia da
czter dzie ści lat do świad czeń w je go kon struk cji

Jak wi dać Me ca lac 714 MWe nie słu ży wy łącz nie do ko pa nia. Pod czas prac na to ro -
wi sku do sko na le spi su je się tak że w in nych za sto so wa niach

http://www.mecalac.com/pl/


http://www.mecalac.com/pl/
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– Ko par ko -ła do war ka JCB 3CX
to du ża ma szy na z wy so ki mi
osią ga mi. Klien ci ce nią jej pa -
ra me try ro bo cze, ale co raz
wię cej z nich zgła sza ło nam,
że chcie li by je mieć w mniej -
szej jed no st ce. Stąd też wziął
się po mysł na mo del 3CX
Com pact, któ ry z pew no ścią
za pew ni jesz cze lep sze wzro -
sty sprze da ży ko par ko -ła do -
wa rek JCB i tym sa mym zwięk -
szy udział na szej mar ki w ryn -
ku tych ma szyn. W ta ki spo sób
Tim Burn ho pe, szef in no wa cji
i roz wo ju JCB, uza sad niał
na kon fe ren cji wpro wa dze nie
do pro duk cji ma szy ny 3CX
Com pact. Nie jest to zmo der -
ni zo wa na ko par ko -ła do war -
ka 2CX, ale za pro jek to wa na
od pod staw cał ko wi cie no wa
ma szy na. W po rów na niu ze
stan dar do wym mo de lem 3CX
jest o 35% mniej sza, ale za -
pew nia po rów ny wal ne osią gi.
Dla te go z po wo dze niem mo że
być wy ko rzy sty wa na do wy -
ma ga ją cych ro bót ziem nych
czy re mon tów wą skich ulic
i chod ni ków w ści słych cen -
trach miast. Jej dłu gość wy no -
si tyl ko 2,74, a sze ro kość 1,9
metra. Ła two ją roz po znać
po jed na ko wych ko łach
o śred ni cy ty po wej dla przed -
nich kół zwy kłej ko par ko -ła -
do war ki. Za leż nie od po trzeb
ope ra tor mo że kie ro wać
przed nią osią lub obie ma.
W dru gim przy pad ku mi ni -
mal ny pro mień skrę tu jest
rów ny za le d wie 2,9 me tra,
umoż li wia jąc swo bod ne za -
wró ce nie na wą skiej dro dze
pod czas jed ne go ma new ru.
Do na pę du mo de lu 3CX
Com pact za sto so wa no 4-cy -
lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny
JCB, ba zu ją cy na jed no st ce
mar ki Koh ler. Ma on po jem -

ność 2,5 dm3 i za pew nia
moc 55 kW (74 KM). Zgod -
ność z nor ma mi emi sji spa lin
Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB osią -
gnię to bez za sto so wa nia fil tra
czą stek sta łych czy do dat ku
AdBlue. Sil nik współ pra cu je
z trzy bie go wą prze kład nią
hy dro sta tycz ną, któ ra po zwa -

la na prze miesz cza nie się
mię dzy miej sca mi pra cy
z pręd ko ścią do 40 km/h,
a więc o 17% więk szą, niż
ma szy na 2CX. Przy dat nym
roz wią za niem jest tryb peł za -
nia, umoż li wia ją cy pra cę
z wy so ką pręd ko ścią ob ro to -
wą sil ni ka w ce lu za si la nia
osprzę tu wy ma ga ją ce go du -
że go prze pły wu, jak np. fre -
zar ka do pni, przy mak sy mal -
nej pręd ko ści jaz dy wy no szą -
cej je dy nie 3,5 km/h. Za wsze
są na pę dza ne obie osie,
gwa ran tu jąc od po wied nią
trak cję w naj trud niej szych
wa run kach te re no wych.
Prze pływ hy drau licz ny zwięk -
szo ny w sto sun ku do mo de -
lu 2CX o 19%  (do 100 l/min)
pod no si efek tyw ność ma szy -

ny i umoż li wia pra cę z szer -
szą ga mą na rzę dzi ro bo -
czych. Przed ni osprzęt za -
pew nia wy so kość pod no sze -
nia rów ną 2,98 m i mak sy mal -
ny za sięg 1,11 m czy niąc no -
wą ma szy nę przy dat ną w ob -
słu dze sa mo cho dów cię ża ro -
wych, rów nież z wyż szą plat -

for mą za ła dun ko wą. Tyl ny
osprzęt jest do stęp ny w wer -
sji krót szej lub dłu żej,
przy czym obie z nich wy stę -
pu ję jesz cze w od mia nie z ra -
mie niem sta łym lub te le sko -
po wym. W naj bo gat szej kon -
fi gu ra cji moż na re ali zo wać
wy ko py o głę bo ko ści 4,33 m.
Ka bi na no wej ko par ko -ła do -
war ki jest od po wied nio prze -
szklo na i ma uko śną po kry wę
sil ni ka, za pew nia jąc ła twą ob -
ser wa cję ob sza ru ro bo cze go
i oto cze nia ma szy ny. Wszyst -
kie szy by są wzmoc nio ne
i cał ko wi cie pła skie, dzię ki
cze mu ich wy mia na w przy -
pad ku stłu cze nia nie jest dro -
ga. Stan dar do we wy po sa że -
nie mo de lu 3CX obej mu je
wie le przy dat nych schow -

ków, amor ty zo wa ny fo tel
z sze ro kim za kre sem re gu -
la cji, a tak że ogrze wa nie,
na to miast układ kli ma ty za -
cji jest do stęp ny w opcji,
po dob nie jak świa tła LED
oraz re flek to ry mon to wa ne
na wy się gni ku osprzę tu ko -
par ko we go. Żad nej do pła -
ty nie wy ma ga mon taż sys -
te mu mo ni to rin gu LiveLink,
po ma ga ją cy w efek tyw nym
za rzą dza niu ma szy ną i sku -
tecz nej ochro nie przed jej
nie au to ry zo wa nym uży ciem.
Cie ka we no wo ści sta no wią
rów nież ko par ko -ła do war -
ki 4CX PilingMaster oraz 4CX
Po le ma ster+. Pierw sza z ma -
szyn wy po sa żo na jest w odłą -
cza ny osprzęt do prac pa lo -
wych, mon to wa ny w miej sce
łyż ki ko par ko wej. Gło wi ca ob -
ro to wa o wy so kiej wy daj no ści
za pew nia mo ment ob ro to -
wy 13 kNm, po zwa la jąc
na wier ce nie otwo rów o śred -
ni cy 0,45 m i głę bo ko ści 14 m.
Tak sa mo jak w kon wen cjo -
nal nej ma szy nie 4CX stan dar -
do wo mon to wa ny jest układ
Po wer sli de, umoż li wia ją ce ła -
twe prze sta wie nie osprzę tu
z jed nej stro ny na dru gą,
a tym sa mym for mo wa nie kil -
ku pa li bez ko niecz no ści prze -
sta wia nia ma szy ny.
Prze zna cze niem ko par ko -ła -
do war ki 4CX Po le ma ster+
jest trans port i sta wia nie
drew nia nych słu pów ener ge -
tycz nych o ma sie do 750 ki lo -
gra mów i dłu go ści 16 me -
trów. Z te go po wo du ma szy -
nę wy po sa żo no w wie lo funk -
cyj ną łyż kę JCB Ro tac law,
któ ra mo że chwy tać po dłuż ne
ele men ty i swo bod nie je ob -
ra cać w za kre sie 93°. Z pra -
wej stro ny ma szy ny znaj du ją
się dwie kło ni ce z prze kład ka -
mi, po zwa la ją ce na jed no cze -
sny prze wóz dwóch słu -
pów – w ta kiej sy tu acji ich dłu -
gość nie po win na jed nak
prze kra czać 13 me trów. Je śli
kło ni ce, nie są wy ko rzy sty -
wa ne moż na je ła two zde -
mon to wać, ogra ni cza jąc sze -
ro kość ma szy ny. Waż nym
ele men tem wy po sa że nia ko -

MASZYNY BUDOWLANE

Po my sły JCB co raz bar dziej wy ra fi no wa ne
JCB kon ty nu uje sie dem dzie się cio let nią tra dy cję urze czy wist nia nia cie -
ka wej my śli tech nicz nej. Można się  by ło o tym prze ko nać się w trak cie
wrze śnio we go spo tka nia pra so we go zor ga ni zo wa ne go w głów nej sie -
dzi bie bry tyj skie go kon cer nu. Za pre zen to wa no tam wie le in te re su ją -
cych no wo ści, spo śród któ rych naj waż niej szą by ła nie wąt pli wie ko par -
ko -ła do war ka 3CX Com pact

Całkowicie nowa koparko-ładowarka JCB 3CX Compact ma obie osie skrętne i jest
35% mniejsza od modelu 3CX, co rozszerza jej zastosowanie w miejscach
niedostępnych dla typowych maszyn tego typu
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par ko -ła do war ki Po le ma ster+
są tak że sze ro kie, ni sko ci -
śnie nio we opo ny Mi che lin Xe -
obib uła twia ją ce po ru sza nie
się po grzą skim te re nie, a jed -
no cze śnie za po bie ga ją ce po -
wsta wa niu głę bo kich ko le in.
Po nie waż w przy pad ku ta kiej
ma szy ny więk szość prac od -
by wa się przy osprzę cie ko -
par ko wym, prze su nię to w niej
ku ty ło wi bęben z prze wo dem
hy drau licz nym do za si la nia
ręcz nych na rzę dzi, ta kich jak
ubi ja ki, mło ty czy pi ły.
Ak tu al nie pro du ko wa ne ko -
par ko -ła do war ki 3CX i 4CX
bę dą pierw szy mi ma szy na mi
JCB sprze da wa ny mi w Eu ro -
pie speł nia ją cy mi wy mo gi
norm Tier 4 Fi nal/Sta ge IV.

W jed nost kach o mo cy
do 74 KM od po wied nią czy -
stość spa lin osią gnię to tyl ko
po przez opty ma li za cję pro -
ce su spa la nia, na to miast
w sil ni kach o mo cy 75 KM
i więk szej za sto so wa no kom -
pak to wy układ SCR. Wy ma -
ga on do zo wa nia pły nu DEF
(Die sel Exhaust Flu id), czy li
wod ne go roz two ru mocz ni ka
w ilo ści 2-3% zu ży wa ne go
ole ju na pę do we go. Ca ły ze -
spół od po wie dzial ny za ob -
rób kę spa lin ma w tym przy -
pad ku po stać nie wiel kie go
tłu mi ka, któ ry ła two za mon -
to wać w do tych cza so wym
ukła dzie wy de cho wym. Dzię -
ki prze my śla nym mo der ni za -
cjom, jed nost ki Eco max
pod po rząd ko wa ne obo wią -

zu ją cym nor mom nie wy mu -
sza ją prze kon stru owy wa nia
ko mo ry sil ni ka czy ma ski, co
wią za ło by się z do dat ko wy -
mi kosz ta mi i np. po gor sze -
niem wi docz ność z przo du
ma szy ny. Przy obu roz wią za -
niach nie wy stę pu je filtr czą -
stek sta łych.
Zgod ność z nor ma mi Tier 4
Fi nal/Sta ge IV do ty czy rów -
nież ko pa rek gą sie ni co wych
od mo de lu JS130 do JS235.
Za sto so wa no w nich układ
SCR oraz ka ta li za tor utle nia -
ją cy DOC, co za owo co wa ło
re duk cją emi sji szko dli wych
tlen ków azo tu aż o 90% w po -
rów na niu do wer sji pod po -
rząd ko wa nych wy mo gom
Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB.

W ma szy nach tych nie ma fil -
tra czą stek sta łych, a wszel -
kie nie pra wi dło wo ści zwią za -
ne z obo ma roz wią za nia mi,
jak np. zbyt ni ski po ziom
czyn ni ka DEF, są wy świe tla -
ne na ta bli cy roz dziel czej.
W ko par kach gą sie ni co wych
se rii JS200 jest te raz mon to -
wa na pom pa hy drau licz na
Ka wa sa ki naj now szej ge ne ra -
cji, któ ra za pew nia o 3% więk -
szą wy daj ność, niż po przed ni
mo del. Ozna cza to moż li wość
osią gnię cia wy ma ga ne go
prze pły wu przy niż szych ob -
ro tach sil ni ka, co prze kła da
się na zmniej sze nie zu ży cia
pa li wa na wet o 6%.
W od po wie dzi na wzrost za po -
trze bo wa nia ryn ku na ko par ki
gą sie ni co we śred niej wiel ko -

ści fir ma JCB wpro wa dzi ła
rów nież do swo jej ofer ty mo -
del dzie wię cio to no wy, w któ -
rym prze ciw wa ga nie wy sta je
po za ob rys gą sie nic. Po mi mo
więk szej ma sy eks plo ata cyj nej
no wa ma szy na 90Z -1 ma ta ką
sa mą sze ro kość i wy so kość,
co lżej sza ko par ka 85Z -1.

Dłuż szy osprzęt za pew nia
mak sy mal ną głę bo kość ko -
pa nia 4.153 mm, wy so kość
pod no sze nia 5.420 mm i za -
sięg na po zio mie grun -
tu 7.389 mm. W no wej ko par -
ce za sto so wa no opa ten to wa -
ny układ hy drau licz ny, któ ry
pra cu je przy zmniej szo nych
opo rach prze pły wu cie czy
ro bo czej, sku tecz nie ob ni ża -
jąc zu ży cie pa li wa. Ope ra tor
mo że w spo sób in dy wi du al -
ny za pro gra mo wać je go
pod sta wo we pa ra me try,

a tym sa mym przy spie szyć
zmia nę osprzę tu.
Do na pę du ko par ki 90Z -1
za sto so wa no sil nik „JCB by
Koh ler” o mo cy 55 kW 
(74 KM). Po dob nie jak in ne
mo de le śred niej wiel ko ści,
ma ona cał ko wi cie no wą ra -
mę pod wo zia w kształ cie li -

te ry H z dłuż szy mi gą sie ni -
ca mi, za pew nia ją cy mi lep -
szą sta bil ność pod czas pra -
cy. Za leż nie od po trzeb
i pre fe ren cji użyt kow ni ka,
gą sie ni ce mo gą być sta lo -
we, gu mo we lub sta lo we
z gu mo wy mi na kład ka mi
(GeoGrip). W szyb kiej zmia -
nie miej sca pra cy ko par -
ki 90Z -1 po ma ga wy so ka
pręd kość jaz dy wy -
no szą ca mak sy mal -
nie 4,6 km/h.

www.interhandler.pl

Ko par ko -ła do war ka JCB 4CX Po le ma ster+ to zna ko mi te roz wią za nie dla firm ener -
ge tycz nych, bo po zwa la na wy ko na nie wie lu nie zbęd nych prac zwią za nych z mon -
ta żem słu pa bez an ga żo wa nia in nych ma szyn

Nowa 9-tonowa koparka gąsienicowa średniej wielkości 90Z-1 jest cięższa od
modelu 85Z-1, ale ma te same wymiary główne. Wyróżnia ją zmodyfikowane
podwozie w układzie H z dłuższymi gąsienicami 

Ciężkie koparki gąsienicowe JCB spełniają normy emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV
bez filtra cząstek stałych – tylko przy zastosowaniu układu SCR i katalizatora
utleniającego  DOC

http://www.interhandler.pl/
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Ce re mo nię otwar cia Cen trum
In no wa cji, któ rą po pro wa dził
Jo se Cu adra do, wi ce pre zes
do spraw sprzę tu kom pak to -
we go dla Eu ro py, Bli skie go
Wscho du i Afry ki (Eu ro pe, the
Mid dle East and Afri -
ca – EMEA), uświet ni li swą
obec no ścią mię dzy innymi
Scott Park, pre zes i dy rek tor
ge ne ral ny Do osan In fra co re
Bob cat Hol dings (DIBH) oraz
Mar tin Kno et gen, pre zes Do -
osan In fra co re Bob cat Hol -
dings dla Eu ro py, Bli skie go
Wscho du i Afry ki. Wśród go -
ści obec ny był tak że am ba sa -
dor Re pu bli ki Ko rei w Re pu -
bli ce Cze skiej, Hay ong Mo -
on. – No we Cen trum In no wa -
cji, któ re wła śnie otwo rzy ło
po dwo je sta no wi naj lep sze

świa dec two trwa łe go za an ga -
żo wa nia fir my Do osan
na rzecz roz wo ju oraz od waż -
nych de cy zji po dej mo wa nych
przez nią w cza sie, gdy Eu ro -
pa i resz ta świa ta sta rały się
prze zwy cię żyć trud no ści eko -
no micz ne. By ły to de cy zje do -
ty czą ce za rów no in we sto wa -
nia w lu dzi, jak i w in no wa cyj -
ne roz wią za nia prze my sło we
oraz biz ne so we na ca łym

świe cie. In te gru jąc w jed nym
miej scu ca łość pro ce sów
związanych z roz wo jem pro -
duk tu, począwszy od pro jek -
to wa nia, po przez za opa trze -
nie, pro duk cję, mar ke ting,
usłu gi po sprze da żo we i dys -
try bu cję, po szko le nia na -
szych przed sta wi cie li i klien -
tów z ob sza ru EMEA, Do osan
Cam pus sta no wić bę dzie źró -
dło ogrom nych i wie lo stron -
nych ko rzy ści dla ca łej fir -
my – po wie dział w swo im wy -
stą pie niu Jo se Cu adra do.
Za bie ra jąc głos pod czas uro -
czy sto ści otwar cia no wej pla -
ców ki Scott Park po wie -
dział: – Ja ko je den z wio dą -
cych pro du cen tów ma szyn
bu dow la nych na świe cie dą -
ży my do osią gnię cia po zy cji

li de ra tech no lo gicz ne go po -
przez zna czą ce, glo bal ne in -
we sty cje w ba da nia i roz wój.
No we Cen trum In no wa cji
w Do bris sta no wi część na -
szej glo bal nej sie ci ośrod ków
ba daw czo -roz wo jo wych. Po -
wsta wa ło jed no cze śnie z no -
wym Cen trum Ba dań i Roz wo -
ju w In che on w Ko rei oraz
Cen trum Ak ce le ra cyj nym (Ac -
ce le ra tion Cen tre) w Bi -

smarck w USA. Łącz ne kosz ty
tych in we sty cji wy nio sły po -
nad 100 mln dolarów. Na szą
no wą pla ców kę za pro jek to wa -
li śmy ja ko in te gral ny ele ment
Do bris i ca łe go re jo nu środ ko -
wych Czech. Dla miesz kań ców
Do bris ze wszech sił staramy
się być jak naj lep szy mi są sia -

da mi. Niejednokrotnie  to już
udowod nia li śmy współ pra cu -
jąc z wła dza mi mia sta. Wyraz
temu dajemy tak że pod czas
organizowanych przez nas
re gu lar nie „Dni Wspól no ty”,
w cza sie któ rych kon cen tru je -
my się na dzia ła niach na rzecz
lokalnej spo łecz no ści. Kam -
pus w Do bris sta no wi je den
z ka mie ni wę giel nych glo bal -
ne go suk ce su mar ki Do osan.
Za mie rza my kon ty nu ować
na sze działania angażując
się nadal na rzecz rozwoju
tutejszego re gio nu.
Zna cze nie tych słów pod kre -
ślił am ba sa dor Hay ong Mo -
on, mó wiąc o bli skiej współ -
pra cy mię dzy Ko reą Po łu -
dniową a Cze cha mi, prze ja -
wia ją cej się w dzia łal no ści
firm ta kich jak Do osan, któ ra
ob słu gu je wie le zróż ni co wa -
nych se ge men tów ryn ko -

wych w Re pu bli ce Cze skiej. 
Mar tin Kno et gen do dał:
– Cen trum In no wa cji w Do bris
bu du je my ja ko Eu ro pej skie
Cen trum Do sko na ło ści In ży nie -
rii (Eu ro pe an En gi ne ering Cen -
tre of Excel len ce). Bę dzie ono
sta no wi ło za awan so wa ną ba zę
ba dań i roz wo ju dla ze spo łów

pro jek to wych kon cer nu Do osan
z ca łej Eu ro py, zaj mu ją cych się
ma ły mi ła do war ka mi oraz ko -
par ka mi kom pak to wy mi o ma sie
eks plo ata cyj nej w prze dzie -
le od jed nej do trzech ton. 
Do bro slav Rak, wi ce pre zes
do spraw or ga ni za cji pro duk -
cji w EMEA, któ ry kie ro wał
pro jek tem i był je go głów ną
si łą spraw czą, prze ko nał za -
rząd fir my o bez po śred nich
ko rzy ściach i zna cze niu stra -
te gicz nym, a tak że kon ku ren -
cyj no ści i uni ka to wych moż li -
wo ściach tej in we sty cji. No we
Cen trum In no wa cji bę dzie
kon cen tro wać się na opra co -
wy wa niu in no wa cyj nych roz -
wią zań, roz wo ju pro duk tów
oraz ba da niach i te stach. Pla -
ców ka dys po nu ją ca po -
nad ośmio ma ty sią ca mi me -
trów kwa dra to wych po -
wierzch ni prze zna czo nej

MASZYNY BUDOWLANE

Do osan chce być świa to wym li de rem sektora ma szyn kom pak to wych 
Do osan In fra co re Bob cat Hol dings (DIBH) otwo rzył Cen trum In no wa cji na te re nie za kła du spół ki
w czeskim Do bris. No wa placówka sta no wi część Do osan Cam pus będącego miej scem w wy jąt -
ko wy spo sób łą czą cym ba da nia, pro duk cję, logistykę oraz szko le nia. Jego działalność ma po -
móc fir mie w osią gnięciu po zy cji świa to we go li de ra w dziedzinie ma szyn kom pak to wych

Ce re mo nię otwar cia nowoczesnego Cen trum In no wa cji  uświet ni li swą obec no ścią
przedstawiciele władz koreańskiego koncernu

Po za koń cze niu ce re mo nii otwar cia oficjele przystąpili do  kro je nia efektownie
prezentującego się wyrobu miejscowych cukierników
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na pro to ty po wa nie i ba da nia
oraz 1.400 m2 prze strze ni biu -
ro wej to miej sce, gdzie wy ko -
rzy sty wa ne są naj no wo cze -
śniej sze, nie rzad ko uni ka to we
roz wią za nia tech no lo gicz ne. 
Pra cu ją w niej zin te gro wa ne
ze spo ły zaj mu ją ce się wie lo -
ma aspek ta mi roz wo ju pro -
duk tów: za rzą dza niem pro -
duk tem, pro jek to wa niem, te -
sto wa niem, za awan so wa ną
ana li zą, zwięk sza niem nie za -
wod no ści, pro to ty po wa niem,
roz wo jem no wych ma szyn
kom pak to wych oraz roz wo -
jem w za kre sie za opa trze nia
i do staw. No we, kom plek so -
we la bo ra to ria ba daw cze
stwo rzo no z my ślą o kon tro li
ja ko ści, któ ra za pew ni pro -
duk tom Do osan i Bob cat
jesz cze wyż szą wy daj ność,
nie za wod ność oraz trwa łość. 
Cen trum In no wa cji wy ko rzy -
stu ją ce w swych dzia ła niach
naj no wo cze śniej szą tech no -
lo gię, wy po sa żo no mię dzy in -
ny mi w warsz tat pro to ty pów
umoż li wia ją cy szyb kie pro ce -

sy, spe cja li stycz ne la bo ra to -
ria prze zna czo ne do te sto wa -
nia pro duk tów w wa run kach
eks tre mal nych, po miesz cze -
nia do te stów sta tycz nych
i dy na micz nych oraz ce chu ją -
cą się wy jąt ko wy mi pa ra me -
tra mi ko mo rę do ba dań aku -
stycz nych. Dzię ki tym tech no -
lo giom Do osan bę dzie na dal
pro du ko wać naj wyż szej ja ko -
ści kom pak to we ma szy ny bu -
dow la ne ofe ro wa ne  pod mar -
ka mi Do osan i Bob cat.

Jo se Cu adra do po wie dział
rów nież: – In te gra cja wie lu
pro ce sów w Do bris ma licz ne
za le ty, w tym zna czą ce przy -
spie sze nie cy klu roz wo ju pro -
duk tów, co po zwo li skró cić
czas trwa nia pro jek tów, w nie -
któ rych przy pad kach aż o po -
ło wę. Na sze Cen trum In no wa -
cji w Do bris sta no wi część
więk szej ca ło ści, wraz z ośrod -
ka mi w Bi smarck (USA) i In -
chon (Ko rea). Każ de cen trum
kon cen tru je się na two rze niu

roz wią zań na ryn ki lo kal ne, łą -
czy je jed nak ta sa ma ma pa
tech no lo gii, któ ra po zwa la ko -
or dy no wać na sze naj bar dziej
za awan so wa ne pro jek ty. Wie -
rzy my, że to dzię ki in we sty cji
w in no wa cyj ność sta nie my się
świa to wym li de rem pro duk cji
ma szyn kom pak to wych.
Imprezę podsumował Mar tin
Kno et gen: – Re zul ta ty ba dań
prze pro wa dza nych w Cen -
trum In no wa cji  praktycznie
na tych miast wy ko rzy sty wa ne
są w pro ce sie pro duk cji
w fa bry ce Do osan, dzię ki
zło żo nej współ pra cy mię dzy
dzia ła mi pro jek to wym, za -
opa trze nia i pro duk cji oraz
in ny mi, wspie ra ją cy mi je ze -
spo ła mi. Za mie rza my zwięk -
szyć pro duk cję w Do bris
o sie dem dzie siąt pięć pro -
cent, dla te go roz po czę li śmy
rów nież pro jekt roz bu do wy fa -
bry ki, któ ry po zwo li nam osią -
gnąć więk sze na kła -
dy pro duk cyj ne ma -
szyn kom pak to wych.

www.doosanportablepower.eu

W Dobris nowoczesność przeplata się z tradycją. Starsze modele maszyn marki
Bobcat oglądać można w miejscowym muzeum

http://www.doosanequipment.eu/
http://www.doosanequipment.eu/
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No we ko par ki wy po sa żo no
w sys tem hy drau licz ny z czuj -
ni kiem ob cią że nia umoż li wia -
ją cym ła twą i do kład ną ob słu -
gę. In no wa cyj na ki ne ma ty ka
uła twia ją ca pod no sze nie ła -
dun ku i zmie nio na kon struk -
cja ka bi ny za pew nia ją ide al ną
wi docz ność na ca ły ob szar ro -
bo czy. Wac ker Neu son wy -
zna cza no we stan dar dy do -
kład nej i sku tecz nej pra -
cy. – Klien ci i ich co dzien ne
wy zwa nia są naj waż niej si
w pra cach roz wo jo wych Wac -
ker Neu son. Wy raź nie wi dać
to w na szych no wych mo de -
lach ko pa rek. No wo ści tech -
nicz ne za pew nia ją ła twą i in tu -
icyj ną ob słu gę ma szyn oraz
sku tecz ność i eko no micz ność
w za sto so wa niu, szcze gól nie
na wą skich ob sza rach – mó wi
Gert Re ichet se der, pre zes

Wac ker Neu son Linz GmbH.
De cy du ją cym czyn ni kiem
o od zna cze niu wszyst kich
mo de li pie czę cią ECO by ła
przede wszyst kim re duk cja
zu ży cia pa li wa o dwa dzie ścia
pro cent w po rów na niu do mo -
de li po przed niej ge ne ra cji.
Kon cern Wac ker Neu son
przy zna je tę pie częć wy jąt ko -
wo eko lo gicz nym i eko no -
micz nym pro duk tom.
W no wych mo de lach do stęp -
nych jest aż pięć do dat ko -
wych ob wo dów ste row ni -
czych. Szyb kie, bez stop nio -
we usta wia nie po szcze gól ne -
go ob wo du moż li we jest dzię -
ki sys te mo wi „Jog Dial”, któ ry
zna ny jest z bran ży mo to ry za -
cyj nej. Dzię ki niemu operator
maszyny moż e z ła two ścią
za pi sy wać i usta wiać in dy wi -
du al nie osprzęt do dat ko wy,

tak że nie prze ry wa jąc pra cy.
Wy świe tlacz o roz mia rze 3,5
ca la umoż li wia wy god ną kon -
tro lę wszyst kich funk cji urzą -
dze nia. W po łą cze niu z sied -
mio ca lo wym wy świe tla czem,
któ ry do stęp ny jest opcjo nal -
nie. Ko par ka gą sie ni co wa
ET90 dzię ki zna ko mi tej wy -
daj no ści sil ni ka i hy drau li ki
na le ży do naj lep szych ma -
szyn pod wzglę dem wy daj no -

ści. Wy jąt ko wa w swo jej kla -
sie: opcjo nal nie do stęp ny ła -
ma ny wy się gnik za pew nia ją -
cy więk szą swo bo dę, więk -
szy za sięg, głę bo kość ko pa -
nia i wy so kość wy sy pu. Moc
sil ni ka i si ła ko pa nia jest wy -
jąt ko wa tak że w wy ma ga ją -
cych za sto so wa -
niach, na przy kład
przy bu do wie dróg. 

No we ko par ki Wac ker Neu son
Ni skie zu ży cie pa li wa, kom fort i do sko na ła wy -
daj ność. To głów ne ce chy no wych ko pa rek
Wac ker Neu son w kla sie od 6 do 10 ton

www.wackerneuson.pl

Ko par ka gą sie ni co wa ET90 dzię ki zna ko mi tej wy daj no ści sil ni ka i hy drau li ki na le ży
do naj lep szych ma szyn pod wzglę dem wy daj no ści

http://www.wackerneuson.pl
http://www.wackerneuson.pl
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Po cząt ki Chi ca go Pneu ma tic
by ły skrom ne, fir ma wy twa -
rza ła tyl ko je den ro dzaj na -
rzę dzi pneu ma tycz nych, ale
dzię ki kon se kwent ne mu roz -
wo jo wi sta ła się pro du cen tem
kom plet nych sys te mów za si -
la nych po wie trzem. W chwi li
obec nej Chi ca go Pneu ma tic
na le ży do Gru py Atlas Cop co
po sia da ją cej w swo jej ofer cie
na rzę dzia dla prze my słu, gór -
nic twa i bu dow nic twa. Chi ca -
go Pneu ma tic ofe ru je sze ro ki
za kres mło tów pneu ma tycz -
nych – po nad trzy dzie ści mo -
de li w za kre sie wa go wym
od 5 do 40 kg, z któ rych fir ma
jest zna na na ca łym świe cie.
Po nad to, port fo lio pro duk tów
CP za wie ra wier tar ki pneu ma -
tycz ne sto so wa ne w tech no lo -

gii wy do by cia ka mie nia na tu -
ral ne go, sta no wią ce ryn ko wą
rzad kość pom py za nu rzal ne
na pę dza ne sprę żo nym po wie -
trzem oraz czysz czar ki i ubi ja -
ki for mier skie o ta kim sa mym
na pę dzie. Oczy wi ście wśród
sze ro kiej ga my pro duk tów
Chi ca go Pneu ma tic znaj du ją
się sta cjo nar ne i prze woź ne
sprę żar ki po wie trza, za rów no
tło ko we, jak i śru bo we.
Cią gły, kon se kwent ny roz wój
fir my i sy ner gia wy ni kająca
z po łą cze nia z Gru pą Atlas
Cop co po zwo li ła na zna czą ce
roz sze rze nie ofer ty. Dzi siaj CP
pro po nu je mło ty hy drau licz ne
do ko pa rek w za kre sie wa go -
wym od 100 do 4.000 kg,
bar dzo sze ro ki wy bór na rzę -
dzi z za kre su tech ni ki za -

gęsz cza nia, w tym: ubi ja ki
sto po we, za gęsz czar ki jed no -
i dwu kie run ko we, za gęsz -
czar ki hy drau licz ne mon to wa -
ne na wy się gni kach ko par ko -
wych oraz wal ce wi bra cyj ne
pro wa dzo ne – za rów no gład -
kie, jak i okoł ko wa ne. Po nad to
w ak tu al nej ofer cie Chi ca go
Pneu ma tic od na leźć moż -
na pe łen za kres ręcz nych
urzą dzeń hy drau licz nych
obej mu ją cy agre ga ty, sze ro ki
wy bór mło tów, a tak że prze ci -
nar ki, pom py, ka fa ry oraz sze -
reg in nych na rzę dzi o na pę -
dzie hy drau licz nym.
Z po cząt kiem dru gie go kwar -
ta łu bie żą ce go ro ku no wo -
ścią w ofer cie Chi ca go Pneu -
ma tic stał się sprzęt do be to -
nu oraz agre ga ty prą do twór -

cze prze no śne oraz sta cjo -
nar ne. Obec nie Chi ca go
Pneu ma tic jest fir mą o za się -
gu glo bal nym po sia da ją cą lo -
kal ne pla ców ki ob słu gi klien -
ta na ca łym świe cie. Cel fir my
zde cy do wa nie wy kra cza po -
za do star cza nie roz wią zań,
któ re wzmoc nią biz nes klien -
tów. Fir ma za pew nia do sta wę
pro duk tów i usług, któ re
przy go to wu je  dla swych
klien tów z pa sją, nie ustan nie
się przy tym do sko na ląc.
Każ de go dnia pra cow ni cy
Chi ca go Pneu ma tic czy nią
wszyst ko, co w ich mo cy, aby
współ pra ca z fir mą sta no wi ła
dla wszyst kich klien tów przy -
jem ne do świad czenie. Nie za -
leż nie od te go czy pro wa dzą
oni biz nes warsz ta to wy, prze -
my sło wy czy bu dow la ny,
prze ko na ją się jak Chi ca go
Pneu ma tic ro zu mie swo ją mi -
sję, któ ra na ka zu je sku pie nie
całości uwa gi na lu -
dziach, ich pa sjach
oraz wy daj no ści. 

Chicago Pneumatic – stulecie pełne suk ce sów
Ma ją ca za so bą po nad stu let nią hi sto rię fir ma Chi ca go Pneu ma tic to pio nier
i uzna ny pro du cent na rzę dzi pneu ma tycz nych. Na po cząt ku dwu dzie ste go
wie ku fir ma ofe ro wa ła swo je pro duk ty je dy nie na te re nie Sta nów Zjed no -
czo nych. Dziś cie szą się uzna niem na ryn kach ca łe go świa ta

www.cp.com.pl

http://www.cp.com.pl/
http://www.cp.com.pl/
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Pra ce re kul ty wa cyj ne na li czą -
cym 190 hek ta rów ob sza rze
tor fo wi ska obej mu ją re mont
tam i prze pom pow ni, na pra wę
ist nie ją cych i wy ty cze nie no -
wych ście żek na szla kach tu -
ry stycz nych oraz wznie sie nie
plat form wi do ko wych. Ma szy -
ny wy ko rzy sty wa ne przez wy -
ko naw cę ro bót mu sia ły pra co -
wać w bar dzo trud nych i nie -
bez piecz nych wa run kach,
głów nie ze wzglę du na bar dzo
mięk kie pod ło że. Gru bość
war stwy tor fu do cho dzi ła
w nie któ rych miej scach
do dzie się ciu me trów. Na tor -
fo wi sko wpro wa dzo ne mo gły
zo stać wy łącz nie spe cjal nie
wy po sa żo ne ma szy ny. Dla te -
go też wy ko naw ca ro bót ko -

rzy sta ją cy z trzy na sto to no wej
ko par ki Lie bherr R 313 zwró -
cił się o po moc do fir my Lin -
ser In du strie Se rvi ce (LIS) zaj -
mu ją cej się pro jek to wa niem,
pro duk cją oraz dys try bu cją
pod wo zi gą sie ni co wych, ele -
men tów ście ral nych oraz czę -
ści za mien nych do ma szyn
bu dow la nych. Spe cja li ści LIS
uzna li, że klu czo we zna cze -
nie dla za pewnie nia w peł ni
bez piecz nej pra cy ma szy ny
na nie zwy kle grzą skim pod ło -
żu sta no wić bę dzie od po -
wied ni do bór pro fi lu płyt i dłu -
go ści gą sie nic. Osta tecz nie
wy dłu ży li pod wo zie ko par ki
do 5,5 me tra i wy po sa ży li ją
w spe cjal ne gą sie ni ce o sze -
ro ko ści płyt 1,2 me tra. Za bie -

gi te spra wi ły, że wa żą ca trzy -
na ście ton ma szy na mo gła
bez pro ble mu pra co wać
na mięk kim pod ło żu na wet,
gdy w mie sią cach je sien nych
i zi mo wych spo ra część tor fo -
wi ska zna la zła się pod wo dą. 
Mon ta żu gą sie nic do ko nał
ser wis polowy LIS w miej scu
po sto ju ma szy ny. Klu czo wą
kwe stią by ło wcze śniej sze
od po wied nie skon fi gu ro wa -
nie pod wo zia, tak aby spraw -

dzi ło się ono w kon kret nych
wa run kach ro bo czych. Bio -
rąc pod uwa gę to, że torf nie
jest ma te ria łem abra syw nym
i nie po wo du je du że go za py -
le nia spe cja li ści LIS zde cy do -
wa li się za sto so wać łań cu chy
nie sma ro wa ne, co po zwo li ło
ob ni żyć kosz ty przy sto so wa -
nia ko par ki do pra cy
w mocno nie ty po -
wych wa run kach. 

KOMPONENTY

Lin ser da je bez pie czeń stwo
Przy re kul ty wa cji tor fo wisk Wil der Mo or pra cu je
ko par ka Lie bherr R 313 wy po sa żo na w spe cjal ne
gą sie ni ce do star czo ne przez fir mę Lin ser. Dzię ki
te mu ope ra tor ma szy ny po zo sta je w peł ni bez -
piecz ny mi mo pra cy na zdra dli wym trzę sa wi sku 

www.linser.eu

Podczas pracy na torfowisku na cisk na grunt ko par ki mu siał być ograniczony do
minimum, w prze ciw nym ra zie ma szy nie gro zi ło by uto pie nie 

http://www.linser.eu/
http://www.linser.eu/


C48. No wo ści dźwi go we TE REX

No we po jaz dy cię ża ro we Vo lvo w Tree Pol ska 50.V

Trzy premiery Ive co Po land 56.V

In no wa cyj ne osie MPA w na cze pach Gol dho fer 53.V

C52. Arocs Lo ader do star czo ny do pierw sze go klien ta w Pol sce

C54. Automatyczna skrzynia biegów Allison w betonomieszarce

C60. ATF 600G -8 – najmłodsze i naj więk sze „dziecko” Ta da no

http://download.posbud.pl/e/PB_5_2015/#/51
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2015/#/51
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2015/#/53
http://download.posbud.pl/e/PB_5_2015/#/53
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Kon cen tru jąc się na pro duk -
tach TE REX Cra nes, EW PA
ma am bi cje już w nie dłu gim
cza sie stać się li de rem ryn ku
w za kre sie sprze da ży pro -
duk tów te go ty pu. Osią gnię -
cie zamierzonego  ce lu bę -

dzie moż li we m.in. dzię ki za -
an ga żo wa niu fir my w dys try -
bu cję trzech no wych se rii żu -
ra wi mar ki TE REX, tj. Qu ad -
star, Explo rer i Su per lift.
Se ria TE REX Qu ad star obej -
mu je żu ra wie te re no we w kla -
sie udźwi gu od 65 do 100 ton.
Ich mak sy mal ny wy sięg bez
prze dłu żeń mie ści się w za -
kre sie od 32,4 me tra (mo del
Qu ad star 1065) do 47,2 me tra
(Qu ad star 1100), a z prze dłu -
że nia mi odpowiednio od 52,4
do 67,2 me tra. Ma szy ny te
wy róż nia kon struk cja umoż li -
wia ją ca do jazd i pra cę w trud -
nych wa run kach te re no wych,
a tak że prze stron na, kom for -
to wa ka bi na z in tu icyj nym i er -
go no micz nym roz miesz cze -
niem wszyst kich przy rzą dów.
Ko lej ne no wo ści TE REX Cra -
nes to żu ra wie z szo so wo -te -
re no wej se rii Explo rer w kla -

sie udźwi gu od 130 do 220
ton. Ich mak sy mal ny wy sięg
bez prze dłu żeń wy no si
od 59,8 me tra (model Explo rer
5500) do 70 me trów (Explo rer
5800), a z prze dłu że nia mi od -
po wied nio od 86,5 do 102

me trów. Rów nie im po nu ją ca
jest tak że nie wiel ka sze ro -
kość ma szyn tej se rii, wy no -
szą ca 2,75 me tra (Explo -
rer 5500 i 5600) lub 3 me try
(Explo rer 5800). Żu ra wie na -
le żą ce do ty po sze re gu Explo -
rer umoż li wia ją pod no sze nie
ła dun ków w ca łym za kre sie
ro bo czym, są nie zwy kle
zwrot ne i za pew nia ją zna ko -
mi ty sto su nek udźwi gu
do ma sy wła snej. Za sto so wa -
no w nich kon cep cję jed no sil -
ni ko wą, dzię ki cze mu ma szy -
na go to wa do pra cy jest lżej -
sza i tań sza w eks plo ata cji,
m.in. po przez eli mi na cję
prze glą dów okre so wych dru -
giej jed nost ki na pę do wej.
Ostat nim z wio dą cych pro duk -
tów TE REX Cra nes jest żu raw
gą sie ni co wy Superlift 3800
z wy się gni kiem kra tow ni co -
wym. Za pew nia on udźwig 650

ton w pro mie niu od 5 do 15
me trów i mak sy mal ny wy sięg
rów ny 190 me trów. War to
zwró cić na nie go szcze gól ną
uwa gę, po nie waż od swo je -
go po przed ni ka, mo de -
lu CC 2800-1, róż ni się wie lo -
ma klu czo wy mi pa ra me tra mi.
No wa ma szy na jest bar dziej
wy daj na, bez piecz niej sza,
za pew nia więk szą pręd kość
pod no sze nia i znacz nie ła -
twiej ją trans por to wać. Zo -
sta ła wy po sa żo na między
innymi w sys tem za bez pie -
cza ją cy żu raw przed prze -
wró ce niem oraz ze staw po -
rę czy ochron nych za mon to -

wa nych wzdłuż kon struk cji
no śnej żu ra wia. Zmie nił się
rów nież kształt ka bi ny, dzię -
ki cze mu miesz czą się w niej
dwie oso by, a ope ra tor ma
bar dziej wy god ne sta no wi -
sko pra cy i szer sze po le wi -
dze nia. Moż na w niej zna leźć
prak tycz ny sys tem mo ni to ro -
wa nia na ci sku gą sie nic
na pod ło że, uła twia ją cy kon -
tro lę sta bil no ści żu ra wia.
Wy mia ry i ma sę po szcze gól -
nych kom po nen tów mo de lu

Su per lift 3800 zop ty ma li zo -
wa no pod ką tem trans por tu.
W po rów na niu do po przed -
niej wer sji jed nost ka ba zo wa
ma szy ny jest lżej sza aż o 17
ton, a sze ro kość wszyst kich
ele men tów przy go to wa nych
do zmia ny miej sca pra cy nie
prze kra cza 3 me trów. Istot ną
zmia ną jest tak że re duk cja
do mi ni mum ma sy prze ciw -
wa gi (ra zem z ba la stem cen -
tral nym) oraz umiesz cze nie
sil ni ków hy drau licz nych
w ob ry sie gą sie nic, co chro ni
je przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. Zwięk sze nie
wy daj no ści no we go żu ra wia
po łą czo ne z ob ni że niem
kosz tów eks plo ata cji (m. in.
po przez ogra ni cze nie licz by
ze sta wów na cze po wych nie -
zbęd nych do je go trans por tu)
zna czą co po pra wia ją opła -
cal ność in we sty cji w za kup
ma szy ny Su per lift 3800, czy -
niąc ją wy so ce atrak cyj ną
rów nież na pol skim ryn ku.

Wszyst kie opi sa ne żu ra wie
moż na za ma wiać kon tak tu jąc
się z do rad ca mi firmy EW PA
Ma szy ny Bu dow la ne. Aby
każ dy klient mógł je wy ko rzy -
sty wać w mak sy mal nie efek -
tyw ny sposób, fir ma za pew nia
pro fe sjo nal ną ob słu gę po -
sprze da żo wą, któ ra obej mu je
fa cho wy ser wis sta cjo nar ny
i mo bil ny oraz dys try -
bu cję czę ści za mien -
nych i ak ce so riów. 

MASZYNY BUDOWLANE

No wo ści dźwi go we TE REX
Na pol skim ryn ku ma szyn bu dow la nych funk cjo nu ją fir my, któ re dzię ki
swo je mu wie lo let nie mu do świad cze niu i pro fe sjo na li zmo wi zdo by ły za -
ufa nie klien tów. Jed ną z nich jest dzia ła ją ca od ro ku 1989 po znań ska fir -
ma EW PA Ma szy ny Bu dow la ne, bę dą ca au to ry zo wa nym de ale rem m.in.
żu ra wi za ka bi no wych ATLAS, sa mo jezd nych ČKD oraz ma szyn i po jaz -
dów dźwi go wych ame ry kań skie go kon cer nu TE REX

www.ewpa.pl

Żu ra wie sa mo jezd ne TE REX Qu ad star są prze zna czo ne do pra cy w trud nych wa -
run kach te re no wych. Pre zen to wa ny mo del Qu ad star 1100 po za mon to wa niu prze -
dłu żek za pew nia mak sy mal ny wy sięg po nad 67 me trów

Żu ra wie TEREX w kla sie udźwi gu 650 ton znaj du ją za sto so wa nie przy naj cięż szych,
a za ra zem naj bar dziej spek ta ku lar nych za da niach, jak np. po sa do wie nie wa ha -
dłow ca na grzbie cie Jum bo Je ta

http://www.ewpa.pl/


http://www.ewpa.pl/
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– Już od dłuż sze go cza su
realizujemy stra te gię kon se -
kwent ne go roz wo ju fir my po -
przez sys te ma tycz ne za ku py
no wych ma szyn bu dow la -
nych i po jaz dów cię ża ro -
wych. Wy ni ka to z fak tu, że

za po trze bo wa nie na usłu gi,
któ re świad czy my z ro ku
na ro k jest więk sze, a dys po -
nu jąc od po wied nim za ple -
czem sprzę to wym ła twiej jest
nam po dej mo wać róż ne zle -
ce nia. Z dru giej stro ny mniej
wię cej od trzech lat ob ser wu -
je my ten den cję, w któ rej
klien ci co raz rza dziej są za in -
te re so wa ni roz li cze niem go -
dzi no wym wy naj mu sprzę tu,
na to miast chęt niej de cy du ją
się na kom plek so we usłu gi
i roz li cze nie ob mia ro we. Na -
sze za da nie po le ga więc nie
tyl ko na sa mej roz biór ce, ale
wy ko na niu pro jek tu, uzy ska -
niu po zwo leń, pra cach roz -
biór ko wych, uty li za cji po -
wsta łe go ma te ria łu i przy go -
to wa niu wy go spo da ro wa nej
prze strze ni np. pod no wą in -
we sty cję. Ła two to zro zu -

mieć, bo im wię cej firm
uczest ni czy w da nym pro ce -
sie, tym kosz ty są wyż sze.
Dla nas rów nież ta kie po dej -
ście jest ko rzyst niej sze, ale
wy ma ga od nas po sia da nia
od po wied niej licz by po jaz -

dów i ma szyn – opo wia da
To masz Wą sek, dyrektor ds.
kontraktów w Tree Pol ska.
Je śli cho dzi o po jaz dy cię ża -
ro we wy ko rzy sty wa ne w fir -

mie Tree Pol ska, przy naj -
now szych za ku pach zde cy -
do wa no się na mar kę Vo lvo.
– Wy bie ra jąc tym ra zem sa -
mo cho dy Vo lvo kierowaliśmy
się chęcią zróż ni co wa nia flo -
ty, co stwa rza nam moż li -

wość po zna nia in nych roz -
wią zań i prze ko na nia się,
któ re z nich są naj le piej do -
sto so wa ne do spe cy fi ki na -
szej pra cy. Nie chcę przez to

po wie dzieć, że jed na mar ka
jest lep sza, a dru ga gor sza,
bo ca ły czas po ru sza my się
w seg men cie pre mium. Po -
za tym ro dzaj prac, ja kie wy -
ko nu je my rów nież jest bar -
dzo zróż ni co wa ny, więc
przy szer szej pa le cie po jaz -
dów o wie le ła twiej bę dzie
nam je do pa so wać do kon -
kret nych za dań.
W ra mach ostat nich za ku pów
do fir my Tree Pol ska tra fi ły
dwa cią gni ki sio dło we
FMX 6x4 o mo cy 500 KM, ha -
ko wiec F. X. Me il ler RK 20.65
na pod wo ziu FMX 6x2 o mo -
cy 550 KM z przy cze pą
do prze wo zu kon te ne rów F. X.
Me il ler ty pu MG 18 SL oraz
cią gnik sio dło wy FH16 6x4.
Ostat ni z wy mie nio nych po -
jaz dów dys po nu ją cy mo -
cą 560 KM, ra zem z ni sko po -
dwo zio wą na cze pą z za głę -
bia nym po kła dem ła dun ko -
wym bę dzie wy ko rzy sty wa ny
do trans por tu ma szyn bu dow -
la nych. Po zo sta łe dwa cią gni -
ki współ pra cu ją ze sta lo wy mi
na cze pa mi F.X. Me il ler MHPS
G43.2 ty pu half -pi pe. Głów -
nym za da niem tych ze sta -
wów jest trans port żwi ru, kru -
szyw i gru zu po roz biór ko we -
go. Ha ko wiec wraz z przy cze -
pą znaj dzie za sto so wa nie
przy prze wo zie zło mu po zy -
ski wa ne go w trak cie wy bu -
rzeń, bo wcze śniej do je go
trans por tu spół ka mu sia ła an -
ga żo wać fir my ze wnętrz ne.
Wy bór no wych po jaz dów zo -
stał po prze dzo ny te sta mi. Za -
rzą do wi fir my, jak i sa mym
kie row com naj bar dziej
spodo ba ły się sa mo cho dy
Vo lvo przede wszyst kim
za spra wą zauto ma ty zo wa nej
skrzy ni bie gów I -Shift i no wo -
cze snej, świet nie wy koń czo -
nej ka bi ny. – Prze kład nia
I -Shfit ma bar dzo do brą opi -
nię wśród użyt kow ni ków,
dla te go cie szę się, że w koń -
cu sa mi bę dzie my mo gli
prze ko nać się o jej za le tach.
Jest chwa lo na przede
wszyst kim za bez a wa ryj -
ność, spo sób zmia ny prze ło -
żeń i traf ność w ich do bo rze.

POJAZDY BUDOWLANE

No we po jaz dy cię ża ro we Vo lvo w Tree Pol ska
Fir ma Tree Pol ska, spe cja li zu ją ca się w wy bu rze niach i ro bo tach ziem -
nych, dys po nu je po nad set ką no wo cze snych jed no stek sprzę to wych.
Ostat nio do jej flo ty do łą czy ły czte ry cię ża rów ki Vo lvo z za bu do wa mi
i po jaz da mi cią gnio ny mi F.X. Me il ler

Napęd dwóch osi w ciągniku Volvo FMX zamówionym przez Tree Polska ułatwia manewrowanie na grząskich podłożach. Dzięki
temu nie ma problemu z podjazdem pod pracującą koparkę czy ładowarkę 

W takim wnętrzu aż chce się pracować. Skrzynia biegów I-Shift jest obsługiwana
za pomocą niewielkiego drążka z prawej strony fotela kierowcy
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W tej chwi li nie mo gę
ocenić jej bez a wa ryj no ści,
bo te po jaz dy są u nas do -
pie ro kil ka ty go dni. Przy zna -
ję na to miast, że nie pa trząc
na ob ro to mierz trud no za -
uwa żyć zmia nę prze ło że nia
i prak tycz nie nie ma sy tu -
acji, w któ rych trze ba by ło -
by ko ry go wać bieg za pro -
po no wa ny przez I -Shift.
Na wet pokonując wznie -

sie nia sa mo chód nie zwal -
nia i nie szar pie. Niezwykle
waż ną za le tą na szych no -
wych po jaz dów jest tak że
na pęd obu tyl nych osi, bo
w zna czą cy spo sób uła twia
on po ru sza nie się po 
pla cu bu do wy, zwłasz cza
przy opa dach desz czu lub
śnie gu – za pew nia Ra fał
Rutkowski, kie row nik do spraw
trans por tu w Tree Pol ska.

Wy bór na czep, za bu do wy
i przy cze py rów nież nie był
przy pad ko wy. – Na sza fir ma
od wie lu lat in we stu je wyłącznie
w mar ko wy sprzęt, bo wpły wa
to pozytywnie na po strze ga nie
i pre stiż fir my. Z tego powodu
zde cy do wa li śmy się na pro duk -
ty F.X. Me il ler, któ re zna ko mi cie
się u nas spraw dza ją. Są wy -
trzy ma łe i do brze za bez pie -
czo ne przed ko ro zją, dzię ki

cze mu na wet po dłuż szym
okre sie eks plo ata cji wciąż pre -
zen tu ją się bar dzo atrak cyj nie.
Gdy przy cho dzi czas na od mło -
dze nie flo ty, przy cze pę czy na -
cze pę F.X. Me il ler nie jest trud -
no sprze dać, w do dat ku za ce -
nę o wie le wyż szą niż ana lo gicz -
ny po jazd in ne go pro -
du cen ta – pod su mo -
wu je To masz Wą sek. 

www.volvotrucks.pl

To masz Wą sek (od le wej), Ra fał Rut kow ski i kie row ca FMX 6x4 bę dą uważ nie przy -
glą da li się po jaz dom Vo lvo, bo fir ma pla nu je za kup ko lej nych pię ciu cię ża ró wek

Prezentowana naczepa F.X. Meiller ma skrzynię wykonaną ze stali Hardox 450
o pojemności 25 m3. Grubość ścian wynosi pięć, a podłogi osiem milimetrów

http://www.meiller.com/?L=2
http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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– To pierw szy ta ki sa mo chód
na pol skim ryn ku. Je go za kup
trak tu je my ja ko test, we ry fi ka -
cję, czy od chu dzo na wer sja
be to no mie szar ki spraw dzi się
w pol skich re aliach. Po ten -
cjal ne ko rzy ści dla klien tów są
istot ne: przy DMC rów nej 32
to ny Arocs Lo ader 8x4/4 mo -
że za brać 3 to ny be to nu wię -
cej niż w wer sji stan dar do -
wej – nie 7, a 8,3 me tra sze -
ścien ne go. To pra wie 20 pro -
cent wię cej, co jest wy mier -
nym ar gu men tem prze ma wia -
ją cym za wy ko rzy sty wa niem
ta kie go po jaz du – mó wił pod -
czas prze ka za nia be to no mie -
szar ki fir mie Bu do krusz Sła -
wo mir Kwiat kow ski, dy rek tor

sprze da ży sa mo cho dów cię -
ża ro wych Mer ce des -Benz
Pol ska. Klu czy ki od po ma lo -
wa ne go na fir mo wy żół ty ko -
lor de biu tan ta, z cha rak te ry -
stycz ną czer wo ną grusz ką
po jaz du ode brał pre zes fir my
z Gro dzi ska Ma zo wiec kie go,
Mar cin Cha rzyń ski.
– To już trzy dzie sty pierw szy
Arocs w na szej flo cie. Na tym
pod wo ziu eks plo atu je my za -
rów no be to no mie szar ki, pom -
py do be to nu, jak i HDS -y. Ma -
my tak że sześć cią gni ków sio -
dło wych. To po jaz dy bar dzo

do brze prze my śla ne i świet nie
skon stru owa ne, któ re do sko -
na le spraw dza ją się w trud -
nych wa run kach na szych bu -
dów – tłu ma czy pre zes Mar -
cin Cha rzyń ski. – Loader zo -
sta nie skie ro wa ny do ob słu gi
in we sty cji w War sza wie. Bę -
dzie my mu się przy glą dać
przede wszyst kim pod ką tem
trwa ło ści. W na szej fir mie be -
to no mie szar ki są eks plo ato -
wa ne na wet 12 lat, więc jest to
spo re wy zwa nie dla tej od chu -
dzo nej kon struk cji.
Po jaz dy Mer ce des -Benz
Trucks ty pu Lo ader są przy -
go to wa ne do za dań, w któ -
rych ocze ku je się mak sy mal -
nej ła dow no ści. Be to no mie -

szar ki na pod wo ziu Arocs
Loader ma ją ca ły sze reg za -
awan so wa nych roz wią zań
tech nicz nych, gwa ran tu ją -
cych istot ne ob ni że nie ma sy
wła snej. Wśród naj istot niej -
szych jest np. przed nia szy ba
o zmniej szo nej ma sie i dwie
spe cjal nie za pro jek to wa ne
po sze rzo ne hi po idal ne osie
tyl ne, przy sto so wa ne do mon -
ta żu po je dyn czych, su per sze -
ro kich opon o roz mia -
rze 385/65 R22,5. Ta kie ogu -
mie nie spra wia, że po jazd jest
nie tyl ko lżej szy, ale ma też

niż sze opo ry to cze nia, co
prze kła da się na oszczęd niej -
sze zu ży cie pa li wa. „Od chu -
dzo na” zo sta ła tak że sa ma ra -
ma po jaz du, prze bu do wa no
tyl ne mo sty, zmo dy fi ko wa no
za wie sze nie, za sto so wa no lżej -
szy zbior nik pa li wa i zbior nik
sprę żo ne go po wie trza. Be to no -
mie szar ka Arocs Loader 8x4/4

jest stan dar do wo wy po sa żo na
w ka bi nę ty pu S ClassicSpace
ze 170-mi li me tro wym tu ne lem
sil ni ka, a za jej na pęd od po -
wia da jed nost ka o po jem no -
ści 7,7 dm3, za pew nia ją ca
moc 235 kW (320 KM).
Aby za gwa ran to wać klien tom
jak naj więk szą ela stycz ność
w kon fi gu ra cji po jaz du, ist nie -
je rów nież moż li wość re zy -
gna cji z nie któ rych ele men -
tów wy po sa że nia, np. do dat -
ko we go fo te la w ka bi nie. Zre -
du ko wa na o ok. 500 kg zo -
sta ła tak że ma sa sa mej za bu -
do wy. Wszyst ko to spra wia,
że Arocs Lo ader go to wy
do pra cy jest lżej szy o pra wie
trzy to ny w po rów na niu
do ana lo gicz ne go po jaz du
w wer sji stan dar do wej.
– Pierw sze sześć mie się cy
eks plo ata cji po ka żą, jak
na pol skim ryn ku spraw dzą
się ta kie roz wią za nia – wy ja -
śnia Sła wo mir Kwiat kow -

ski. – Do tej po ry do star cza -
li śmy sa mo cho dy w wer sji
he avy du ty, bar dzo od por ne
na trud ne wa run ki eks plo ata -
cji. W tym przy pad ku kon -
struk cja jest lżej sza, ale też
nie co bar dziej de li kat na. Za -
cho dzi więc py ta nie jak ona
po ra dzi so bie w pol skich re -
aliach. Na ryn ku nie miec kim

no wa tor skie roz wią za nie
Mer ce de sa do brze się przy -
ję ło i wie le firm już z nie go
ko rzy sta. Pre zes Bu do kru -
szu do da je: – Spraw dzi my
go do kład nie i na pew no
przej dzie twar dą szko łę, bo
na sze bu do wy są cza sem
trud ne dla sprzę tu.
Bu do krusz to pry wat ne
przed się bior stwo z cał ko wi -
cie pol skim ka pi ta łem, któ re
dzia ła w sek to rze bu dow la -
nym od 1990 ro ku. Fir ma jest
czo ło wym pro du cen tem
w Pol sce be to nu to wa ro we -
go, kost ki bru ko wej oraz pre -
fa bry ka tów ka na li za cyj nych.
Za trud nia po nad 500 pra -
cow ni ków w 14 za kła dach
na te re nie kra ju. Jed ną
z pod sta wo wych ma rek sa -
mo cho dów jeż dżą cych
w żół to -czer wo nych
bar wach fir my jest
Mer ce des -Benz.

POJAZDY BUDOWLANE

Arocs Lo ader do star czo ny do pierw sze go klien ta w Pol sce
Pierw szy w Pol sce Mer ce des -Benz Arocs w wer sji Lo ader tra fił w lip cu do pod war szaw skiej fir my
Bu do krusz. Lżej sze jest nie ty ko je go pod wo zie, ale rów nież za bu do wa, dzię ki cze mu be to no -
mie szar ka mo że do star czyć na bu do wę bli sko 20% be to nu wię cej, niż stan dar do wy po jazd

www.mercedes-benz.pl

Mar cin Cha rzyń ski (od le wej) i Sła wo mir Kwiat kow ski są bar dzo cie ka wi, jak w na -
szych wa run kach spraw dzi się „od chu dzo ny” Arocs Lo ader

W porównaniu z identycznym pojazdem w standardowej wersji, betonomieszarka na
podwoziu Mercedes-Benz Arocs Loader zapewnia o trzy tony większą ładowność

http://www.mercedes-benz.pl
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No wa tor skie roz wią za nie
szyb ko zna la zło uzna nie nie
tylko wśród użytkowników,
ale także dziennikarzy, czego
dowodem jest ty tuł „Tra iler
In no va tion 2015” przy zna wa -
ny na ha no wer skich tar gach
IAA przez przed sta wi cie li je -
de na stu wiodących cza so -
pism bran żo wych. 
Kon struk cja ba zu je na kon -
cep cji ukła du McPherson
i ma sto sun ko wo nie skom pli -
ko wa ną bu do wę, co oczy wi -
ście po zy tyw nie wpły wa na je -
go trwa łość i nie za wod ność.
Oś MPA jest przede wszyst -
kim lżej sza niż wcze śniej wy -
ko rzy sty wa ne kon struk cje, bo
za miast dwóch wa ha czy po -
przecz nych ma tyl ko je den,
a jej no śność się ga dwu na stu
ton. Nie wąt pli wą za le tą jest
tak że du ży kąt skrę tu kół wy -
no szą cy sześćdziesiąt stopni.
Po zwa la on na ła twe ma new -
ro wa nie na cze pą w ogra ni -
czo nej prze strze ni, jed no cze -
śnie przy mniej szym zu ży ciu
ogu mie nia, zwłasz cza pod -
czas wy ko ny wa nia naj bar -
dziej „cia snych” ma new rów.
Waż ną za le tą no wej osi jest

tak że nie wiel ka wy so kość,
dzię ki któ rej moż li we by ło ob -
ni że nie po wierzch ni ła dun ko -
wej na cze py do 780 mm. Ta -
ki po kład roz sze rza za sto so -

wa nie po jaz du, jak rów nież
zmniej sza kosz ty trans por tu
w przy pad ku, gdy niż sze
umiesz cze nie ła dun ku spo -
wo du je zmiesz cze nie się ze -

sta wu w do pusz czal nej wy so -
ko ści. Mi mo kom pak to wej bu -
do wy, mak sy mal ny skok za -
wie sze nia wy no si aż
350 milimetrów, co za pew nia
nie tyl ko od po wied nią sta bil -
ność po jaz du pod czas jaz dy
na nie rów nym te re nie, ale
przede wszyst kim za po bie ga
w ta kich sy tu acjach prze cią że -
niom po je dyn czych osi i kół. 
Naj wyż szej ja ko ści osie MPA
są bez ob słu go we. Ich kon -
struk cja po wsta ła w opar ciu
o kom po nen ty re no mo wa nych
pro du cen tów. Dla przy kła du
spe cjal ny amor ty za tor do star -
czył Neu me ister, ło ży sko wa -
nie oraz układ ha mul co wy
BPW (fir ma sto su je je w swo -
ich roz wią za niach ECO -Plus),
na to miast od le wa ny wa hacz
po cho dzi od fir my Heyd. 
Osie MPA wy stę pu ją w trzech
ty po sze re gach na czep z ofer -
ty fir my Gol dho fer. Pierw szy
obej mu je po jaz dy ty pu „se -
mi” z licz bą osi od dwóch
do ośmiu. Dru gi, ozna czo ny
ja ko MPA -V two rzą na cze py
z odej mo wa ną ła bę dzią szy -
ją, wy po sa ża ne mak sy mal nie
w pięć osi. Na trze ci ty po sze -
reg (MPA -K) skła da ją się na -
to miast mo du ły ofe ro wa ne
w trzech róż nych kon fi gu ra -
cjach do pa so wa -
nych do róż nych za -
dań trans por to wych.

In no wa cyj ne osie MPA w na cze pach Gol dho fer
O wła ści wo ściach użyt ko wych na czep do trans por tu ła dun ków nie nor -
ma tyw nych w du żej mie rze de cy du je układ jezd ny. Chcąc aby był on jak
naj lep szy, Gol dho fer opra co wał do swo ich po jaz dów uni ka to we osie MPA

www.golghofer.de

Bez ob słu go we osie MPA sto so wa ne w na cze pach Gol dho fer pozwalają osiągnąć
kąt skrę tu kół rów ny 60° i skok za wie sze nia wy no szą cy 350 mm

Cy lin der ukła du ha mul co we go osi MPA zo stał umiesz czo ny za amor ty za to rem, dzię ki
cze mu nie ogra ni cza skrę tu kół, a jed no cze śnie jest chro nio ny przed uszko dze nia mi 

http://www.goldhofer.de/en
http://www.goldhofer.de/en
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Be to no mie szar kę Lie bherr
na pod wo ziu MAN Con stel la -
tion 26.280 z ukła dem na pę -
do wym 6x4 wy po sa żo ną
w au to ma tycz ną skrzy nię bie -
gów Al li son se rii 3000 za pre -
zen to wa no na dzie wią tych
tar gach „Con cre te Show”
w Sao Pau lo. Po jazd ten to
efekt współ pra cy mię dzy
MAN La tin Ame ri ca i Lie bherr
Bra sil. Po dob nie jak Al lison,
obie fir my są w sta nie opra -
co wy wać roz wią za nia do pa -
so wa ne do in dy wi du al nych
po trzeb klien tów. – Współ pra -
ca mię dzy Al li son Trans mis -
sion, MAN La tin Ame ri ca
i Lie bherr Bra sil za owo co wa -
ła po wsta niem be to no mie -
szar ki, któ ra obec nie wy kra -
cza po za ocze ki wa nia flot,
ale nie ba wem mo że stać bar -
dzo po pu lar na – po wie dział
An to nio Car los No va es, kie -
row nik mar ke tin gu Al li son
Trans mis sion dla Ame ry ki
Po łu dnio wej. – Je stem prze -
ko na ny, że ry nek bar dzo do -
brze przyj mie na szą pro po zy -
cję, bo to wy trzy ma ły, zwin ny
po jazd, któ ry w zna czą cy
spo sób po ma ga zwięk szyć
wy daj ność i ren tow ność każ -
dej fir my bu dow la nej.
Tar gi „Con cre te Show” są
obec nie jed ną z naj waż niej -
szych im prez dla bran ży bu -
dow la nej. We dług or ga ni za -
to rów jest ona naj więk sza
w Ame ry ce Ła ciń skiej i dru ga
pod wzglę dem wiel ko ści
na świe cie. Jej uczest ni cy
ma ją oka zję za po znać się
z peł ną ga mą roz wią zań
skie ro wa nych dla bu dow -
nic twa, po cząw szy od pro -
jek to wa nia i ro bót ziem -
nych, po przez za awan so wa -
ne tech no lo gie be to no wa nia,
na usłu gach wy koń cze nio -
wych koń cząc, czy li wszyst -
kim, co mo że słu żyć opty ma -

li za cji pro ce su bu dow la ne go,
zwłasz cza pod wzglę dem
ogra ni cza nia kosz tów i cza su
re ali za cji in we sty cji.
Przy trans por cie be to nu po -
jazd cię ża ro wy jest eks plo ato -
wa ny bar dzo in ten syw nie.
Naj czę ściej pra cu je pod peł -
nym ob cią że niem i w zmien -
nych wa run kach dro go wych,
dla te go zna ko mi cie na da je się
do nie go w peł ni au to ma tycz -
na skrzy nia bie gów. Be to no -
mie szar ka wy po sa żo na w ta -

ką prze kład nię w po rów na niu
do wer sji ze skrzy nią ręcz ną
lub zauto ma ty zo wa ną po zwa -
la na znacz nie lepsze przy -
spie sza nie, a tym sa mym
krót sze cy kle do staw be to nu.
Nie bez zna czenie jest tak że
wyż szy kom fort pra cy kie -
row cy, któ ry nie mu si kon -
cen tro wać się na do bo rze
wła ści we go prze ło że nia,
a wy łącz nie na bez piecz nym
kie ro wa niu po jaz dem. W peł ni
au to ma tycz na skrzy nia bie -

gów Al li son uła twia rów nież
ma new ro wa nie w trud nym te -
re nie, a tak że na śli skich i grzą -
skich pod ło żach, ty po wych dla
pla ców bu do wy. To za słu ga
m.in. bra ku przerw w prze ka -
zy wa niu na ko ła mo men tu ob -
ro to we go, ja kie wy stę pu ją
w ukła dach na pę do wych
z kla sycz nym sprzę głem me -
cha nicz nym. Be to no mie szar -
ką z „au to ma tem” o wie le ła -
twiej ma new ro wać w cia -
snych prze strze niach czy ru -
szać na wznie sie niach, bo po -
jazd nie sta cza się mi mo, że
ha mu lec po sto jo wy nie jest
za łą czo ny. Brak ty po we go
sprzę gła cier ne go w znacz -
nym stop niu ob ni ża rów nież
kosz ty eks plo ata cji ukła du
na pę do we go, co w po łą cze -
niu z mniej szym zu ży ciem pa -
li wa ty po wym dla no wo cze -
snej au to ma tycz nej skrzy ni
bie gów, czy ni ta ki po jazd nie -
zwy kle atrak cyj nym dla wie lu
firm zaj mu ją cych się
pro duk cją i do star -
cza niem be to nu.

POJAZDY BUDOWLANE

Automatyczna skrzynia biegów Allison w betonomieszarce
W peł ni au to ma tycz ne skrzy nie bie gów znaj du ją za sto so wa nie głów nie w trans por cie dys try bu -
cyj nym lub ko mu nal nym, ale mo gą być rów nież zna ko mi tym roz wią za niem w przy pad ku be to no -
mie sza rek. Ta kie po jaz dy zwy kle nie są wy ko rzy sty wa ne na dłu gich tra sach, na to miast bar dzo
czę sto ob słu gu ją in we sty cje bu dow la ne zlo ka li zo wa ne w cen trach za tło czo nych aglo me ra cji

www.allisontransmission.com

Betonomieszarka z automatyczną skrzynią biegów jest tańsza w eksploatacji, bo nie ma sprzęgła podlegającego zużyciu i spala
mniej paliwa. Natomiast praca kierowcy jest znacznie bardziej wydajna, bezpieczniejsza i przyjemniejsza

Automatyczna skrzynia biegów Allison serii 3000 jest przeznaczona do pojazdów
ciężarowych średniej wielkości o mocy do 336 kW (450 KM)

http://www.allisontransmission.com/
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Za sto so wa nie naj now szej
„trój ki” jest jed nak znacz nie
szer sze, o czym świad czy do -
tych cza so wa po pu lar ność tych
po jaz dów na przy kład w bran -
ży po żar ni czej czy bu dow la nej.
W przy pad ku Eu ro car go od no -
si się to oczy wi ście do wer -
sji 4x4, ale bę dzie ją moż na za -
ma wiać do pie ro od po cząt ku

przy szłe go ro ku. No wy Da ily
z na pę dem obu osi jest do stęp -
ny w dwóch pod sta wo wych od -
mia nach, tj. z ka bi ną po je dyn -
czą dla 2-3 osób lub po dwój ną
mie szą cą  na wet sze ściu pa sa -
że rów. W pierw szym przy pad -
ku klient mo że wy brać krót szy
(3.050 mm) lub dłuż szy (3.400
mm) roz staw osi, w dru gim tyl -
ko dłuż szy. Ana lo gicz na sy tu -
acja do ty czy od mian to na żo -
wych. Po jaz dy z po je dyn czą
ka bi ną wy stę pu ją w wer sji
o do pusz czal nej ma sie cał ko -
wi tej obniżonej do 3,5 tony lub
standardowej 5,5 tony, a wy -
po sa żo ne w ka bi nę bry ga do -
wą wy łącz nie z pod wo ziem
o zwięk szo nej no śno ści.
We wszyst kich wer sjach
Daily 4x4 jest sto so wa ny ten
sam 4-cy lin dro wy sil nik wy so -

ko pręż ny F1C Eu ro VI He avy
Du ty o po jem no ści 3 dm3.
Jed nost ka ta ma układ wtry -
sku pa li wa com mon ra il i tur -
bo sprę żar kę o zmien nej geo -
me trii. Za pew nia mak sy mal ną
moc 125 kW (170 KM) i mak -
sy mal ny mo ment ob ro to -
wy 400 Nm. Zgod ność z wy -
ma ga ny mi nor ma mi emi sji

spa lin uzy ska no po przez po -
łą cze nie tech no lo gii re cyr ku -
la cji spa lin (EGR) i se lek tyw -
nej re duk cji ka ta li tycz nej
(SCR). Przy ję te roz wią za nie
cha rak te ry zu ję się wy so ką
sku tecz no ścią, a jed no cze -

śnie gwa ran tu je naj lep sze
wy ni ki w za kre sie opty ma li -
za cji zu ży cia pa li wa. W sta -
łym prze ka zy wa niu na pę du
na obie osie z roz kła dem mo -
men tu ob ro to we go mię dzy
przed nią a tyl ną osią w pro -
por cji od po wied nio 32 do 68%,
po śred ni czy sześciostop nio -
wa prze kład nia ręcz na z jed -

nym nad bie giem. Dzię ki za -
sto so wa niu dwóch re duk to -
rów – jed ne go przy skrzy ni
bie gów, dru gie go przy skrzy ni
roz dziel czej – kie row ca ma
łącz nie do dys po zy cji aż 24
prze ło że nia. Ob słu gu je się je

za po mo cą dwóch do dat ko -
wych dźwi gni umiesz czo nych
z pra wej stro ny kie row cy, któ -
re nie ogra ni cza ją prze strze ni
w ka bi nie. Po za łą cze niu obu
re duk to rów cał ko wi te prze ło -
że nie wy no si 1:124, a mak sy -
mal na pręd kość jaz dy jest
wte dy rów na 1,5 km/h. Tryb
peł za nia umoż li wia po ko ny -
wa nia bar dzo stro mych wnie -
sień, pre cy zyj ne ma new ro wa -
nie al bo pra cę ze spe cjal ny mi
na rzę dzia mi wy ma ga ją cy mi
mi ni mal nych pręd ko ści ro bo -
czych. Pod czas jaz dy w trud -
nym te re nie kie row ca ma jesz -
cze do dys po zy cji trzy blo ka -
dy me cha ni zmów róż ni co -
wych. Za łą cza się je za po mo -
cą trzech przy ci sków na ta bli -
cy roz dziel czej w ko lej no ści
zgod nej z ozna cze nia mi.
Dzię ki pod wyż szo ne mu za -
wie sze niu i krót kim zwi som,
kąt na jaz du w Da ily 4x4 wy -
no si 50°, a zjaz du 40° (z roz -
ło żo ną bel ką prze ciw wjaz do -
wą 32°). Rów nie im po nu ją ce
są prze świ ty pod osia mi rów -
ne 300 mm oraz głę bo kość
bro dze nia, któ ra dla w peł ni
ob cią żo ne go po jaz du ma
war tość 660 mm. W Da ily 4x2
po dłuż ni ce ra my są wy ko na -
ne z ce ow ni ków, na to miast
w wer sji te re no wej ma ją one
pro fil za mknię ty – od wy so ko -
ści tyl nej osi do przo du po jaz -
du. Ta kie roz wią za nie zwięk -
sza sztyw ność kon struk cji
pod czas po ko ny wa nia wy bo -
istych bez dro ży.
Wnę trze ofe ru je ta ki sam wy -
so ki po ziom kom for tu, co
wer sja szo so wa. To za słu ga
no wych, bar dzo wy god nych
sie dzeń, wy daj niej szej kli ma -
ty za cji ręcz nej lub au to ma -
tycz nej, a tak że prze my śla ne -
go roz miesz cze nia wszyst -
kich przy rzą dów. Za sto so wa -
ne ma te ria ły wy koń cze nio we
ła two utrzy mać w czy sto ści.
Nie znać na nich ku rzu, co
jest szcze gól nie istot ne w sa -
mo cho dzie, któ ry czę sto po -
ru sza się po bez dro żach.
W ta kich sy tu acjach szyb ko
moż na też do ce nić du żą licz -
bę po jem nych, za my ka nych

POJAZDY BUDOWLANE

Trzy pre mie ry Ive co Po land
W Biel sku -Bia łej pod czas tar gów ENER GE TAB mia ła miej sce pre mie ra
aż trzech no wych po jaz dów Ive co. Ter min i miej sce pre zen ta cji nie by -
ły przy pad ko we, po nie waż Da ily 4x4, Da ily All -Ro ad oraz Eu ro car go
ide al nie wpi su ją się w po trze by bran ży ener ge tycz nej

Sta lo wy zde rzak no we go Da ily 4x4 bez tru du po ra dzi so bie z pry zma mi pia chu czy śnie gu, a je śli doj dzie do je go uszko dze nia,
to na pra wa nie bę dzie dro ga, po nie waż jest on trzy czę ścio wy 

Da ily 4x4 do sko na le spi su je się w skraj nie cięż kim te re nie, dla te go po włą cze niu wszyst -
kich trzech blo kad me cha ni zmów róż ni co wych jest prak tycz nie nie do za trzy ma nia 
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schow ków, bo na wet pod -
czas jaz dy w trud nym te re nie
schowane w nich przed mio ty
po zo sta ną na swo im miej scu.
Pre zen ta cja Da ily 4x4 w Biel -
sku -Bia łej za pew nia ła moż li -
wość prze te sto wa nia wło -
skie go „wszę do ła za” w bar -
dzo wy ma ga ją cych wa run -
kach te re no wych. Trze ba
przy znać, że to co po tra fi ten
sa mo chód, jest na praw dę im -
po nu ją ce. Na szcze gól ną
uwa gą za słu gu je nie zwy kła
ła twość ru sza nia na stu pro -
cen to wych wznie sie niach.
W tym ce lu wy star czy za łą -
czyć oba re duk to ry, a sa mo -
chód star tu je z miej sca prak -
tycz nie bez do da wa nia ga zu
i bez ja kie go kol wiek „pa le -
nia” sprzę gła. Dla Da ily 4x4
głę bo kie, błot ni ste ko le iny też
nie są żad nym pro ble mem.
W cza sie pre zen ta cji do ich
po ko na nia wy star czy ło je dy -
nie „spię cie” blo ka dy mię dzy -
osio wej, więc trud no wy obra -
zić so bie prze szko dę, któ ra
mo gła by za trzy mać ten sa -
mo chód przy wy ko rzy sta niu

wszyst kich blo kad me cha ni -
zmów róż ni co wych.
Dla użyt kow ni ków, któ rzy nie
po trze bu ją aż tak spe cja li -
stycz ne go po jaz du, ja kim jest
Da ily 4x4, ale zda rza ją się im
sy tu acje, w któ rych nie kie dy
mu szą zje chać z utwar dzo -
nych dróg, opty mal nym roz -
wią za niem mo że być Da ily
All -Ro ad. Po mysł na je go
wpro wa dze nie wziął się
z bran ży po żar ni czej, dla któ -
rej ta ki sa mo chód po raz

pierw szy opra co wa ła fir ma
Achleitner pod na zwą
Achleitner Ive co PIAS. Nie
wszyst kie bo wiem in ter wen -
cje stra ży po żar nej wy ma ga -
ją pod wo zia moc no ute re no -
wio ne go, a więc z du żym
prze świ tem, krót ki mi zwi sa -
mi, kom ple tem blo kad me -
cha ni zmów róż ni co wych czy
spe cjal nym ogu mie niem. Po -
dob nie jest w in nych bran -
żach, na przy kład bu dow la -
nej czy ener ge tycz nej, gdzie
zda rza się, że na pęd obu osi
przy da je się tyl ko spo ra dycz -
nie, aby po ko nać nie wiel ki
od ci nek grzą skiej dro gi grun -
to wej czy wje chać na śli skie
wznie sie nie.
Fir ma Achleitner nie tyl ko
opra co wa ła na pęd w Daily
All -Ro ad, ale jest rów nież od -
po wie dzial na za do star cza nie
do nie go nie zbęd nych kom -
po nen tów,  czy li skrzy ni roz -
dziel czej z re duk to rem (2,5: 1)
i ze spo łu przed niej osi na pę -
do wej. W tej chwi li jest tak, że
fa bry kę Ive co opusz cza zwy -
kły po jazd 4x2, a w za kła dzie
au striac kie go ko ope ran ta na -
stę pu je je go kon wer sja
do wer sji 4x4. Do ce lo wo ca ły
pro ces ma być jed nak prze or -
ga ni zo wa ny, aby obie od mia -
ny Da ily by ły kom ple to wa ne
wy łącz nie we Wło szech.
Na pęd All -Ro ad do stęp ny jest
w ca łym za kre sie to na żo wym,
czy li od 3,5 do 7 ton i wszyst -
ki mi roz sta wa mi osi, ale tyl ko
z ręcz ną, sześciostop nio wą
skrzy nią bie gów. Po nad to tyl -

na oś mu si być „na bliź nia -
kach”, bo je dy nie ta wer sja
wy stę pu je z blo ka dą me cha ni -
zmu róż ni co we go. Napęd 4x4
firmy Achleitner można też za -
sto so wać w fur go nie, co sta -
no wi bar dzo cie ka wą pro po zy -
cję dla ser wi sów mo bil nych.
Do wy bo ru są dwa trzyli tro we
sil ni ki o mo cy 107 kW (146
KM) i 125 kW (170 KM). Stan -
dar do wa kom ple ta cja sa mo -
cho du obej mu je środ ko wą
i tyl ną blo ka dę me cha ni zmów
róż ni co wych, na to miast przed -
nia jest sto so wa na opcjo nal -
nie, ale wy stę pu je tyl ko w od -
mia nach o DMC rów nej 5 ton.
Po dob nie jak w Da ily 4x4,
w przy pad ku roz wią za nia
Achle it ner rów nież sta le są
na pę dza ne obie osie. Po za -
blo ko wa niu blo ka dy w skrzy -
ni roz dziel czej na pęd jest
prze no szo ny po rów no
na obie. Je śli to nie wy star -
cza, kie row ca mo że się wspo -
móc za łą cze niem blo ka dy tyl -
ne go me cha ni zmu róż ni co -
we go, a na stęp nie przed nie -
go. W wie lu sy tu acjach war to
rów nież sko rzy stać z re duk to -
ra, za le ca ne go przy po ko ny -
wa niu bar dzo stro mych pod -
jaz dów. Wów czas sa mo chód
po ru sza się z nie wiel ką pręd -
ko ścią, ale dys po nu je wy so -
kim mo men tem ob ro to wym
na ko łach. Tryb 4x4 LOW mo -
że być uru cha mia ny nie za leż -
nie od blo ka dy skrzy ni roz -
dziel czej. Włą cze nie re duk to -
ra wy ma ga za trzy ma nia po -
jaz du i mu si być po prze dzo -

POJAZDY BUDOWLANE

Oba re duk to ry za sto so wa ne w Da ily 4x4 są ob słu gi wa ne za po mo cą dwóch do dat ko -
wych dźwi gni za mon to wa nych z pra wej stro ny fo te la kie row cy

Ka bi na bry ga do wa Da ily 4x4 wy god nie mie ści sie dem osób, na wet w gru bych ubra -
niach. Du ża prze strzeń za przed ni mi fo te la mi uła twia wcho dze nie i opusz cza nie wnę trza

Pod wo zia mo der ni zo wa ne przez fir mę Achle it ner są chęt nie wy po sa ża ne w du że pod no śni ki ko szo we, któ re w przy pad ku
Daily 4x4 po wo du ją prze kro cze nie do pusz czal nej ma sy cał ko wi tej
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ne wci śnię ciem sprzę gła. Ko -
rzy sta nie z blo kad me cha ni -
zmów róż ni co wych jest mniej
re stryk cyj ne, ale rów nież wy -
ma ga prze strze ga nia pew -
nych za sad. Szcze gól nie do -
ty czy to ko lej no ści ich za łą -
cza nia, jak rów nież prze strze -
ga nia od po wied nich li mi tów
pręd ko ści. Dla blo kad mię -
dzy osio wej i tyl nej wy no si
on 30 km/h, na to miast w przy -
pad ku przed niej jest rów ny
10 km/h. Ob słu ga blo kad od -
by wa się za po mo cą ze sta wu
do dat ko wych przy ci sków
umiesz czo nych pod po krę tła -
mi do re gu la cji na wie wu
i tem pe ra tu ry po wie trza w ka -
bi nie, a włą cza nie re duk to ra
spe cjal ną dźwi gnią z pra wej
stro ny fo te la kie row cy.
Fir ma Achle it ner w ra mach
przy go to wa nia samochodu

do pra cy w trud niej szych wa -
run kach te re no wych za bez pie -
cza klu czo we ele men ty pod wo -
zia so lid ny mi, sta lo wy mi osło -
na mi. Wśród ochra nia nych ze -
spo łów jest przed ni most,
skrzy nia roz dziel cza oraz zbior -
nik pa li wa. Oprócz do łą cza ne -
go na pę du przed niej osi, po ru -
sza nie się po trud niej szych wa -
run kach te re no wych uła twia
też zwięk szo na wy so kość pod -
wo zia: z przo du o 80 mm, z ty -
łu o 100 mm. W po rów na niu
z ana lo gicz ny mi od mia na mi
Da ily w wer sji 4x2, mo del All -
-Ro ad jest cięż szy o oko -
ło 220 kg i wy ma ga do pła ty
na po zio mie 16.000 eu ro.

Dwa la ta pod de biu cie sa mo -
cho du Eu ro car go speł nia ją ce -
go nor mę Eu ro VI, któ ry sprze -
dał się już w 500 ty sią cach eg -
zem pla rzy w Eu ro pie, Afry ce,
Azji Środ ko wej, Au stra lii i Ame -
ry ce Ła ciń skiej, Ive co po sta no -
wi ło wpro wa dzić do swo je go
be st sel le ra ko lej ne udo sko na -
le nia. Od by ło się to w myśl za -
sa dy, aby po pra wić to, co
mo że być lep sze i nie ze psuć
te go, co jest do bre. Pier re
Lahutte, pre zes Ive co po wie -
dział: – Nasz no wy Eu ro car go
to cię ża rów ka, któ rą lu bi mia sto
i każ dy znaj dzie w niej coś,
za co bę dzie ją ce nił. Mia sta
za eko lo gię, wła ści cie le za wy -
daj ność i ni skie cał ko wi te kosz -
ty po sia da nia, a kie row cy
za kom fort pra cy i du żą uni wer -
sal ność. W osią gnię ciu nor my
emi sji spa lin Eu ro VI, no wy

Eurocargo ko rzy sta wy łącz nie
z tech no lo gii HI -SCR z pa syw -
nym fil trem czą stek sta łych
DPF. Dzię ki te mu po jazd nie
ma żad nych ogra ni czeń w za -
sto so wa niach, a je go eks plo -
ata cja jest prost sza i w dłuż -
szej per spek ty wie tań sza.
Z uwa gi na fakt, że jest on wy -
ko rzy sty wa ny głów nie na krót -
szych od cin kach czy w mia -
stach, przy je go opra co wy wa -
niu kon struk to rzy po ło ży li
szcze gól ny na cisk na pod nie -
sie nie osią gów i re duk cję zu ży -
cia pa li wa. Uda ło się to osią -
gnąć m.in. stosując ga mę
ośmiu no wo cze snych, eko no -
micz nych sil ni ków, z któ rych

dwie jed nost ki 4-cy lin dro we
Tec tor 5 o mo cy 160 i 190 KM
zo sta ły zop ty ma li zo wa ne
pod ką tem eks plo ata cji w mie -
ście, na to miast naj moc niej szy
Tec tor 5 (210 KM) i sil ni ki 6-cy -
lin dro we Tec tor 7 są prze zna -
czo ne do dys try bu cji kra jo wej
i za sto so wań spe cjal nych
(bran ża ko mu nal na, po żar nic -
two itp.). Istot nym za bie giem
by ło wdro że nie no wej tur bo -

sprę żar ki i zwięk sze nie stop nia
sprę ża nia, dzię ki cze mu uzy -
ska no wzrost mo men tu ob ro -
to we go przy pręd ko ści ob ro to -
wej sil ni ka po ni żej 1.200
obr./min. W re zul ta cie no wy
Eu ro car go jest w sta nie szyb -
ciej re ago wać na każ de na ci -
śnię cie pe da łu przy spie sze nia,
jed no cze śnie przy mniej szym
zu ży ciu pa li wa na wet o 8%.
W przy pad ku dłuż szych tras,
w sa mo cho dach wy po sa żo -
nych w zauto ma ty zo wa ne
skrzy nie bie gów,  w oszczę -
dza niu ole ju na pę do we go po -
ma ga do dat ko wo sys tem
EcoSwitch, któ ry wy dłu ża
czas jaz dy na szó stym bie gu
i ogra ni cza re duk cję prze ło że -
nia do czwar te go bie gu, a tak -
że funk cja EcoRoll (do stęp na
z prze kład nią dwunastostop -
nio wą) wy ko rzy stu ją cą bez -
wład ność sa mo cho du pod -
czas zjaz du ze wznie sie nia.
Waż nym aspek tem od mło -
dzo ne go Eu ro car go jest rów -
nież bez pie czeń stwo. Dla te go
w no wym po jeź dzie sto so wa -
ny jest m.in. sys tem ostrze ga -
nia przed nie za mie rzo ną

zmia ną pa sa ru chu (LDWS),
za awan so wa ny sys tem ha -
mo wa nia awa ryj ne go (AEBS)
czy też ak tyw ny tem po mat
(ACC). Świa tła LED do jaz dy
dzien nej na le żą do wy po sa -
że nia stan dar do we go, na to -
miast przed nie la mpy kse no -
no we wy ma ga ją do pła ty.
Je śli cho dzi o Eu ro car go
w wer sji 4x4 to jest on wy po -
sa żo ny w sta ły na pęd na obie

osie. Ma do pusz czal ną ma sę
cał ko wi tą od 11,5 do 15 ton
i ofe ru je roz staw osi w za kre -
sie 3.240-4.150 mm. Po dob nie
jak w Da ily 4x4, do wy bo ru jest
ka bi na po je dyn cza lub bry ga -
do wa. Stan dar do wo mon to -
wa ny jest za czep ho low ni czy
z przo du oraz ze staw spe cjal -
nych roz wią zań ogra ni cza ją -
cych uszko dze nia po jaz du
w trud nym te re nie, jak np. sta -
lo we zde rza ki, siat ki na re flek -
to rach, osło na chłod ni cy czy
dwa uchyl ne stop nie wej ścio -
we. Do na pę du Eu ro car go 4x4
sto so wa ny jest tyl ko sil nik Tec -
tor 7, ale w trzech po zio mach
mo cy: 220, 250 i 280 KM.
War ta uwa gi jest do stęp ność
au to ma tycz nej skrzy ni bie -
gów w miej sce sze ścio stop -
nio wej mon to wa nej stan dar -
do wo prze kład ni ręcz nej. Po -
ru sza nie się po bez dro żach uła -
twia dwu bie go wa skrzy nia roz -
dziel cza oraz trzy blo ka dy me -
cha ni zmów róż ni co wych roz łą -
cza ne au to ma tycz nie
po prze kro cze niu
pręd ko ści 25 km/h.

www.iveco.pl

Imponujący kąt skrętu kół nowego Eurocargo 4x4 (od 40 do 48 stopni w zależności od
zastosowanego ogumienia) ułatwia manewrowanie na placu budowy w terenie miejskim 

No wy Eu ro car go ła two roz po znać po sze ro kim uśmie chu i prze pro jek to wa nych de -
flek to rach, któ re lepiej zapobiegają brudzeniu się klamek drzwi

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Jak uda ło się osią gnąć ta kie
wy ni ki przy ga ba ry tach dźwi -
gu? Klu czo wym czyn ni kiem
jest TA DA NO Tri ple -Bo om -
Sys tem, któ ry po le ga na za -
sto so wa niu trzech te le sko -
pów: jed ne go głów ne go
i dwóch to wa rzy szą cych.
W ATF 600G -8 dwa te le sko -
py po bo kach głów ne go po -
ma ga ją mu utrzy mać sztyw -
ność, a tym sa mym zwięk -
sza ją udźwig. Tak jak on są
usztyw nia ne bol co wa niem.
W każ dej sek cji znaj du je się
cha rak te ry stycz ne trój kąt ne
usztyw nie nie. Dzię ki te mu
dźwig osią ga war to ści nie -
spo ty ka ne u kon ku ren tów.
ATF 600G -8 na wy so ko -
ści 47,2 m i 9 me trach za się -
gu osią ga 145 ton, a ry wa -
le 125 ton. Przy wy chy le niu
masz tu do 30 me trów róż ni -
ca wy no si 50 wo bec 35 ton.
Po za mon to wa niu sześć -
dzie się cio me tro we go „ji ba”

róż ni ca w udźwi gu wy no -
si 29 wo bec 18 ton, a z sys -
te mem od cią gów jesz cze
wię cej. Dłu gość głów ne go
te le sko pu się ga pięć dzie -
sięciu sześciu me trów, a dłu -
gość naj większego „ji ba”

to dzie więć dzie siąt me trów.
Za sto so wa no uprosz czo ne
okre śle nia ra mion: MB (ma in
bo om), LJ (luf fing jib) oraz FJ
(fi xe jib). Uła twia ją one mon -
te rom od po wied nie skon fi gu -
ro wa nie dźwi gu. Cie ka wost -
ką jest za sto so wa nie kra tow -
nic wcho dzą cych „jed -

na w dru gą”, dzię ki któ rym
ma le je licz ba trans por tów.
Kon struk cja dźwi gu umoż li -
wia pra cę w miej scach do -
tych czas zbyt cia snych dla
ta kich ma szyn. Kon struk to -
rom uda ło się zmniej szyć

o 6,3 me tra zwis prze ciw wa -
gi. Spe cjal na kon struk cja
pod wo zia oraz mon ta żu osi
po zwa la dźwi go wi o dłu go -
ści 21.747 mm za wró cić w ko -
le o pro mie niu 7.198 mm.
Z 32 kół skręt ne są wszyst kie,
a na pę dza nych jest osiem.
Ozna cza to mniej sze zu ży cie
ogu mie nia. TA DA NO po sta -
wi ło tak że na asy me trycz ne
po le pod sta wy. Dzię ki nie mu
do pra cy nie jest ko niecz ne
roz sta wie nie wszyst kich pod -
pór na tej sa mej od le gło ści.
Sys tem kon tro li AOBC dy na -
micz nie ob li cza i nad zo ru je ja -
ki cię żar moż na pod jąć z nie
w peł ni wy su nię ty mi pod po ra -
mi i in for mu je o tym ope ra to -
ra. Nie za wsze moż na usu nąć
prze szko dę przed ła pą lub
do peł ne go wy su wu za brak -
nie kil ku dzie się ciu cen ty me -
trów. W ta kich przy pad kach
sys tem ob li czy, czy da na pra -
ca jest wy ko nal na. W celu
zwiększenia wy go dy ope ra to -
ra dźwi gu przy go to wa no
prze no śny pa nel ste ro wa nia.
W kwe stii sil ni ków TA DA NO
po sta wi ło na pro duk ty fir my
Mer ce des -Benz (MTU). To
uzna ny i glo bal ny do staw ca,
a więc nie bę dzie pro ble mów

z ser wi sem czy za opa trze niem
w czę ści na wszyst kich kon ty -
nen tach. W dźwi gu ATF 600G -8
ko niecz ne by ło za sto so wa nie
dwóch jed no stek na pę do -
wych – zgod nie z naj now szą fi -
lo zo fią fir my. Podczas jazdy
po dro dze pra cu je, umiesz czo -
ny nad dru gą osią od przo du,
sil nik o mo cy 625 KM, zaś
do uno sze nia ła dun ków wy ko -
rzy sty wa na jest umiesz czo na
nad siód mą osią w gór nej czę -
ści jed nost ka o mo cy 354 KM.
We dług ob li czeń kon struk to -
rów TA DA NO róż ni ca w zu ży -
ciu pa li wa w tej kla sie dźwi gów
po mię dzy wer sja mi jed no -
i dwu sil ni ko wy mi się ga czte -
rech li trów ole ju na pę do we go
na go dzi nę pra cy. Przy za ło że -
niu pięt na stoletniej eks plo ata -
cji, śred nio 1.500  go dzin w ro -
ku oraz biorąc pod uwagę
aktualne ceny pa li wa, dwa sil -
ni ki przy nio są w tym okre sie
oszczęd no ści dzie więć dzie się -
ciu ty się cy eu ro. Na to miast
dzię ki re duk cji prze woź ne go
osprzę tu na prze strze ni pięt na -
stu lat pra cy i czter dzie stu zle -
ce niach w ro ku oraz 3.000 eu -
ro kosz tów zwią za nych z trans -
por tem do dat ko wych ele men -
tów skła do wych, w kie sze ni
użyt kow ni ka po zo sta nie na -
wet 1,8 mln eu ro. 
„Naj młod szym dziec kiem”
TA DA NO  win ny za in te re so -
wać się fir my po szu ku ją ce
oszczęd no ści, a spe cja li zu -
ją ce się w szyb kich i po je -
dyn czych zle ce niach. To tak -
że szan sa dla wkra cza ją cych
w cięż sze sek to ry usług. Mo -
gą w nich za ist nieć bez ko -
niecz no ści po no sze nia kosz -
tow nych na kła dów w do dat -
ko we środ ki trans por tu nie -
zbęd ne przy za sto so -
wa niu pro po zy cji kon -
ku ren tów TA DA NO.

POJAZDY BUDOWLANE

ATF 600G -8 – najmłodsze i naj więk sze „dziecko” Ta da no
W po ło wie ro ku mia ła miej sce świa to wa pre mie ra naj więk sze go pro duk tu TA DA NO. Dźwig z fa -
bry ki w nie miec kim Lauf ma udźwig 600 ton, te le skop o dłu go ści 15,2-56,0 me trów, a z „bo cian -
kiem” na wet 146 me trów oraz dwa sil ni ki. Mi mo to mie ści się pod wia duk tem o wy mia rach czte ry
me try wy so ko ści i trzy me try sze ro ko ści, a na cisk na każ dą oś nie prze kra cza 12 ton

www.graco.pl

Najnowszy dźwig Tadano odznacza się bardzo zwartą konstrukcją. Dzięki temu
może dojechać i pracować w bardzo ciasnych miejscach

Triple-Boom-System to rewolucja w branży dźwigowej chroniona licznymi
patentami. Wzmacnia on główne ramię dźwigu, czyli zwiększa udźwig

http://graco.pl/


http://graco.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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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,

sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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

6/2015 13.11.2015 05.10.2015 19.10.2015
1/2016 29.01.2016 21.12.2015 04.01.2016
2/2016 18.03.2016 15.02.2016 20.02.2016
3/2016 25.05.2016 25.04.2016 04.05.2016
4/2016 15.07.2016 13.06.2016 20.06.2016
5/2016 16.09.2016 16.08.2016 25.08.2016

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 5/2015 

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://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/prenumerata
http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/posrednik-budowlany


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