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SPIS TREŚCI

Camso Polska ma dwadzieścia lat!

Uro dzi ny Cam so Pol ska ob cho dzo ne by ły bar -
dzo uro czy ście, a chwi la mi hucz nie! Na Zam -
ku Bi sku pim w Ja no wie Pod la skim spo tka li się
pra cow ni cy i współ pra cow ni cy fir my

Bo mag – żwa wy sześć dzie się cio la tek!

Swą pierw szą ma szy nę Bo mag wy pro du ko wał
sześć dzie siąt lat te mu w ga ra żu. Dzi siaj fir ma
za trud nia dwa ty sią ce pra cow ni ków i sprze da -
je ma szy ny w naj dal szych za kąt kach świa ta 

Volvo na poziomie

Swą pierw szą ma szy nę Bo mag wy pro du ko wał
sześć dzie siąt lat te mu w ga ra żu. Dzi siaj fir ma
za trud nia dwa ty sią ce pra cow ni ków i sprze da -
je ma szy ny w naj dal szych za kąt kach świa ta 

„Au to mat” pod Bar ba ka nem

W po bli żu jed nej z wi zy tó wek Kra ko wa – Bar -
ba ka nu – pra cu je pierw sza na świe cie sprze -
da na ko par ka wy po sa żo na w au to ma tycz ny
sys tem ko pa nia Trim ble Ear th works

Interhandler ma się doskonale!

Roz mo wa z Robem Markusem, 
prezesem zarządu firmy Interhandler 

Globgranit stawia na markę Do osan! 

Na Dol nym Ślą sku dzia ła po nad trzy sta ko pal -
ni gra ni tu. Jed ną z nich jest Glob gra nit eks plo -
atu ją cy dwie du że ma szy ny Do osan – ła do -
war kę DL420 -5 oraz ko par kę DX255LC -5

Me ca lac – kon se kwen cja w dzia ła niu

Jesz cze do nie daw na Me ca lac ko ja rzył się wy -
łącz nie z wie lo funk cyj ny mi ko par ka mi. Cza sy
te na le żą jed nak do prze szło ści. Fran cu ska fir -
ma po sze rza port fo lio ofe ro wa nych ma szyn 

Ko par ko -ła do war ki MST pod bi ja ją ry nek 

Ko par ko -ła do war ki MST 644 roz po czę ły pra cę
u no we go wła ści cie la – Saur Nep tun Gdańsk.
Fir ma zde cy do wa ła się na za kup dwóch bo ga -
to wy po sa żo nych ma szyn na rów nych ko łach

LiuGong w Pol sce – po trój ne otwar cie 

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry świę to wa ł aż trzy
otwar cia – swej eu ro pej skiej sie dzi by, Re gio -
nal ne go Cen trum Dys try bu cji Czę ści Za mien -
nych oraz cał ko wi cie no wej li nii pro duk cyj nej 

Wydajność w górę, spalanie w dół! 

Ła do war ka ko ło wa Cat 950 GC sta no wi nie -
zwy kle uda ne po łą cze nie wy daj no ści i ła two -
ści ob słu gi z po nad prze cięt ną nie za wod no ścią
i trwa ło ścią, z któ rej sły ną ma szy ny tej mar ki 

Naj now sza, naj więk sza, naj moc niej sza! 

Ca se CE za pre zen to wał ko par kę CX750D. Ma -
szy nę wy róż nia nie tyl ko wiel kość i moc, ale tak -
że pro duk tyw ność. A wszyst ko to przy znacz -
nym ogra ni cze niu kosz tów eks plo ata cji

„Czterdziestki” rządzą w Bełchatowie

W KWB Beł cha tów  od wie lu lat eks plo ato wa -
ne są naj potężniejsze spośród spy char ek
wytwarzanych w Sta lo wej Wo li. Moc sil ni ka
tych ko lo sów wy no si po nad 500 KM
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Dro dzy Czy tel ni cy,
oży wie nie w bu dow nic twie – bę dą cym prze cież ko łem za ma cho wym ca łej go spo dar ki – za ob ser wo wać moż na na wet w ko lej ce
do ka sy w su per mar ke cie. By naj mniej, nie bu dow la nym! „Sta ry, nic ci nie po ra dzę, ro bo ty mam usta wio ne na pół ro ku na -
przód, na praw dę ni gdzie cię nie wci snę” – tak sto ją cy tuż za mną przed się bior ca, jak się póź niej oka za ło – zaj mu ją cy się wy koń -
cze niów ką po trak to wał przez te le fon swe go zna jo me go chcą ce go dać mu zle ce nie na prze bu do wę i re mont. Gdy skoń czył roz -
mo wę i obaj za pła ci li śmy za za ku py – po sta no wi łem go za gad nąć. Ucięliśmy so bie dłuż szą po ga węd kę i oka za ło się, że choć mój
no wy zna jo my ma peł ne rę ce ro bo ty, to ra czej się mar twi, a nie cie szy. Dla cze go? Wy tłu ma czył mi, że na co dzień bo ry ka się
z bra kiem pra cow ni ków. Nie tyl ko tych ma ją cych kwa li fi ka cje, ale na wet bez żad ne go do świad cze nia, któ rzy by li by chęt ni
do przy ucze nia. A je że li już na wet się ta cy znaj du ją, to z bar dzo od le głych miej sco wo ści. Trze ba im wy na jąć kwa te ry, al bo do -
wo zić do pra cy… Ma te ria ły bu dow la ne też dro że ją, na do da tek za czy na też bra ko wać ma szyn i sprzę tu. Szy ku je się więc swo ista
„po wtór ka z roz ryw ki”, kie dy to przed Eu ro 2012 naj pierw z róż nych wzglę dów dłu go przy mie rza no się do re ali za cji za dań,
a po tem na si łę i na chyb ci ka od da wa no do użyt ku dro gi o do pa so wa nym do oko licz no ści „sta tu sie prze jezd no ści”.
To w koń cu ma my być opty mi sta mi czy nie? Lepiej się cieszyć, czy martwić? Da ne sta ty stycz ne GUS po trzech kwar ta łach
te go ro ku dają powody do zadowolenia,  po ka zu ją bowiem blisko czternasto pro cen to wy  wzrost pro duk cji bu dow la no -mon -
ta żo wej. Pamiętajmy, że rok te mu mie li śmy do czynienia z pra wie pięt na sto pro cen to wym spa dkiem. Czy li jest do brze, ma
być le piej, ale cią gle nie wia do mo kie dy i… do kie dy. Mal kon ten ci ga szą opty mizm. Ich zda niem cie szyć się nie war to, bo
wzrost bu dow la ny zwia stu je nie tyl ko dobre perspektywy w postaci więk szych zysków dla wykonawców, ale i ich zwięk szo ne
wy dat ki. Na przykład z po wo du wspo mnia ne go bra ku pra cow ni ków trze ba bę dzie za chę cać do podjęcia pra cy wyższymi
płacami. Ina czej i lep si, i gor si bez wyjątku po ucie ka ją za gra ni cę. A nie do bo ry ma te ria łów bu dow la nych i sprzę tu sta ną się
do sko na łym pre tek stem do śru bo wa nia ich cen. 
Tę ten den cję co raz wy raź niej zda je się do strze gać Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad. Jesz cze do nie daw na więk -
szość or ga ni zo wa nych przez nią prze tar gów wy gry wa ły fir my ofe ru ją ce spo ro niż sze niż za kła dał kosz to rys ce ny wy ko na nia
ro bót. Przy kła dem mo że tu być tak po waż na in we sty cja, jak Po łu dnio wa Ob wod ni ca War sza wy. To się jed nak skoń czy ło!
Te raz wyj ścia są dwa – al bo pod pi su je się umo wą z fir mą ofe ru ją cą ce nę prze kra cza ją cą – i to znacz nie! – kosz to rys in we stor -
ski, al bo trze ba po wta rzać prze targ. Dla cze go kosz ty wy ko na nia ro bót tak wzro sły? Po pierw sze zwięk szy ły się pła ce, po dru -
gie wyż sze są ce ny sta li, kru szy wa. A po nie waż, pa ra dok sal nie, bo om in we sty cyj ny z ro ku 2012 do pro wa dził do upad ku wie -
lu po mniej szych firm pod wy ko naw czych, zda rza się więc i tak, że na prze tar gi or ga ni zo wa ne przez GDDKiA nie wpły wa ani
jed na ofer ta... Tak źle, i tak nie do brze! Naj pierw nie cier pli wie cze ka my na lep sze cza sy, a gdy nad cho dzą, to na rze ka my. Tłu -
macz my so bie, że nie jest źle i za wsze mo że być go rzej. Na przy kład wów czas, gdy spraw dzą się dłu go ter mi no we pro gno zy
syn op ty ków za po wia da ją cych w Pol sce wy jąt ko wo mroź ną i śnież ną zi mę! 

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa

LiuGong 925E

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Uro dzi ny Cam so Pol ska
Pierw szy week end paź dzier ni ka był jesz cze dość cie pły i su -
chy – po go da ide al na na ob cho dy 20-le cia Cam so Pol ska, któ -
re od by ły się w pięk nym Ja no wie Pod la skim. Kwe stia po go dy
od gry wa ła tu waż ną ro lę, po nie waż uro czy sto ści za pla no wa no
aż na dwa dni, a istot ną ich czę ścią by ły ple ne ro we te sty ogu -
mie nia Cam so. Za pro szo no wie lu klien tów, któ rzy mie li dzię ki
te mu oka zję za po zna nia się z no wy mi pro duk ta mi. Co naj waż -
niej sze – za rów no opo ny, jak i gą sie ni ce pre zen to wa ne by ły
na kil ku ma szy nach JCB, któ ry mi moż na by ło po jeź dzić w te re -
nie słu cha jąc przy oka zji fa cho wych ko men ta rzy pra cow ni ków
Ca mso Pol ska. Wy bór od po wied nie go miej sca na uro dzi no we
uro czy sto ści był za tem spra wą klu czo wą – oprócz ele ganc kich
wnętrz za byt ko we go Zam ku Bi sku pie go, w któ rych od by wa ła
się kon fe ren cja oraz ga lo wa ko la cja, po trzeb ne by ły te re ny
na te sty ma szyn, naj le piej w za się gu nie dłu gie go spa ce ru. Jak
się oka za ło, wszyst ko to gwa ran to wał wła śnie ja now ski ho tel
zlo ka li zo wa ny w daw nej re zy den cji bi sku pów oto czo nej roz le -
głym te re nem re kre acyj nym (daw niej był tu ogród an giel ski).

Choć Cam so Pol ska ist nie je od dwu dzie stu lat, swą obec ną
na zwę no si od nie daw na. Wie le osób z bran ży pa mię ta do -
brze po przed nią na zwę – So li de al, po tem So li de al Ca mo plast.
Pro duk ty z tym lo go od zna cza ły się za wsze naj wyż szą ja ko -
ścią, ce cha ta po zo sta ła wy róż ni kiem wy ro bów z lo go Cam -
so. To wła śnie spra wia, że fir ma nie tyl ko utrzy mu je swą po -
zy cję na ryn ku, ale na dal się roz wi ja. Pod czas uro czy ste go
i ob fi tu ją ce go w atrak cje ku li nar no -mu zycz ne wie czo ru mie li -
śmy oka zję wy słu chać pre zen ta cji o hi sto rii fir my, po znać jej
struk tu rę oraz peł ne port fo lio. Cam so ma sie dzi bę w Ka na -
dzie, pro wa dzi dzia łal ność pro duk cyj ną w dwudziestu trzech
za kła dach zlo ka li zo wa nych na ca łym świe cie, w po nad stu
kra jach sprze da je opo ny i gą sie ni ce do ma szyn bu dow la nych
i dro go wych, a tak że opo ny pneu ma tycz ne, superelastyczne
i opa ski amor ty zu ją ce do wóz ków wi dło wych oraz urzą dzeń
trans por tu we wnętrz ne go. Jej pro duk ty są do brze zna ne tak -
że w bran ży rol nej, a na wet – to aku rat w Pol sce jest ni -
sza – w po jaz dach uży wa nych na śnie gu i lo dzie, ale tak że
w quadach (ten dział w Cam so okre śla się mia nem
Powersports). Ja ko cie ka wost kę mo że my tu po dać no wy pro -
dukt Cam so, któ ry ma umoż li wić jeż dże nie po śnie gu na mo -
to cy klach mo to cros so wych. Fir ma ma 11% udzia łu w ryn ku

opon i gą sie nic, a licz ba jej pra cow ni ków prze kra cza siedem i
pół ty sią ca w dwudziestu sześciu kra jach. Cam so jest do staw -
cą na pierw sze wy po sa że nie (OEM) do wio dą cych pro du cen -
tów ma szyn i urzą dzeń. 
Dwu dzie ste uro dzi ny to oka zja do wspo mnień i ży czeń.
Pierwsza sie dzi ba Cam so Pol ska (wów czas był to oczy wi ście
So li de al) mie ści ła się w Lu bli nie, obec nie biu ra znaj du ją się
w War sza wie, a ma ga zy ny w po bli skim Su le jów ku. Fir ma suk -
ce syw nie się roz wi ja, co – jak pod kre ślił w cie płych i ser decz -
nych sło wach pre zes Cam so Pol ska Krzysz tof Po le siak – jest
za słu gą wszyst kich jej pra cow ni ków. Dla te go wła śnie naj waż -

niej szym punk tem uro dzi no we go wie czo ru by ły po dzię ko wa nia,
dy plo my, oko licz no ścio we na gro dy dla człon ków ze spo łu Cam -
so. Na sce nę za pro szo no tak że współ pra cow ni ków i naj lep -
szych klien tów fir my – w tym dwóch przed się bior ców dzia ła ją -
cych z Cam so Pol ska od sa me go po cząt ku. Wszy scy otrzy ma li
pa miąt ko we sta tu et ki i po dzię ko wa nia. Ga lo wy wie czór upły wał
w nie mal ro dzin nej at mos fe rze, już te raz za sta na wia no się, gdzie
od by wać się bę dzie 25-le cie fir my. W pla nach jest wzmoc nie nie
ze spo łu, wpro wa dza nie no wych pro duk tów, roz wi ja nie sie ci ser -
wi so wej. Du żo uwa gi po świę ca się moż li wo ściom in ter ne tu – już
te raz na stronie Camso dzia ła  kal ku la tor po zwa la ją cy sa mo -
dziel nie do brać so bie ogu mie nie od po wied nie do swo jej ma szy -
ny. Pa trząc na roz wój i suk ce sy Ca smo Pol ska, wie rzy my, że
bę dzie co świę to wać. I te go – z oka zji uro dzin – ży czy my!
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MIESZANKA FIRMOWA

Na scenie bohaterowie urodzinowego, galowego wieczoru - pracownicy Camso
Polska, którzy zostali uhonorowani okolicznościowymi nagrodami!

Oba dni były pełne atrakcji - po uroczystościach i zabawie do białego rana mieliśmy
okazję testować ogumienie Camso zasiadając za sterami kilku maszyn

W ciągu dwudziestu lat zmieniła się nazwa firmy, ale nie jakość produktów! Dzięki
temu Camso Polska nie tylko utrzymuje pozycję na rynku, ale nadal się rozwija
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Przez wrze śnio wy ty dzień sie -
dzi ba Bo ma ga w nie miec kim
Bop pard sta ła się miej scem,
do któ re go przy by wa li go ście
z całego świata. Na In no va tion
Days dla klien tów, pra cow ni -
ków, de ale rów oraz pra sy cze -
ka ły atrak cje zwią za ne za rów -
no z ob cho da mi ju bi le uszu
sześć dzie się cio le cia fir my, jak
i po ka za mi ma szyn naj now szej
ge ne ra cji ma szyn i zwie dza -
niem fa bry ki, gdzie po wsta ją te
in no wa cyj ne kon struk cje. 
Uro czy ste otwar cie im pre zy
ob fi to wa ło w in for ma cje za -
rów no o prze szło ści, jak
i przy szło ści fir my. Spo ro mó -
wio no o po cząt kach Bo ma ga
i tym, jak stał się jed nym ze
świa to wych li de rów wśród
pro du cen tów ma szyn dro go -
wych. Na ju bi le usz przy go to -
wa no ca ły sze reg pro mo cji.
Wśród nich, mię dzy in ny mi,
zna la zła się trwa ją ca aż
sześć dzie siąt mie się cy gwa -
ran cja na wy bra ne pod ze spo -
ły nie któ rych mo de li. 
Pre zes fir my, Jörg Unger, kil -
ka ra zy pod kre ślał, że Bo mag
osią gnął swą wio dą cą po zy -
cję dzię ki klien tom oraz swo -

im wy so ko wy kwa li fi ko wa nym
pra cow ni kom, któ rzy za wsze
dą żą do ulep sze nia pro duk -
tów i ni gdy nie po pa da ją w sa -
mo za do wo le nie. Dzię ki cią -
głym ulep sze niom, pró bie
spro sta nia ocze ki wa niom ope -
ra to rów i od po wie dzi  na po -
trze by ryn ku Bo mag jest
w sta nie każ de go ro ku wy pu -
ścić na ry nek śred nio pięt na -
ście no wych mo de li ma szyn.
Osob ną część kon fe ren cji sta -
no wi ła pre zen ta cja do ty czą ca
bu do wy naj więk sze go na świe -

cie lot ni ska po ło żo ne go 35 ki -
lo me trów od cen trum Stam bu -
łu. Ma szy ny mar ki Bo mag peł -
nią klu czo wą ro lę w re ali za cji
te go pro jek tu, któ ry ma być
ukoń czo ny w ro ku 2030. Gi -
gan tycz ny port lot ni czy ma
mieć trzy nie za leż ne pa sy star -
to we, zaj mo wać osiem ty się cy
hek ta rów, a je go głów ny ter mi -
nal bę dzie w sta nie po mie ścić
na wet dzie więć dzie siąt ty się cy
pa sa że rów. Fir my wy ko naw -
cze wy ko rzy stu ją na bu do wie
sprzęt za gęsz cza ją cy Bo mag,
wal ce dro go we oraz drob niej -

szy sprzęt do kompleksowej
obróbki na wierzch ni.
Po kon fe ren cji pra so wej przy -
szedł czas na obej rze nie ma -
szyn w ak cji. Goście mie li oka -
zję zo ba czyć pod czas pra cy
wal ce, fre zar ki i kom pak to ry.
Ostat nim punk tem In no va tion
Days by ło zwie dza nie kom -
plek su fa bryk i biur pro jek to -
wych. Na go ści cze ka ły spe -
cjal nie przy go to wa ne sta no wi -
ska, gdzie mo gli za po znać się
z pro ce sem kon stru owa nia
i pro duk cji ma szyn Bo mag,
po cząw szy od ry sun ków kon -
cep cyj nych aż po fi nal ne te sty

ma szyn, któ re do pie ro co
opu ści ły ta śmy pro duk cyj ne.
Bo mag to pro du cent cie szą cy
się świa to wą re no mą, dzia ła ją -
cy dziś w ska li glo bal nej. Po -
sia da za kła dy pro duk cyj ne nie
tyl ko na te re nie Nie miec, ale
tak że we Wło szech, Bra zy lii,
USA oraz w Chi nach. Z ca łą
pew no ścią sześć dzie siąt lat
dzia łal no ści sta no wi po wód
do du my, ale też mo ty wa cję
by wspi nać się na ko -
lej ne szczy ty w wal ce
o świa to we ryn ki.
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MIESZANKA FIRMOWA

www.bomag.pl

Bo mag? Nie zwy kle żwa wy sześć dzie się cio la tek!
Hi sto ria po ka zu je, że po cząt ki wiel kich kon cer nów oraz firm były wielce skromne. Nie ina -
czej jest w przy pad ku Bo ma ga, któ ry swo ją pierw szą ma szy nę wy pro du ko wał w ga ra żu,
a dzi siaj, gdy mi ja do kład nie sześćdziesiąt lat od te go dnia, działa globalnie, za trud nia po -
nad dwa ty sią ce pra cow ni ków i sprzedaje maszyny w najdalszych zakątkach świata. Okrą -
gła rocz ni ca skłania do świę to wa nia, Bo mag nie po prze stał jed nak tyl ko na fecie…

W miażdżeniu samochodów brały udział zarówno Monster Trucki, jak i maszyny
Bomaga. Wszystko działo się na oczach publiczności na trybunach

Bomag wyprodukował swoją pierwszą maszynę w garażu. Dziś, po sześćdziesięciu
latach działa globalnie zatrudniając ponad dwa tysiące pracowników

Wi dzo wie mie li do sko na ły wi dok na pre zen to wa ne ma szy ny. Wa run ki te re no we sprzy ja -
ły u ka za niu ich możliwości w utrud nio nych wa run kach, ta kich jak stro me wznie sie nia

https://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


http://mista.eu/www.clickweb1741235.home.pl/index.html


In ter masz i Bud ma znów ra zem!

Dzie sięć pa wi lo nów wy sta wien ni czych, po nad set ka kon fe ren -
cji, pre zen ta cji i warsz ta tów oraz czte ry dni peł ne biz ne so wych
spo tkań. Po nad pięt na ście i pół ty sią ca (spo śród ogól nej licz -
by czter dzie stu pię ciu ty się cy pro fe sjo na li stów) fa chow ców re -
pre zen tu ją cych fir my bu dow la no -re mon to we oraz po nad trzy
ty sią ce sze ściu set in we sto rów, de we lo pe rów i ge ne ral nych wy -
ko naw ców. Tak w du żym skró cie wy glą da za po wiedź Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry Bud ma 2018.
Po kil ku let niej prze rwie or ga ni za to rzy po wra ca ją do kon cep cji
zin te gro wa nia z tą pre sti żo wą im pre zą jed ne go z naj cie kaw -
szych wy da rzeń sze ro ko po ję tej bran ży ma szyn. Cho dzi oczy -
wi ście o tar gi In ter masz. Po wo dem de cy zji o or ga ni za cji obu im -
prez w jed nym ter mi nie jest oczy wi ście chęć ko rzy sta nia z efek -
tu sy ner gii. Od wie dza ją cych tłum nie Bud mę – nie wąt pli wie naj -
waż niej sze go spo tka nia bran ży bu dow la nej w Pol sce i jed ne -
go z klu czo wych w Eu ro pie – z ca łą pew no ścią za in te re su ją
naj no wo cze śniej sze ma szy ny i sprzęt oraz zwią za ne z ni mi usłu -
gi po zwa la ją ce zwięk szyć efek tyw ność co dzien nej pra cy na pla -
cu bu do wy czy w ko pal ni su row ców skal nych. 
A za tem to wła śnie na In ter ma szu w Po zna niu w stycz niu przy -
szłe go ro ku pro du cen ci i dys try bu to rzy ma szyn o szcze gó łach
przy szłej współ pra cy roz ma wiać bę dą mo gli z wła ści cie la mi
i ka drą za rzą dza ją ca firm bu dow la nych, kie row ni ka mi bu do wy,
głów ny mi me cha ni ka mi, in we sto ra mi in sty tu cjo nal ny mi, usłu -

go daw ca mi, użyt kow ni ka mi i de we lo pe ra mi. Li sta wy staw ców
sta le się wy dłu ża, In ter masz za po wia da się za tem in te re su ją co. 
Zgod nie z za po wie dzia mi or ga ni za to rów, Mię dzy na ro do we Tar -
gi Ma szyn Bu dow la nych, Po jaz dów i Sprzę tu Spe cja li stycz ne -
go tar gi In ter masz utrzy ma ją dwu let ni cykl eks po zy cyj ny. Naj -
praw do po dob niej od by wać się bę dą w „to wa rzy stwie” Bud -
my. Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie nie za rzu ca ją jed nak
idei or ga ni za cji po ka zów dy na micz nych ma szyn i sprzę tu. A za -
tem mo że już wkrót ce od by wać się bę dą dwa In ter ma sze? Je -
den wraz z Bud mą pod da chem, a dru gi na świe żym po wie trzu
wśród war ko tu sil ni ków po tęż nych ma szyn?

Ca se ma trzech de ale rów
Kon cern CNH In du strial, bę dą cy wła ści cie lem mar ki Ca se Con -
struc tion, po wo łał no wych de ale rów na te ry to rium cen tral nej
i wschod niej Pol ski. Zmia ny or ga ni za cyj ne w sie ci de aler skiej
ma ją na ce lu podniesienie ja ko ści ob słu gi po sprze daż nej oraz
skró ce nie cza su re ak cji ser wi su. Po pro szo ny przez na szą re -
dak cję o sko men to wa nie te go wy da rze nia, Ro bert Wro na,
menedżer do spraw ope ra cji han dlo wych i mar ke tin gu Eu ro py
cen tral nej i wschod niej w CNH In du strial po wie dział: – Do fir -
my EW PA z Po zna nia do łą cza ją te raz dwaj no wi de ale rzy. Ma to
przy nieść nie tyl ko od czu wal ne pod nie sie nie ja ko ści świad czo -
nych usług z za kre su ob słu gi po sprze daż nej, ale rów nież po -
więk sze nie udzia łów mar ki Ca se Con struc tion w ryn ku sprze -
da ży ma szyn fa brycz nie no wych z róż nych seg men tów.
Re ali za cja am bit nych ce lów spo czy wa tym sa mym na trzech de -
ale rach. Po tym jak z „pla cu bo ju” – o czym in for mo wa li śmy już
wcze śniej – znik nął Intrac Pol ska, te raz ma szy ny Ca se Con struc -
tion za ku pić i ser wi so wać bę dzie moż na, obok wspo mnia nej po -
znań skiej fir my EW PA, tak że w ka to wic kim ASbudzie i no wym
w tym gro nie Tech -Eks per cie ze Sta lo wej Wo li. – Nasz no wy part -
ner, Tech -Eks pert, to rze tel na fir ma po sia da ją ca ugrun to wa ną po -
zy cję na kra jo wym ryn ku ma szyn bu dow la nych. Jej wie lo let nie
do świad cze nie jest do ce nia ne przez wie lu klien tów. Dla te go też
za de cy do wa li śmy, że wła śnie ona bę dzie od po wie dzial na za te -
re ny wo je wództw świę to krzy skie go, pod kar pac kie go i lu bel skie -
go – tłu ma czy Ro bert Wro na. 
De ale rem, któ re mu za wie rzo no Pol skę cen tral ną i po zo sta łe
wo je wódz twa wschod niej ścia ny na sze go kra ju, jest do sko na -
le zna ny i cie szą cy się re no mą w bran ży ASbud z sie dzi bą
głów ną w Ka to wi cach. Fir ma dzia ła od lat dzie więć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia współ pra cu jąc z ca łym sze re giem re no mo -
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Pod dachem trudno pokusić się o zorganizowanie dynamicznych pokazów maszyn,
ale jak widać wystarczy trochę inwencji, by coś na to zaradzić 

Opar cie sie ci de aler skiej na trzech prężnie działających fir mach ma przynieść
marce Case Construction zwięk sze nie udzia łów w polskim ryn ku

wa nych do staw ców ma szyn i sprzę tu. Ro bert Wro na pod kre -
śla, że de cy du ją cy wpływ na na wią za nie współ pra cy
z ASbudem mia ły je go bo ga te do świad cze nia i pro fe sjo na lizm
dzia ła nia. – Chciał bym też za uwa żyć, że ASbud jest bar dzo
moc no osa dzo ny w dro go wnic twie, co sta no wi dla nas obie -
cu ją cy przy czó łek, po zwa la ją cy my śleć o zwięk sze niu sprze -
da ży do tej gru py kon su menc kiej – tłu ma czy.
Ta kim spo so bem re ali za cja zmian struk tu ry dys try bu cyj nej
ma szyn bu dow la nych mar ki Ca se Con struc tion w Pol sce do -
bie ga koń ca. – Opar cie sie ci de aler skiej na trzech pręż nie dzia -
ła ją cych i le gi ty mu ją cych się wie lo let nim do świad cze niem fir -
mach po zwo li nam na zwięk sze nie licz by sprze da wa nych ma -
szyn oraz, co się z tym nie ro ze rwal nie wią że, na wzrost udzia -
łów w kra jo wym ryn ku. Ży czę fir mom EW PA, AS bud i Tech -Eks -
pert sku tecz no ści dzia ła nia. Bę dzie to bo wiem nasz wspól ny
suk ces – pod su mo wu je Ro bert Wro na.



Trud no się za tem dzi wić, że
Vo lvo zde cy do wa ło się pójść
za cio sem i po wtó rzyć „Po -
ziom 308”, któ ry tym sa mym
usta lił swój nie for mal ny sta -
tus świę ta bran ży kru szyw.
Dwa la ta te mu atu tem im pre -
zy by ła po go da. Po czą tek
wrze śnia był wte dy upal ny
i stąd po mysł usta wie nia
na dnie ko pal ni le ża ków. Wa -
ka cyj ny na strój pod kre śli ły
jesz cze pie czo ne na roż nach
pro sia ki i kieł ba ski. Nasz ka -
pry śny kli mat spo wo do wał
jed nak, że w tym ro ku na „Po -
ziom 308” le piej by ło za brać
ka lo sze i zi mo we kurt ki. Jak
się jed nak oka za ło, przy da ły
się do pie ro póź ną no cą.
Wszyst kie po ka zy dy na micz -
ne moż na by ło oglą dać na le -
ża kach, w słoń cu i przy jem -
nej tem pe ra tu rze. Co ude rza -
ło – po za licz bą uczest ni ków?
(za pro szo no 650 osób) En tu -
zja stycz ne okrzy ki wi dzów,
ich ży we za in te re so wa nie po -
ka za mi ma szyn i sprzę tu. 
W ko pal ni Pi ła wa Gór na po -
ja wi li się bo wiem użyt kow ni -
cy róż ne go ro dza ju ma szyn
Vo lvo, tak że ci, któ rzy w fir -
mach bu dow la nych na co
dzień ko rzy sta ją na przy kład
z mi ni ko pa rek czy ma szyn
kom pak to wych. Tu mo gli zo -
ba czyć, jak pra cu ją mo de le
in nej wa gi – wo zi dło, du że
ko par ki, ła do war ki. Dla nie -
któ rych go ści by ła to tak że
pierw sza w ży ciu wi zy ta w ka -
mie nio ło mie. Trze ba też
przy znać, że dy na micz -
na pre zen ta cja ma szyn by ła
zna ko mi cie przy go to wa -
na i wy re ży se ro wa na. Obej -
rze li śmy róż ne go ro dza ju
sprzęt bu dow la ny, a na wet
zu peł nie nie ko ja rzą ce się

z ko pal nią ma szy ny dro go -
we. Im po nu ją cy był po kaz
za wią zy wa nia su pła na li nie
chwy ta kiem ko par ki ko ło wej.
To był nie mal cyr ko wy po pis,
choć mi strzow skie ope ro wa -
nie ma szy ną spra wi ło, że ca -
ła sztu ka wy da ła się ob ser -
wu ją cym dość ła twa. Jak
pod kre śla no, do Pi ła wy Gór -
nej przy je cha li tak że de mon -
stra to rzy Vo lvo CE ze Szwe -
cji. Cóż, na si spe cja li ści w ni -
czym im nie ustę pu ją, co po -
ka za li tro chę póź niej uczest -
ni cy fi na łów Kon kur su Klu bu
Ope ra to ra Vo lvo. To był ko -
lej ny punkt pro gra mu, któ ry
wy wo łał w tłu mie oglą da ją -
cych ży we emo cje. Po za -
pad nię ciu zmro ku mie li śmy
tak że przy jem ność po dzi wia -
nia ar ty stycz neg po po ka zu
ma szyn Vo lvo w nie zwy kłym
oświe tle niu. War to do dać, że
choć do ko pal ni za pro szo no
ist ne tłu my, nikt nie mógł na -
rze kać ani na brak miej sca,
ani na ca te ring. Wszyst ko, co
przy go to wa no, by ło prze my -
śla ne i na naj wyż szym po zio -
mie. Swo je ma szy ny za pre -
zen to wa ła tak że fir ma Po wer -
sto ne. Choć te po ka zy mu -
sia ły być z sa me go za ło że nia
bar dziej sta tycz ne, tak że pra -
ca kru szar ki przy cią gnę ła
uwa gę wie lu wi dzów.
– Uda ło nam się zna leźć for -
mu łę, któ ra jest in te re su ją ca
dla pań stwa – po wie dział
otwie ra jąc im pre zę pre zes
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Zbi gniew Me dyń ski. – My,
pro du cen ci, dys try bu to rzy po -
ka zu je my na sze ma szy ny
w ak cji, a jed no cze śnie w luź -
nej, nie for mal nej at mos fe rze,
ma jąc wię cej cza su, mo że my
po roz ma wiać ze so bą – pro -
du cen ci z użyt kow ni ka mi, ale
i fir my mię dzy so bą. Te sło wa
uj mu ją isto tę rze czy. Każ dy
za pro szo ny na „Po ziom 308”
czu je się wy róż nio ny, a z im -
pre zy wra ca bo gat szy nie tyl -
ko o wra że nia, ale i no we
kon tak ty. Aż szko da,
że na na stęp ną trze -
ba cze kać aż 2 la ta.

Vo lvo znów z kla są i na po zio mie! 
Dwa la ta te mu mie li śmy nie zwy kłą przy jem ność wzię cia udzia łu w spo -
tka niu „Na po zio mie 308”. Fir my: Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska,
Po wer sto ne oraz Pol skie Gór nic two Skal ne za pro si ły go ści – głów nie
klien tów i współ pra cow ni ków – do ko pal ni w Pi ła wie Gór nej na Dol nym
Ślą sku, skąd po cho dzą wy so kiej ja ko ści kru szy wa am fi bo li to we i mig -
ma ty to we. Im pre za oka za ła się strza łem w dzie siąt kę, a wie ści o niej
roz nio sły się po ca łej bran ży ob ra sta jąc w le gen dy
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www.volvoce.pl

Najważniejsze były oczywiście dynamiczne pokazy maszyn. Obejrzeliśmy
kilkanaście modeli Volvo, od minikoparki po wozidło, a nawet maszyny drogowe

Wyrobisko kopalni bez problemu pomieściło kilkuset zaproszonych gości. Volvo
przygotowało dla nich moc atrakcji maszynowych, muzycznych i kulinarnych!

Kruszarki Powerstone co prawda nie mogły się ruszać, ale i tak pokazały co
potrafią. Po pokazach można było o wszystko spytać dyżurujących specjalistów

https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/
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Mo der ni za cja cią gu ulic wo kół
Sta re go Mia sta w Kra ko wie od -
by wa się eta pa mi. Część prac
zo sta ła już ukoń czo na, obec -
nie trwa ją one na uli cy Basz to -
wej. Jed ną z firm bio rą cych
udział w tym przed się wzię ciu
jest Tom -Dróg, przed się bior -
stwo, któ re w swej po nad dzie -
się cio let niej hi sto rii wie lo krot -
nie pra co wa ło przy re ali za cji
skom pli ko wa nych, wy ma ga ją -
cych du że go do świad cze nia
i pre cy zji, in we sty cji.
– Wy ko nu je my tu taj pra ce
zwią za ne z przy go to wa niem
pod ło ża pod no wą na wierzch -
nię uli cy Basz to wej – in for mu -
je To masz Ku piec, szef fir my
Tom -Dróg. – Po za koń cze niu
przez nas pra cy ko lej ni wy ko -
naw cy uło żą no wą na wierzch -
nię, a na skrzy żo wa niu z uli ca -
mi We ster plat te i Lu bicz uło -
żo ne zo sta nie tak że no we to -
ro wi sko tram wa jo we.
To mię dzy in ny mi na po trze -
by prac zwią za nych z mo der -
ni za cją uli cy Basz to wej sze fo -
wie fir my Tom -Dróg zde cy do -
wa li się wy po sa żyć ko par kę
Ca ter pil lar Cat 323E w sys -
tem Trim ble Ear th works.
A war to wie dzieć, że fir ma
Tom -Dróg jest pierw szym
w świe cie przed się bior -
stwem, któ re wy ko rzy stu je
ten sys tem w ko mer cyj nym
za sto so wa niu. – Na za kup
sys te mu do ko par ki zde cy do -
wa li śmy się, gdyż wcze śniej -
sze do świad cze nie z ty mi sys -
te ma mi po zwo li ło nam prze -
ko nać się, że jest to do bra in -
we sty cja. I choć nie jest to ta -
nie roz wią za nie, to bar dzo
szyb ko się zwra ca. Przede
wszyst kim wzro sła efek tyw -
ność wy ko ny wa nych ro bót.
Nie tra ci my cza su na po praw -
ki, a do dat ko wo tę sa mą pra -
cę wy ko nu je te raz mniej sza

licz ba osób – wy li cza To masz
Ku piec, szef fir my Tom -Dróg.
Apli ka cja słu żą ca do kon tro li
ma szyn Trim ble Ear th works
dzia ła na dzie się cio ca lo wym
(25,7 cm) ekra nie do ty ko wym

Trim ble TD520 z sys te mem
An dro id. Opro gra mo wa nie
stwo rzo no przy wy ko rzy sta niu
wska zó wek ope ra to rów sprzę -
tu bu dow la ne go z ca łe go
świa ta, co za owo co wa ło in ter -

fej sem zop ty ma li zo wa nym
w ce lu osiągnięcia mak sy mal -
nej pro duk tyw no ści. Ko lo ro wa
gra fi ka oraz in tu icyj ne funk cje
ucze nia spra wia ją, że ob słu gę
opro gra mo wa nia da je się ła -
two opa no wać. Każ dy ope ra -
tor mo że do sto so wać in ter fejs
do wła sne go try bu pra cy,
a sze reg kon fi gu ra cji wi do ku
umoż li wia uzy ska nie od po -
wied niej per spek ty wy i mak sy -
mal nej wy daj no ści. Ko par ka
mo że pra co wać pół au to ma -
tycz nie umoż li wia jąc ope ra to -
ro wi ła twe two rze nie gład kich,
pła skich lub na chy lo nych po -
wierzch ni. – Naj więk szą róż ni -
cą w pra cy ko par ką z tym sys -
te mem jest moż li wość ste ro -
wa nia ma szy ną przy po mo cy
tyl ko jed ne go joy stic ka. Jest
to moż li we, gdyż po usta wie -
niu ko par ki w try bie au to, sys -
tem Trim ble Ear th works kon -

SPRZĘT BUDOWLANY

Trim ble Ear th works – „au to mat” pod Bar ba ka nem
W bez po śred nim oto cze niu jed nej z wi zy tó wek Kra ko wa – Bar ba ka nu, trwa ją pra ce mo der ni za -
cyj ne zwią za ne z wy mia ną na wierzch ni uli cy Basz to wej. I to wła śnie w tym miej scu pra cu je pierw -
sza na świe cie sprze da na ko par ka z au to ma tycz nym try bem ko pa nia Trim ble Ear th works. Jest to
obec nie naj no wo cze śniej sza z ogól nie do stęp nych tech no lo gia, któ ra umoż li wia ope ra to ro wi
ma szy ny szybkie wy ko na nie skom pli ko wa nych prac z nie osią gal ną do tych czas pre cy zją

Sys tem au to ma tycz ne go ste ro wa nia ko par ką Trim ble Ear th works swój „chrzest bo jo wy” prze cho dzi pod czas prac mo der ni za cyj -
nych zwią za nych z bu do wą na wierzch ni uli cy Basz to wej przy kra kow skim Bar ba ka nie

To masz Ku piec, szef fir my Tom -Dróg, jest pierw szym w świe cie przed się bior cą,
któ ry wy po sa żył swą ko par kę w sys tem Trim ble Ear th works
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tro lu je wy się gnik i łyż kę. Jed -
nak pod sta wo wa za le ta to
do kład ność, któ ra wcze śniej
by ła nie osią gal na w przy pad -
ku prac wy ko ny wa nych w tak
krót kim, jak obec nie cza sie.
Po za tym po zy tyw nie za sko -
czy ła mnie ła twość ob słu gi.
Nie by ły po trzeb ne dłu gie
szko le nia, a do opa no wa nia
sys te mu wy star czy ły krót kie
in struk cje i kil ka go dzin ćwi -
czeń – za pew nia Piotr Spy tek,
ope ra tor ko par ki Cat 323E.
Sys tem Trim ble Ear th works
umoż li wia bez prze wo do we,
au to ma tycz ne prze sy ła nie pli -
ków da nych po mię dzy ma szy -
ną, a biu rem bu do wy, dzię ki
cze mu ope ra tor ma do dys po -
zy cji za wsze ak tu al ny pro jekt.
Do dat ko wo sys tem ope ra cyj -
ny An dro id umoż li wia po bra -
nie in nych przy dat nych apli ka -
cji. Na to miast sa mo opro gra -
mo wa nie jest ela stycz ne i po -
zwa la na uży wa nie tak że in -
nych ta ble tów z an dro idem,
a moż na je sto so wać we
wszyst kich ko par kach.
– Trim ble Ear tworks to cał ko wi -
cie no wa plat for ma, a na sza fir -
ma ja ko pierw sza za sto so wa ła
w niej sys tem ope ra cyj ny An -
dro id, któ ry z ra cji swej po -
wszech no ści jest do sko na le
zna ny użyt kow ni kom. Fakt ten
nie tyl ko uła twia ob słu gę, ale
przede wszyst kim za pew nia
do stęp do ogrom nej licz by dar -
mo wych, przy dat nych apli ka cji.
Ko lej ną istot ną ce chą jest ła -
twość po bie ra nia ak tu ali za cji
sys te mu Ear th works, a chciał -
bym do dać, że przez pięć lat
ich po bie ra nie nic nie kosz tu -
je – tłu ma czy Ry szard Wa no -
wicz, re gio nal ny kie row nik
sprze da ży w SI TECH Po land.
W pra cach przy mo der ni za cji
wę zła ko mu ni ka cyj ne go wo kół
Sta re go Mia sta w Kra ko wie fir -
ma Tom -Dróg wy ko rzy stu je
tak że in ną ma szy nę, na któ rej
za mon to wa no sys tem Trim ble.
Jest nią spy char ka Cat D6N,
wy po sa żo na w sys tem Trim ble
UTS (Uni ver sal To tal Sta -
tions). – Uprzednio pra co wa -
łem na spy char kach bez sys te -
mów ste ru ją cych i po rów nu jąc,

mo gę stwier dzić, że te raz osią -
gnię cie re zul ta tu zgod ne go
z pro jek tem jest du żo ła twiej -
sze. Przede wszyst kim uzy sku -
ję go znacz nie szyb ciej i to sa -
mo dziel nie, a wcze śniej po -
trzeb ni by li też pra cow ni cy,
kon tro lu ją cy zgod ność z pro -
jek tem. Wte dy też czę sto zda -
rza ła się ko niecz ność wy ko na -
nia po pra wek, co znacz nie wy -
dłu ża ło czas wy ko na nia ro -
bót – pod kre śla To masz Sza -
chor, ope ra tor spy char ki.
Ten sys tem, po za czuj ni ka mi
ste ru ją cy mi le mie szem spy -
char ki, wy po sa żo ny jest tak że
w zro bo ty zo wa ny ta chi metr,
a za le ty te go roz wią za nia są
do sko na le wi docz ne pod czas
pra cy w mia stach, gdzie gę sta
za bu do wa, li nie trak cji tram wa -
jo wej i ca ły sze reg in nych czyn -
ni ków mo gą za kłó cać ja kość
sy gna łu GPS. Na to miast dzię ki
za sto so wa ne mu ta chi me tro wi
ro bo tycz ne mu, bez wzglę du
na wa run ki, wy ko nu ją cy pra ce
ma gwa ran cję, że wszyst kie
da ne pro jek to we zo sta ną pre -
cy zyj nie od wzo ro wa ne.
Ge ne ral nie rzecz uj mu jąc,
pod sta wo wą za le tą wszyst -
kich sys te mów kon tro li ma -
szyn Trim ble jest moż li wość
wy ko na nia więk szej licz by za -
dań w krót szym cza sie,
a opty mal ne opro gra mo wa nie
i in tu icyj ny sprzęt po zwa la ją
ope ra to ro wi na do wol nym po -
zio mie za awan so wa nia pra co -
wać szyb ciej oraz pro duk tyw -
niej niż do tych czas. – Mo gę
stwier dzić, że obec nie, aby
być kon ku ren cyj nym na ryn ku,
a jed no cze śnie re ali zo wać ter -
mi no wo in we sty cje, trze ba in -
we sto wać w naj now sze roz -
wią za nia, ta kie jak sys te my ste -
ru ją ce Trim ble. A bio rąc
pod uwa gę du że trud no ści ze
zna le zieniem no wych pra cow -
ni ków, obec nie to wręcz ko -
niecz ność, gdyż tyl ko ta kie
sys te my umoż li wia ją pre cy zyj -
ne wy ko na nie tych sa mych za -
dań przy za an ga żo wa niu mniej -
szej licz by pra cow ni -
ków – pod su mo wu je
To masz Ku piec. 

www.sitech-poland.pl

System Earthworks umożliwia bezprzewodowe, automatyczne przesyłanie danych,
które są natychmiast widoczne na dużym, dziesięciocalowym, dotykowym ekranie  

Dzię ki za sto so wa niu zro bo ty zo wa ne go ta chi me tru sys tem ste ro wa nia spy char ką
Trim ble UTS do sko na le spraw dza się w gę sto za bu do wa nych te re nach miej skich 

Po za czuj ni ka mi kon tro lu ją cy mi wraz z ży ro sko pem po ło że nie ra mie nia i łyż ki ko par -
ki, w skład sys te mu wcho dzą dwa od bior ni ki umiesz czo ne w tyl nej czę ści ma szy ny

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


– W sierp niu mi nął rok od ob ję cia przez Pa na sta no wi ska
pre ze sa za rzą du fir my In ter han dler. To chy ba do bry mo -
ment, by po roz ma wiać… 
– Je stem te go sa me go zda nia. Pro szę o pierw sze py ta nie!

– Na po czą tek za py ta my o Pań skie go po przed ni ka. Je go
ustą pie nie ze sta no wi ska by ło spo rym za sko cze niem…
– To praw da, mój po przed nik pra co wał bowiem w fir mie od bar -
dzo daw na, a zmieniające się wa run ki wy ma ga ły radykalnej
zmia nę po dej ścia do pro ble mów nę ka ne go kry zy sem ryn ku.
Wła ści cie le fir my uzna li, że naj le piej zro bi to no wy mene d żer.  

– Rob Mar kus, no wy czło wiek na cze le fir my, ze świe żym
spoj rze niem. Miał Pan ja kieś do świad cze nia z bran żą ma -
szyn bu dow la nych?
– Nie mia łem, wła ści cie le In ter han dle ra nie sta wia li zresz tą ta -
kie go wa run ku. O za trud nie niu mo jej oso by prze są dzi ło mo je
do świad cze nie me ne dżer skie. Spodo bał się mój po mysł
na In ter han dle ra, mo je podejście do pro ble mów ryn ku i pro -
po no wa ne prze ze mnie spo so by ich roz wią zy wa nia. 

– Dłu go za ję ło Pa nu przy ję cie pro po zy cji In ter han dle ra?
– De cy zja za pa dła bły ska wicz nie. By ła to kwe stia dwóch roz -
mów kwa li fi ka cyj nych, na praw dę szyb ko do szli śmy do po ro -
zu mie nia. Na wet mo ja żo na by ła za sko czo na tem pem. A prze -
cież wkra cza łem na nie zna ny mi do tej po ry ląd, ra dy kal nie
zmie nia jąc dro gę za wo do wej ka rie ry. 

– Sły chać by ło gło sy, że zo stał Pan za trud nio ny w In ter -
han dle rze, by wy ga sić je go dzia łal ność…
– To ab so lut na nie praw da! Ne go cju jąc wa run ki me go kon trak tu
kre śli łem kie run ki roz wo ju In ter han dle ra. Cie szy łem się, że sta nę
na cze le fir my ze świet ną re pu ta cją i ugrun to wa ną po zy cją na ryn -
ku. Je stem za szczy co ny tym, że mo gę brać udział pro ce sie jej
roz wo ju. Pod kre ślam – roz wo ju, a nie de mon ta żu. Świad czą o tym
fak ty. Ostat nio uda ło nam się od no wić z JCB umo wę de aler ską
oraz po pra wić wa run ki na sze go co dzien ne go dzia ła nia. Za pew -
niam, że In ter han dler ma się do sko na le!

– Jest Pan zwo len ni kiem ra dy kal nych zmian czy ra czej roz -
ło żo nych w cza sie, ewo lu cyj nych?
– Nie war to ro bić re wo lu cji dla sa mej re wo lu cji! In ter han dler
nie po trze bu je du żych zmian. Sta wiam zde cy do wa nie na kon -
se kwent ny roz wój fir my bez nie po trzeb nych tur bu len cji. 

– Szy ku je się jed nak re wo lu cyj na zmia na. Prze cież za mie -
rza Pan prze nieść cen tra lę fir my z To ru nia do War sza wy… 
– Nie mam i ni gdy nie mia łem ta kich pla nów! 

– Pro szę nam po wie dzieć kil ka słów o so bie i swo ich
związ kach z Pol ską…
– Je stem Ho len drem za wo do wo i ro dzin nie zwią za nym z Pol -
ską od po nad dwóch de kad. Mo ja żo na jest Po lką, ma my trój -
kę dzie ci. Do sko na le czu ję się w Pol sce, in te re su ję się jej hi -
sto rią. Chy lę czo ła przed wa szym du chem wal ki i umie jęt no -
ścią prze zwy cię ża nia prze ciw no ści lo su. Uwiel biam wasz kraj!

– Na praw dę wszyst ko się Pa nu u nas po do ba?
– Wszyst ko za wy jąt kiem trud ne go ję zy ka! Weź my tyl ko ta ki przy -
kład, sło wo ko par ka. Po do ba mi się ta ko par ka, pra cu ję na ko -
par ce, chciał bym ku pić ko par kę, nie wi dzę ko par ki… Od mia -
na przez przy pad ki to praw dzi wy kosz mar, cią gła zmia na koń có -
wek, a prze cież cho dzi o tę sa mą ma szy nę! Pod ją łem jed nak wy -
zwa nie i uczę się pol skie go dwa ra zy w ty go dniu. Je stem pe wien,
że w koń cu opa nu ję go do per fek cji. Przy znam nie skrom nie, że
mam już pierw sze suk ce sy. Pod czas ofi cjal ne go spo tka nia prze -
ma wia łem do zgro ma dzo nych go ści w wa szym ję zy ku!

– Gratulujemy! Prze cho dzi my za tem na pol ski?
– Na stęp nym ra zem! Pro szę mi dać jesz cze nie co cza su! 

– Pro szę opo wie dzieć nam o ewo lu cji, ja ką In ter han dler
prze szedł przez po nad rok Pań skiej pre ze su ry? Jak okre -
ślił by Pan sto pień za awan so wa nia zmian?
– To trud ne py ta nia! Jak już wspo mnia łem, od sa me go po cząt -
ku mia łem po mysł na dzia łal ność fir my. Sta ram się go kon se -
kwent nie re ali zo wać. Po zy tyw nie oce nić na le ży uru cho mie nie
pro gra mów JCB Se lect oraz JCB Fi nan ce. Pierw szy z nich do -
ty czy ma szyn uży wa nych, dru gi zaś fi nan so wa nia za ku pów.
Na sza sprze daż ro śnie, kła dzie my rów nież du ży na cisk na kwe -
stie obsługi posprzedażnej i prawidłowej eksploatacji oraz ser -
wi so wa nia ma szyn. W tym względzie  wciąż pozostaje spo ro
do zro bie nia i po pra wie nia, ale jesteśmy zdeterminowani. Ca ły
czas sta ra my się podążać w ob ra nym kie run ku. Na si klien ci to
pro fe sjo na li ści, więc na sza ofer ta i po dej ście do nich rów -
nież mu szą być pro fe sjo nal ne. Sta ra my się po ma gać użyt kow -
ni kom w osią gnię ciu peł nej efek tyw no ści ma szyn. Po moc ne
w tym są sys te my te le ma tycz ne. Nasz LiveLink po zwa la mo ni -
to ro wać spo sób i miej sce pra cy ma szy ny oraz w peł ni wy ko -
rzy stywać moż li wo ści sprzę tu. 
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Roz mo wa z Robem Markusem, 
prezesem zarządu firmy Interhandler 

Interhandler ma się doskonale!
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– In ter han dler re pre zen tu je przede wszyst kim bry tyj ski
kon cern JCB. Czy Bre xit nie bę dzie miał ne ga tyw ne go
wpły wu na wa szą dzia łal ność han dlo wą?
– Nie wiem, co się wy da rzy. Mu si my po pro stu po cze kać. Mam
jed nak na dzie ję, że z bie giem cza su wszyst ko się do brze uło ży.
Wiel ka Bry ta nia jest zbyt waż na dla Eu ro py i od wrot nie, by się
od sie bie od da lać, ogra ni czać kon tak ty go spo dar cze. Do ty czy
to tak że na szej dzia łal no ści. JCB po zo sta nie na szym stra te gicz -
nym part ne rem. Po zo sta je my oczy wi ście otwar ci na współ pra -
cę z in ny mi pro du cen ta mi, ale tyl ko pod wa run kiem, że ich wy -
ro by nie bę dą sta no wić kon ku ren cji dla JCB. Na sprze daż ta -
kich pro duk tów mo że my zde cy do wać się je dy nie w przy pad ku,
gdy sta no wić bę dą uzu peł nie nie ofer ty JCB. 

– In ter han dler ofe ru je ma szy ny dla bu dow nic twa, rol nic -
twa i bran ży ko mu nal nej. Na któ ry seg ment kła dzie cie
spe cjal ny na cisk?
– Bran ża bu dow la na, branża rol ni cza oraz ry nek ko mu nal ny
są dla nas rów nie waż ne. W ta kim sa mym stop niu za le ży nam
na klien tach z każ dej z wy mie nio nych przez Pań stwa sfer.

– Ma Pan świe że spoj rze nie na pol ski ry nek ma szyn bu -
dow la nych. Jak oce nia Pan je go po ten cjał? 
– Pro gno zy są nie złe, ale cią gle roz mi ja ją się ze sta nem fak -
tycz nym. Wszy scy cze ka my na iskrę, któ ra bę dzie w sta nie
spo wo do wać swo istą eks plo zję w po sta ci roz kwi tu ryn ku.
Ocze ki wa nie to się prze dłu ża i stąd roz cza ro wa nia. Ja pod cho -
dzę do te go tro chę ina czej, trak tu ję ocze ki wa nia, co do roz wo -
ju ryn ku ja ko swe go ro dza ju po zy tyw ną ener gię. Czu ję, że ona
nad cho dzi, po wo li, ale jed nak. Po twier dza to tak że sy tu acja In -
ter han dle ra, głów nie ze wzglę du na ro sną cą sprze daż i po zy -
tyw ne re ak cje ryn ku na ofe ro wa ne przez nas ma szy ny. 

– Sko ro już mo wa o ma szy nach, to In ter han dler jest li de -
rem pol skie go ryn ku w sprze da ży ko par ko -ła do wa rek.
Czy bę dzie cie roz wi ja li ich sprze daż, czy też ra czej kła -
dli na cisk na ma szy ny spe cja li stycz ne? 
– In ter han dler ca ły mi la ta mi z olbrzymią konsekwencją przy -
czy niał się do te go, że ko par ko -ła do war ki sta ły się w Pol sce
do mi nu ją cy mi ma szy na mi bu dow la ny mi. Mi mo różnych ten -
den cji, w naj bliż szych la tach nie wie le się tu zmie ni. Dlatego
też nie za mie rza my zmie niać w dra stycz ny spo sób swej
ofer ty. Chciałbym zauważyć, że w tym ro ku by li śmy świad -
ka mi du że go wzro stu sprze da ży ko par ko -ła do wa rek. A sko -
ro tak, to dla cze go ma jąc do sko na łe ma szy ny mie li by śmy
re zygno wać z moż li wo ści za rob ku? Oczy wi ście In ter han dler
analizuje zmie nia ją ce się po trze by ryn ku i jest na nie
przygotowany. W tym kon tek ście wy pa da wspo mnieć o Hy -
dra di gu, któ ry jest ma szy ną bar dzo in no wa cyj ną i da ją cą
użytkownikom spo ro no wych moż li wo ści. Mo im zda niem już
w per spek ty wie kil ku naj bliż szych lat Hy dra dig mo że stać
się re al ną al ter na ty wą dla ko par ko -ła do wa rek. 

– Tak Pan są dzi? Scep ty cy mó wią, że by wy ko rzy stać za le ty
Hy dra di ga, trze ba naj pierw mie sią ca mi szko lić ope ra to ra…
– Nic bar dziej myl ne go! Hy dra dig, choć przyznam, że wygląda
nieco futurystycznie, jest przemyślany w najdrobniejszych
szcze gó łach i intuicyjny w ob słu dze! Mam na to niezbity
dowód! Swe go cza su je den z na szych klien tów, Le szek Szczu -
rek, któ ry jest rów nież ope ra to rem, wi dząc Hy dra di ga pierw szy

raz w ży ciu wsiadł do ka bi ny i zro bił nie sa mo wi ty wprost po -
kaz! Na wet obec ni na miej scu de mon stra to rzy z fa bry ki JCB
by li pod ol brzy mim wra że niem. 

– Czy wpro wa dze nie pro gra mu JCB Se lect nie wy ni ka
aby z te go, że za ha mo wa ła sprze daż ma szyn fa brycz nie
no wych i trze ba ja koś te spad ki kom pen so wać…
– Ależ oczy wi ście, je że li z róż nych wzglę dów ma le je po pyt
na ma szy ny no we, to war to za ofe ro wać na byw cy ma szy nę
uży wa ną. Spraw dzo ną pod wzglę dem tech nicz nym i z pew ne -
go źró dła. Stąd po mysł na nasz pro gram JCB Se lect dla ma -
szyn uży wa nych. Ma ją one mak sy mal nie czte ry la ta, do sze -
ściu ty się cy prze pra co wa nych go dzin i są ser wi so wa ne przez
ofi cjal ne go de ale ra JCB przy uży ciu ory gi nal nych czę ści za -
mien nych. Na by wa jąc ma szy ny ob ję te pro gra mem JCB Se lect
na si klien ci do sta ją pew ny sprzęt z gwa ran cją. Pro gram spo -
tkał się z po zy tyw nym przy ję ciem, de cy zję o je go uru cho mie -
niu uznać na le ży więc za uda ną.

– Bran ża bu dow la na jest w Pol sce po strze ga na ja ko ry -
zy kow na. Nie ste ty, tak że przez in sty tu cje fi nan so we. Czy
pro gram JCB Fi nan ce mo że efek tyw nie wspo móc fir my
bu dow la ne w re ali za cji ich za ku pów?
– Z ca łą pew no ścią. Cho dzi o to, by po moc klien to wi w sfi nan -
so wa niu za ku pu ma szy ny. O jak naj szyb sze roz wią za nie pro -
ble mu. Tak że za uwa żam, że bran ża bu dow la na po strze ga -
na jest ja ko ry zy kow na, ale nie ge ne ra li zuj my. In ter han dler za -
wsze sta ra się wyjść na prze ciw swym klien tom, po znać ich rze -
czy wi ste po trze by i mak sy mal nie uła twić im ży cie. 

– Sa me de kla ra cje to za ma ło. Na pa pie rze wszyst ko wy -
glą da bar dzo do brze, rze czy wi stość jest in na…
– Zapewniam Państwa, że pro gram JCB Fi nan ce bar dzo do brze
funk cjo nu je w prak ty ce i na praw dę zde cy do wa nie przy spie sza
i uła twia pro ce du rę fi nan so wa nia za ku pu ma szyn. Adresowany
jest do wszystkich bez reguły klientów firmy Interhandler, obej -
mu je swo im za kre sem peł ne  oferowanych przez nas pro duk -
tów JCB i stwa rza bar dzo ko rzyst ne wa run ki ich na by cia.

– Pro szę zdra dzić czy tel ni kom Po śred ni ka Bu dow la ne go
coś ze sfe ry po za za wo do wej… Może ujawni Pan, jak naj -
chęt niej spę dza czas wol ny?
– Sta ram się za wsze od dzie lać ży cie pry wat ne od za wo do -
we go, wy go spo da ro wać czas dla ro dzi ny. W wol nych chwi -
lach lu bię spę dzać czas z mo ją żo ną i dzieć mi. Do brze czu -
ję się szcze gól nie w do mo wym za ci szu. Je stem też fa nem
pił ki noż nej, ale głów nie ho len der skiej. Je śli cho dzi o pol -
ską li gę, to jesz cze nie po zna łem jej  na ty le, by zde cy do -
wać się na ki bi co wa nie kon kret ne mu klu bo wi. Wszyst ko
jesz cze przede mną, ale nie za mie rzam ogra ni czać się do ki -
bi co wa nia przed te le wi zo rem. Wy po czy wam też ak tyw nie,
czę sto wraz z dzieć mi wy cho dzi my na ba sen al bo po grać
w te ni sa. A po po wro cie do do mu za glą dam do kuch ni, by
coś ugo to wać. Umie jęt no ścia mi ku li nar ny mi nie je stem
w sta nie do rów nać mo jej mał żon ce. Dla te go w kuch ni po -
zwa lam so bą dy ry go wać i w re zul ta cie mo ja ro la ogra ni cza
się naj czę ściej do kro je nia wa rzyw! 

Roz ma wia li: Mag da le na Ziem kie wicz 
i Ja cek Ba rań ski
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Wła ści ciel Glob gra ni tu, Ma rek
Grze gorz Sa dek wy wo dzi się
z ka mie niar skiej ro dzi ny. Za -
kła da jąc wła sną fir mę po sta -
no wił wyjść po za sche mat
i nie na zwał jej po pro stu za -
kła dem ka mie niar skim.
Chciał, aby no si ła ona na zwę
na wią zu ją cą do glo bal ne go
za kre su dzia ła nia. Glob gra nit
spro wa dza ka mień do Pol ski
z od le głych krań ców świa ta,
mię dzy in ny mi z Afry ki, Azji,
In dii, Bra zy lii, Włoch i Hisz pa -
nii. Wy do by wa go tak że

w kra ju, rocz nie 250 ty się cy
ton. – Ro sną ce za in te re so wa -
nie na tu ral nym su row cem
spra wi ło, że mu sie li śmy za ku -
pić nie zbęd ny sprzęt. Na po -
cząt ku ku pi li śmy ma szy ny
kru szą ce i prze sie wa ją ce
oraz ła do war kę ko ło wą Do -
osan DL420 -5. Po pew nym
cza sie tak że ko par kę gą sie ni -
co wą Do osan DX255LC -5. Fir -
ma Grausch i Grausch, cer ty -
fi ko wa ny dys try bu tor mar ki
Do osan, za pro po no wał nam
do brą ofer tę ce no wą. Po nad -
to do bry ser wis ze spraw dzo -
ną ob słu gą, któ re go me cha ni -
cy z roz le głą wie dzą po tra fią
roz wią zać każ dy pro blem

w za sa dzie od rę ki. Nie ża łu ję
wy bo ru. Lu bię pra co wać
z jed ną mar ką, z któ rą mo gę
mieć lep sze re la cje, lep szy
kon takt, wię cej wy ma gać
od ser wi su. Po za tym ser wis
ma my re la tyw nie nie da le ko
i to nam bar dzo od po wia -
da – pod kre śla Ma rek Grze -
gorz Sa dek. – Mia łem oka zję
zo ba czyć ma szy ny mar ki Do -
osan z bli ska. Krzysz tof Pie try -
ka, re gio nal ny szef sprze da ży
z ra mie nia fir my Grausch
i Grausch za pro sił mnie

do wzię cia udzia łu w po ka -
zach Do osan Qu ar ry Days
w Do bris pod Pra gą. Tam oso -
bi ście wsia dłem za ste ry bli -
sko sie dem dzie się cio to no wej
ko par ki. Zwin ność, lek kość
pro wa dze nia oraz roz licz ne
funk cje uspraw nia ją ce pra cę
ope ra to ra tyl ko utwier dzi ły
mnie w prze ko na niu, że war to
na tę mar kę po sta wić. Uwa -
żam, że ma szy ny win ny być
szy te na mia rę, do pa so wa ne
do te go, ja ka w da nym mo -
men cie jest po trze ba – do da -
je wła ści ciel Glob gra ni tu. 
Wio dą cą dzia łal ność fir my
Glob gra nit sta no wi prze rób ka -
mie nia. Blo ki skal ne są tam

prze ci na ne na sla by dzię ki in -
no wa cyj nej me to dzie cię cia
dia men to wy mi lin ka mi. – Ma -
my naj no wo cze śniej szą w Pol -
sce li nię po ler ską. Przy go to wu -
je my sla by zgod nie z po trze ba -
mi firm, któ re od nas ku pu ją

pro duk ty. Lu bię swo ją pra cę.
Sta ram się za każ dym ra zem
mo ty wo wać i pod no sić so bie
po przecz kę. My ślę, co zro bić,
że by w fir mie zy skać czas, któ -
ry chciał bym wy ko rzy stać
na jej dal szy roz wój. Za kup ma -
szyn to nie wszyst ko. Waż ne
jest, by na te ma szy ny za ro bić,
utrzy mać fir mę i za pew nić pra -
cę lu dziom. Sprzęt jest te raz
du żo oszczęd niej szy, wy daj -
niej szy, szyb szy. Wie le osób

na rze ka, że elek tro ni ka jest te -
raz wszech obec na, acz kol wiek
te ma szy ny pra cu ją na tak wy -
so kich ob ro tach, o któ rych
dwa dzie ścia, trzy dzie ści lat te -
mu nikt na wet nie śnił – mó wi
Ma rek Grze gorz Sa dek.
Jak pod kre śla za rzą dza ją cy
ko pal nią Mie czy sław Fo ryś,
po ma rań czo we ma szy ny speł -
nia ją pod każ dym wzglę dem
su ro we wy ma ga nia bran ży ka -
mie niar skiej. – Ła do war ka Do -
osan DL420 -5 bie rze udział
w za ła dun ku sa mo cho dów

i ob słu dze pla ców ma ga zy no -
wych, ko par ka zaś słu ży do za -
ła dun ku kru sza rek. To spryt ne
ma szy ny, któ re po tra fią
oszczę dzić czas i pie nią dze.
Ła do war ka DL420 -5 wy po sa -
żo na w sil nik Sca nii o mo -
cy 345 KM jest po strze ga na ja -
ko ma szy na nie za wod na pod -
czas dłu giej eks plo ata cji.
Do tej po ry prze pra co wa -
ła 2.500  go dzin bez żad ne go
pro ble mu. Ra mię pod no szą ce
ła do war ki jest wy po sa żo ne
w układ ki ne ma tycz ny z pro -
stym ukła dem si łow ni ków, któ -
re są przy sto so wa ne do pra cy
w trud nych wa run kach. War to
pod kre ślić, że na sze ma szy ny
do po sa żo no w ty po wy osprzęt
skal ny KSW. Po jem ność wzmoc -
nio nej łyż ki wy no si 4,2 me tra sze -
ścien ne go – wy ja śnia Mie czy -
sław Fo ryś. – Sil nik Sca nii
o mo cy 345 KM, przy ma sie
cał ko wi tej ma szy ny oko ło 23
ton da je nie sa mo wi tą moc.
Pod czas cięż kiej pra cy spa la -
nie kształ tu je się w gra ni -

MASZYNY BUDOWLANE

Globgranit stawia na markę Do osan! 
Re gion Dol ne go Ślą ska sły nie z wy do by cia gra ni tu. Dość powiedzieć, że dzia ła
tu po nad trzy sta ko pal ni te go cen ne go su row ca. Jed ną z nich jest po ło żo ny
w Strze go miu -Żół kiew ce Glob gra nit, gdzie eks plo ato wa ne są dwie du że ma szy -
ny Do osan – ła do war ka ko ło wa DL420 -5 oraz ko par ka gą sie ni co wa DX255LC -5

Dzię ki po tęż ne mu ukła do wi hy drau licz ne mu, ope ra tor ła do war ki DL420 na wet
wnajt rud niej szych wa run kach mo że pra co wać szyb ko i wy daj nie

Mak sy mal ny za sięg ko pa nia Do osa na DX255LC -5 wy no si po nad dzie sięć me trów,
a głę bo kość 6,81 me tra. To jed ne z lep szych pa ra me trów w tej kla sie ma szyn

Wła ści ciel Glob gra ni tu, Ma rek Grze gorz
Sa dek chce rozwijać firmę
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cach osiem na stu li trów na go -
dzi nę, przy lek kiej oko ło dzie -
się ciu. Za tem uśred nia jąc
utrzymuje się po ni żej pięt na stu
li trów na go dzi nę. Wy nik ten
po zy tyw nie za ska ku je. Do osan
wy ka zu je się bar dzo sil ną
i spraw nie dzia ła ją cą hy drau li -
ką. Przy za my ka niu łyż ki naj ła -
twiej wy czuć ma szy nę. Stwier -
dzam, że to bar dzo sil na ma -
szy na w po rów na niu do jej wa -
gi, po nad to szyb ka i zwrot na.
Ka bi na jest bar dzo wy god na,
mam na wet kli ma ty zo wa ny
scho wek na na po je. Pod czas
co dzien nej dziesięciogo dzin -
nej pra cy ma szy ny, raz na dwa
ty go dnie do le wam 60 li trów
AdBlue. Po nad to mam tu taj
pod grze wa ne lu ster ka, moż li -
wość pod grza nia pa li wa czy
zmia ny kie run ku wy dmu chi wa -
ne go po wie trza w chłod ni cy.
Dziś pa nu je spo re za py le nie,
dla te go zwięk szy łem moc wen -
ty la to ra – re la cjo nu je Szy mon
No wac ki, ope ra tor w fir mie
Glob gra nit. Ko par ka DX255LC -
-5 wy po sa żo na jest w sze ścio -

cy lin dro wy sil nik Do osan
DL06P o mo cy 190 KM któ ry
zna ny jest z ni skie go zu ży cia
pa li wa, do sko na łej wy daj no ści,
nie za wod no ści oraz dłu giej ży -
wot no ści. Wtrysk pa li wa Com -
mon Ra il oraz tur bo sprę żar ka
umoż li wia ją uzy ska nie więk -
szej mo cy ma szy ny. Oprócz
ry go ry stycz nych norm emi sji
spa lin Sta ge IV, co osią gnię to
bez wy ko rzy sta nia fil tra czą -
stek sta łych, sil nik speł nia
wszyst kie nor my do ty czą ce

emi sji ha ła su, co wpły wa ko -
rzyst nie na kom fort ope ra to ra.
Ka bi na ko par ki DX255LC -5 nie
dość, że bar dzo wy god na, do -
dat ko wo po sia da sied mio ca lo -
wy mo ni tor LCD po zwa la ją cy
na wy świe tla nie naj waż niej -
szych pa ra me trów pra cy ma -
szy ny. Wy świe tlacz do sko na le
spraw dza się w każ dych wa run -
kach oświe tle nio wych, po zwa -
la jąc na kom for to wą pra cę za -
rów no w no cy, jak i w ostrym
słoń cu. Kon struk cja ra mie nia
zo sta ła za pro jek to wa na z my -
ślą o naj lep szym moż li wym
roz kła dzie ob cią że nia. – Ko par -
ka DX255LC -5 spi su je się rów -
nież bar dzo do brze. Po sia da
sys tem wspoma ga nia jaz dy,
roz kła da ny pod ło kiet nik, w stan -
dar dzie jest wy po sa żo na w ka -
me rę wstecz ną i au to ma tycz -
na kli ma ty za cję. Jed ną łyż ką je -
ste śmy w sta nie przepra co wać na -
wet 1.400 go dzin. Nic do dać, nic
ująć. Sta wia my na mar -
kę Do osan! – kwi tu je
opera tor Glob gra ni tu.

www.doosanequipment.eu

Rocz ne wy do by cie ko pal ni Glob gra ni tu w Strze go miu -Żół kiew ce wy no si na wet
dwie ście pięć dzie siąt ty się cy ton

Szy mon No wac ki po lu bił pra cę na po ma -
rań czo wych ma szy nach

http://www.doosanequipment.eu/
http://www.doosanequipment.eu/
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Pod mar ką Me ca lac kry ją się
dziś nie tyl ko do brze zna ne
użyt kow ni kom ko par ki i ła do -
war ki. Na pla cach bu do wy moż -
na bo wiem te raz spo tkać tak że
in ne go ty pu ma szy ny z cha rak -
te ry stycz nym wiel kim M. Ma łe
wo zi dła bu dow la ne, mniej sze
wal ce dro go we, a na wet… ko -
par ko -ła do war ki. Ozna cza to, że
Me ca lac kon se kwent nie re ali zu -
je swój plan niezmiennie po dą -
ża jąc wła sną dro gą. Wy da je się,
że fran cu ska fir ma na do bre
zna la zła swo je miej sce wśród
do staw ców ma szyn i sprzę tu
bu dow la ne go. Wpro wa dze nie
do ofer ty no wych ro dza jów ma -
szyn wpi su je się w stra te gię

Gru py Me ca lac, któ ra ma am -
bi cje po sia da nia kom plek so wej
ofer ty in no wa cyj nych ma szyn
prze zna czo nych do pra cy
w wa run kach gę stej za bu do wy,
do sko na le spraw dza ją cych się
na ogra ni czo nej prze strze ni. In -
ny mi sło wy ide al nych na miej -
skie pla ce bu do wy. 
Kon struk to rzy Gru py Me ca lac
za wsze sta wia li i na dal sta wia -
ją so bie za cel two rze nie ma -
szyn in nych niż wszyst kie, wy -
róż nia ją cych się mno go ścią
za sto so wań. Efek ty ich prac
spra wia ją, że koparka
Mecalac jest w sta nie w peł ni

efek tyw nie za stą pić kil ka in -
nych maszyn. Ozna cza to, że
ko par ka Mecalac speł nianie
tylko podstawowe funkcje.
Służy nie tylko do kopania, ale
mo że pełnić jed no cze śnie
rolę w pełni efek tyw nej ma szy -
ny prze ła dun ko wej czy  te re -
no wego wóz ka wi dło wego. 
Ma szy ny ofe ro wa ne przez
Gru pę Me ca lac im po nu ją
mo bil no ścią, bar dzo do brze
ra dzą so bie na wet w naj trud -
niej szym te re nie. Moż li wość
pra cy z róż ne go ro dza ju na -
rzę dzia mi ro bo czy mi pod no si
ich uni wer sal ność. Wy mia -
na na rzę dzi na stę pu je bły -
ska wicz nie dzię ki in no wa cyj -

ne mu szyb ko złą czu wła snej
kon struk cji. Klu czo we zna cze -
nie dla wszech stron no ści ma -
szyn pro du ko wa nych przez
Gru pę Me ca lac ma jed nak ich
ory gi nal na kon struk cja. In ży -
nie ro wie fran cu skiej fir my są
tak że w du żej mie rze fu tu ro -
lo ga mi. Sta ra ją się za wsze
kon stru ować ma szy ny, któ re
szyb ko się nie sta rze ją.
Gru pa Me ca lac po sze rza swój
za kres dzia ła nia tak że w wy ni -
ku prze jęć kon ku ren tów. Wcze -
śniej mia ło to miej sce w przy -
pad ku nie miec kie go pro du cen -
ta ła do wa rek, te raz w bar wach

Me ca la ca oglą da my wspo -
mnia ne już mi ni wo zi dła, ko par -
ko -ła do war ki oraz ma łe wal ce
uprzed nio ofe ro wa ne pod mar -
ka mi Fer mec oraz Ben ford.
Gru pa Me ca lac spo dzie wa się,

że prze ję cie wy twa rza ją cej je
fa bry ki Te rex w Co ven try po -
zwo li nie tyl ko na uzu peł nie nie
ofer ty pro duk cyj nej, ale tak że
umoc ni po zy cję fir my na trud -
nym – szcze gól nie dziś w ob li -
czu Bre xi tu – ryn ku bry tyj skim. 
Gru pa Me ca lac ofe ru je te raz
ca ły sze reg in no wa cyj nych,
kom pak to wych ma szyn, do pa -
so wa nych pod wzglę dem pa -
ra me trów do dy na micz nie
zmie nia ją cych się po trzeb

użyt kow ni ków. Kon struk to rzy
fir my po zo sta ją w sta łym kon -
tak cie z użyt kow ni ka mi ma -
szyn. Po zwa la to ulep szać
kon struk cje czer piąc z do -
świad czeń użyt kow ni ków
z bar dzo spe cy ficz nych ryn -
ków. Fir ma de kla ru je, że kon -
stru owa nie i pro duk cja in no -
wa cyj nych ma szyn bu dow la -
nych nie jest dla niej ce lem sa -
mym w so bie. Jest to fi lar jej fi -
lo zo fii dzia ła nia. Gru pa Me ca -
lac chce mieć kom plek so wą

ofer tę, chce mieć wszyst ko dla
firm pro wa dzą cych re mon ty in -
fra struk tu ry miej skiej i bu do wę
mniej szych obiek tów wy ma ga -
ją cych pra cy na ogra ni czo nej
prze strze ni. Stąd wpro wa dze -
nie do ofer ty ko par ko -ła do wa -
rek, ma łych wal ców i cie szą -
cych się co raz więk szym za in -
te re so wa niem – tak że
w na szym re gio -
nie – mi ni wo zi deł. 

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac – kon se kwen tna stra te gia dzia ła nia
Jesz cze do nie daw na Me ca lac ko ja rzył się nam wy łącz nie z wie lo funk cyj -
ny mi ko par ka mi o wiel ce nie kon wen cjo nal nej kon struk cji. Cza sy te na le żą
jed nak de fi ni tyw nie do prze szło ści. Fran cu ska fir ma roz wi ja się, po sze rza
port fo lio ofe ro wa nych ma szyn i do ko nu je eks pan sji na no we ryn ki 

www.mecalac.pl

Małe wozidła budowlane cieszą się popularnością w Zachodniej Europie. Mecalac
chce, by podobnie było także na pozostałych rynkach naszego kontynentu

Ko par ko -ła do war ki cie szą się nie słab ną cą po pu lar no ścią nie tyl ko na mniej za sob -
nych ryn kach. Nie dzi wi za tem, że Me ca lac sta wia tak że na te ma szy ny 

Ko par ka to czy ła do war ka? Me ca lac ofe ru je in no wa cyj ne ma szy ny o wie lo ra kim
za sto so wa niu. Kon struk to rzy fir my za po wia da ją, że nie za prze sta ną za ska ki wać

http://www.mecalac.pl/


http://www.mecalac.pl/
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Saur Nep tun Gdańsk ja ko
ope ra tor gdań skie go sys te -
mu wo do cią go wo -ka na li za -
cyj ne go wy ko nu je usłu gi do -
star cza nia wo dy i od pro wa -
dza nia ście ków. Spół ka ob -
słu gu je po nad pół mi lio -
na miesz kań ców Gdań ska
i So po tu, oczysz cza tak że
ście ki z gmin są sia du ją cych
z Gdań skiem. Ko par ko -ła do -
war ki MST bę dą z ca łą pew -
no ścią po moc ne w wy ko ny -
wa niu co dzien nych za dań.
Ma szy ny do star czy ła kra kow -

ska spół ka Ama go bę dą ca wy -
łącz nym dys try bu to rem ko par -
ko -ła do wa rek MST w Pol -
sce. – Ofe ro wa ne przez nas
ma szy ny wy róż nia ją się wy so ką
ja ko ścią wy ko na nia, eko no -
micz ną eks plo ata cją i du żą nie -
za wod no ścią. Za pew nia my
wspar cie dla na byw ców ma -
szyn MST w po sta ci ob słu gi
ser wi so wej na naj wyż szym po -
zio mie i za opa trze nia we wszel -
kie czę ści za mien ne. Je stem
prze ko na ny, że Saur Nep tun
Gdańsk bę dzie za do wo lo ny
z do ko na ne go wy bo ru, tak
pod wzglę dem pa ra me trów ro -
bo czych, jak i za pew nia nej
przez nas ob słu gi ser wi so -
wej – mó wi Piotr Klu pa, dy rek -
tor za rzą dza ją cy Ama go. 

Olaf Czem pa, me ne dżer
do spraw klu czo wych klien -
tów w fir mie Ama go, pod kre -
śla bo ga te wy po sa że nie ma -
szyn do star czo nych klien to -
wi: – Ko par ko -ła do war ki wy -
bra ne przez Saur Nep tun
Gdańsk to ma szy ny na rów -
nych ko łach o wiel ko ści 28 ca -
li. Obie wy po sa żo ne są
w szyb ko złą cze hy drau licz ne
z przo du, łyż kę dzie lo ną, wi dły,
sys tem sta bi li za cji jaz dy, sys -
tem po zio mo wa nia łyż ki, kli ma -
ty za cję, ra mię te le sko po we, in -

sta la cję pod młot hy drau licz ny,
szyb ko złą cze me cha nicz ne ko -
par ko we i łyż kę skar po wą. Je -
stem prze ko na ny, że ma szy ny
do sko na le spraw dzą się pod -
czas co dzien nej pra cy.
Pro duk cja ko par ko -ła do wa rek
MST odbywa się z wy ko rzy sta -
niem pod ze spo łów od re no -
mo wa nych do staw ców. Ma -
szy ny na pę dza czte ro cy lin dro -
wy sil nik Per kins speł nia ją cy
naj now sze nor my emi sji spa -
lin. Ich stan dar do we wy po sa -
że nie sta no wi także au to ma -
tycz na prze kład nia PowerShift
po zwa lają ca na zmia nę bie -
gów pod ob cią że niem. Sys tem
ECU kon tro lu je elek tro nicz nie
wła ści wy do bór bie gu chro -
niąc w ten spo sób prze kład nię.

W ukła dzie hy drau licz nym ko -
par ko -ła do wa rek MST 644 za -
sto so wa no spe cjal ne za wo ry
prze ciw prze cią że nio we ty pu
an ti -shock oraz an ty ka wi ta cyj -

ne. Za wór od cią ża ją cy po -
zwa la au to ma tycz nie re gu lo -
wać wy da tek pomp głów -
nych i po moc ni czej, w za leż -
no ści od po trzeb wy ni ka ją -
cych z wa run ków kon kret ne -

go za da nia. Spe cjal ny układ
dez ak ty wu je joy stick na czas
prze jaz dów eliminując ry zy ko
przy pad ko we go uru cho mie -
nia ra mie nia ko par ko we go.
Ope ra tor ko par ko -ła do war ki
MST 644 pra cu je w bez piecz nej

ka bi nie im po nu ją cej kom for tem
i prze stron no ścią. Du ża po -
wierzch nia prze szkleń za pew -
nia mu do sko na łą wi docz ność
we wszyst kich kie run kach.

Jest to o ty le istot ne, że ko par -
ko -ła do war ki bar dzo czę sto
pra cu ją na ogra ni czo nej prze -
strze ni. W ta kich wa run kach ro -
bo czych ich du żą za le tą
oprócz nie skrę po wa nej wi -

docz no ści z ka bi ny oka zu ją się
tak że me ta lo we zbior ni ki pa li -
wa i ole ju hy drau licz ne go,
wyraźnie mniej po dat -
ne na wszel kie uszko -
dze nia me cha nicz ne. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ko -ła do war ki MST pod bi ja ją ry nek pół noc nej Pol ski
Dwie fa brycz nie no we ko par ko -ła do war ki MST 644 tu rec kiej fir my San ko roz po czę ły pra cę u no -
we go wła ści cie la – Saur Nep tun Gdańsk. Fir ma bę dą ca pierw szym w Eu ro pie Środ ko wej „jo int
ven tu re” w dzie dzi nie usług ko mu nal nych zde cy do wa ła się na za kup dwóch bo ga to wy po sa żo -
nych ma szyn na rów nych ko łach o wiel ko ści dwudziestu ośmiu cali

www.amago.pl

Du ża po wierzch nia prze szkleń ka bi ny, kli ma ty za cja, pneu ma tycz nie za wie szo ny fo -
tel i joy sti ki za miast dźwi gni zde cy do wa nie po pra wia ją kom fort pra cy ope ra to ra

Koparko-ładowarki MST pro du ko wa ne są z wy ko rzy sta niem pod ze spo łów re no mo wa nych
do staw ców, między innymi sil ni ków Per kins speł nia ją cych naj now sze nor my emi sji spa lin

Ra mio na wy się gni ków ła do war ko we go i ko par ko we go  im po nu ją so lid no ścią wy ko na -
nia. Dzięki wzmoc nieniu pro fi li bocz nych ele men ty te zy ska ły wyż szą od por ność

http://www.amago.pl/
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Cykl uro czy sto ści roz po czę ło
ofi cjal ne otwar cie eu ro pej -
skiej sie dzi by LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry, któ re mie ści
się w sto łecz nym biu row cu
Eu ro cen trum. Wła dze chiń -
skie go pro du cen ta ma szyn
bu dow la nych po sta no wi ły za -
mie nić Ho lan dię na Pol skę,
po nie waż to wła śnie tu taj
znaj du je się ba za pro duk cyj -
na. Ko lej nym po wo dem
do prze no sin by ło to, że Pol -
ska po przez swo je po ło że nie
na tra sie No we go Je dwab ne -
go Szla ku jest ide al nym miej -
scem dla roz wo ju chiń skich
in we sty cji. Po za tym cen tra la
mo że gro ma dzić w jed nym
miej scu klu czo wych dla fir my
spe cja li stów, by za pew nić jak
naj lep sze wspar cie dys try bu -
to rów i użyt kow ni ków ma szyn
pro du ko wa nych w za kła dach
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry
w Sta lo wej Wo li. – Mu si my ro -
zu mieć po trze by na szych
klien tów. Od po wia dać na nie
i re ago wać od ra zu. Chce my
być tam, gdzie oni, żyć tym,
czym oni ży ją i pra co wać
w ich miej scu pra cy. Dzię ki
na szej Re gio nal nej Cen tra li
bę dzie my bli żej do staw ców
i klien tów, do star cza jąc im
w krót kim cza sie wszyst ko,
cze go po trze bu ją. No wa Re -
gio nal na Cen tra la LiuGong
w War sza wie przy czy ni się
do wzro stu LiuGong Eu ro pe
– mó wił Ho ward Da le, pre zes
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Cen tra la w War sza wie bę dzie
kon cen tro wać się na sprze -
da ży oraz na mar ke tin gu we
wszyst kich re gio nach Eu ro py
i bę dzie za ra zem waż nym
cen trum glo bal ne go wspar -
cia klien tów LiuGong. 
W uro czy sto ściach otwar cia
no wej sie dzi by wzię ło udział
wie lu zna mie ni tych go ści.
Wśród nich był Xu Jian, am -

ba sa dor Chin w Pol sce, któ ry
w prze mó wie niu pod kre ślał
ogrom ną ro lę Pol ski, ja ko kra -
ju le żą ce go na tra sie No we go
Je dwab ne go Szla ku, oraz wy -
ra ził za do wo le nie ze współ -
pra cy go spo dar czej mię dzy
Pol ską a Chi na mi, któ ra dy na -
micz nie roz wi ja się mię dzy in -
ny mi dzię ki ta kim in we sty -
cjom, jak eu ro pej ska sie dzi ba
LiuGong w War sza wie oraz

no wym in we sty cjom kor po ra -
cji w Sta lo wej Wo li. W spo tka -
niu w war szaw skiej sie dzi bie
fir my uczest ni czy li rów nież
pre zes LiuGong, Hu ang Ha -
ibo oraz wi ce mi ni ster Roz wo -
ju Je rzy Kwie ciń ski, po seł
na Sejm RP Ra fał We ber oraz
pre zy dent Sta lo wej Wo li Lu -
cjusz Nad be reż ny.
Otwar cie sie dzi by w War sza -
wie by ło je dy nie przy staw ką
do da nia głów ne go, któ rym
by ły in we sty cje LiuGong
w Sta lo wej Wo li. Na stęp ne go
dnia na stą pi ło bo wiem uro czy -
ste otwar cie in we sty cji w tam -
tej szym kom plek sie pro duk -
cyj nym LiuGong Dres sta Ma -
chi ne ry. Po wsta ło tam no wo -
cze sne Eu ro pej skie Cen trum
Badawczo-rozwojowe Ma szyn

Bu dow la nych, a tak że li nia
pro duk cyj na oraz Eu ro pej skie
Cen trum Dys try bu cji Czę ści
Za mien nych z ma ga zy nem
na ty sią ce czę ści za mien nych
dla klien tów na ca łym świe cie. 
– No we cen trum jest klu czo -
wym ele men tem wspar cia tech -
nicz ne go sie ci dys try bu to rów
LiuGong oraz klien tów w ca łej
Eu ro pie. Dla sta lo wo wol skie go
za kła du i fir my LiuGong ozna -

cza to wzrost ob ro tów oraz do -
dat ko wy pre stiż, bo tyl ko stąd
bę dą wy sy ła ne czę ści mar ki
LiuGong na ca łą Eu ro pę i czę -
ści mar ki Dres sta na ca ły świat.
A na szym ce lem jest za pew nie -
nie do staw naj wyż szej ja ko ści
czę ści wszyst kim klien tom,
gdzie kol wiek są zlo ka li zo wa -
ni – pod kre śla Piotr Fi szer, dy -
rek tor do staw LiuGong Dres sta
Ma chi ne ry w Sta lo wej Wo li.
Cen trum w Sta lo wej Wo li do -
łą czy do dzie wię ciu in nych ta -
kich obiektów LiuGong na ca -
łym świe cie. Dzię ki nie mu
klien ci mo gą li czyć na szyb -
sze do sta wy czę ści po przez
za sto so wa nie bar dziej efek -
tyw nych i spraw nych me tod
oraz zwięk szo ną zdol ność
ma ga zy no wa nia ory gi nal nych

czę ści LiuGong i Dres sta.
Cen trum ofe ru je do dat ko wą
po wierzch nię do ob słu gi czę -
ści przy cho dzą cych, jak rów -
nież sor to wa nia, pa ko wa nia
i kon tro li za mó wień. In we sty -
cja w Sta lo wej Wo li po twier -
dza też dłu go ter mi no we za -
an ga żo wa nie się kon cer nu
LiuGong w ry nek eu ro pej ski. 
– To nie jest in we sty cja jed -
no ra zo wa. Od lat in we stu je -
my w za kład w Sta lo wej Wo li
i za mie rza my to kon ty nu -
ować. Chcę pod kre ślić, że
otwie ra jąc no we in we sty cje,
ta kie jak Eu ro pej skie Cen trum
Badawczo-rozwojowe po -
twier dza my na sze za an ga żo -
wa nie i po ka zu je my, że kon -
cern LiuGong bar dzo po waż -
nie trak tu je Pol skę – za pew nił
Hou Yubo, wi ce pre zes
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Przed sta wi cie le chiń skie go in -
we sto ra pla nu ją wy pro du ko -
wać w tym ro ku w Sta lo wej
Wo li oko ło 250 ma szyn bu -
dow la nych, z cze go oko ło 80
na no wo otwar tej li nii pro duk -
cyj nej o po wierzch ni 1.904 me -
trów kwa dra to wych. Przy zdol -
no ści pro duk cyj nej do ty sią ca
sztuk rocz nie pra ce bę dą obej -
mo wać mon taż głów nych ze -
spo łów, ma lo wa nie, fi nal ny
mon taż oraz pró by ma szyn.
– W chwi li obec nej w Sta lo wej
Wo li pro du ku je my trzy mo de -
le ła do wa rek LiuGong se rii H.
We szły one w miej sce ofe ro -
wa nych do tych czas mo de li
Dres sty, ale oczy wi ście ich
użyt kow ni cy nie mu szą się
mar twić o ser wis, gdyż za -
pew ni my go na od po wied nim
po zio mie – in for mu je Adam
Klecz, dy rek tor pro duk cji
LiuGong. Kon cern trak tu je
kom pleks pro duk cyj ny w Sta -
lo wej Wo li ja ko nie zwy kle istot -
ny ele ment eks pan sji na ryn ki
eu ro pej skie. LiuGong pla nu je
tu stop nio wo zwięk szać pro -
duk cję ma szyn. Oczy wi ście
tem po wpro wa dza nia do pro -
duk cji ko lej nych mo de li, a tak -
że ich licz ba bę dą
uza leż nio ne od sy tu -
acji ryn ko wej. 

MASZYNY BUDOWLANE

LiuGong w Pol sce – po trój ne otwar cie 
Schy łek wrze śnia sta no wił dla LiuGong Dres sta Ma chi ne ry szcze gól ny
okres. Fir ma świę to wa ła bo wiem aż trzy uro czy ste otwar cia – swej eu ro -
pej skiej sie dzi by, Re gio nal ne go Cen trum Dys try bu cji Czę ści Za mien -
nych oraz cał ko wi cie no wej li nii pro duk cyj nej

www.liugong-europe.com

W odsłonięciu tablicy upamiętniającej otwarcie europejskiej siedziby LiuGong
uczestniczyli (od lewej): poseł na Sejm RP Rafał Weber, wiceminister Rozwoju Jerzy
Kwieciński, ambasador Chin w Polsce Xu Jian, prezes LiuGong Huang Haibo oraz
Howard Dale, prezes LiuGong Dressta Machinery 

http://www.liugong-europe.com/
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Nowa ła do war ka im po nu je
wszech stron no ścią za sto so -
wań do sko na le spi su jąc się
przy wszel kie go ro dza ju ro bo -
tach prze ła dun ko wych i trans -
por to wych na bli skie od le gło -
ści, przy za ła dun ku ko szy za -
sy po wych i cię ża ró wek oraz
pra cach po le ga ją cych na usy -
py wa niu pryzm. Na pla cach

bu do wy ma szy na do sko na le
spraw dza się przy pra cach
przy go to waw czych, za sy py -
wa niu wy ko pów, ogól nych
pra cach po rząd ko wych, trans -
por to wa niu rur o zwy kłym cię -
ża rze oraz prze no sze niu ma te -
ria łów z uży ciem wi deł pa le to -
wych lub spe cjal ne go ra mie nia
do trans por tu i prze ła dun ku.
Co istot ne, ma szy nę oprócz
wszech stron no ści wy róż nia
tak że ni skie zu ży cie pa li wa.

Spraw dzo ny w prak ty ce układ
ki ne ma tycz ny wy się gni ka ty -
pu „Z” ła do war ki 950 GC za -
pew nia do sko na łe wła ści wo -
ści ko pa nia i du żą si łę od spa -
ja nia. Pa ra metr ten da je się
jesz cze wy śru bo wać dzię ki
moż li wo ści za sto so wa nia spe -
cja li stycz nych ły żek z se rii Cat
Per for man ce. Du że zna cze nie

dla efek tyw no ści ma szy ny ma
tak że jej in te li gent ny układ hy -
drau licz ny. Je go wy da tek jest
do bie ra ny opty mal nie do po -
trzeb nie zbęd nych do wy ko -
na nia da ne go za da nia. Swo -
rzeń prze gu bu łyż ki ła do war -
ki 950 GC znaj du je się na wy -
so ko ści 4.188 mm, zaś prze -
świt ra mion wy no si 3.649 mm.
Pa ra me try – naj lep sze w tej
kla sie ma szyn – da ją moż li -
wość ła twe go za ła dun ku przy -

czep wy so ko bur to wych i wy -
so kich si lo sów.
Szyb ko złą cze Cat Fu sion oraz
ele men ty ste ru ją ce umoż li wia -
ją wy ko rzy sta nie ca łe go sze -
re gu na rzę dzi ro bo czych Cat,
co prze kła da się na zwięk sze -
nie za kre su za sto so wa nia ła -
do war ki. Kon fi gu ra cja szyb -
ko złą cza umoż li wia szyb ki

po wrót łyż ki do po zy cji ko pa -
nia i bły ska wicz ne pod pi na -
nie wi deł bez ko niecz no ści
opusz cza nia ka bi ny.
Oprócz wspo mnia nych już
spe cja li stycz nych ły żek z se rii
Per for man ce asor ty ment do -
stęp ne go osprzę tu ro bo cze go
obej mu je spe cjal nie wy pro fi lo -
wa ne łyż ki o dłu gim dnie, sze -
ro kim otwo rze i za krzy wio nych
osło nach pły to wych na bo -
kach. Ta ka kon struk cja umoż -

li wia ope ra to rom – nie za leż nie
od ich prak tycz nych umie jęt -
no ści – pra cę ze znacz -
nie więk szą wy daj no ścią. Jest
to moż li we dzię ki uzy ski wa niu
wskaź ni ków na peł nie nia łyż ki
o dzie sięć pro cent wyż szych
w po rów na niu z osią ga mi ła do -
wa rek star szej ge ne ra cji. Roz -
wią za nie to zna czą co skra ca
czas trwa nia cy kli ro bo czych
i prze kła da się na mniej sze zu -
ży cie pa li wa. Oszczęd no ści
w tym wzglę dzie po ma ga czy -
nić rów nież sys tem za rzą dza -
nia pra cą sil ni ka na bie gu ja ło -
wym i wy daj ny układ chło dze -
nia. Ope ra tor mo że ko rzy stać
z re gu la to ra cza so we go wy łą -

cza ją ce go jed nost kę na pę do -
wą w przy pad ku bez czyn no ści
ma szy ny i zwią za nej z nią nie -
efek tyw nej pra cy na bie gu ja -
ło wym. Grun tow nie zmo der ni -
zo wa ny, no wej ge ne ra cji układ
chło dze nia za pew nia jed no st -
ce na pę do wej opty mal ne wa -
run ki pra cy. Po zwa la to nie tyl -
ko zop ty ma li zo wać zu ży cie
pa li wa, ale tak że ob ni żyć po -
ziom emi to wa ne go ha ła su
pod czas pra cy. 

MASZYNY BUDOWLANE

Cat 950 GC – wy daj ność w gó rę, spa la nie w dół! 
Ła do war ka ko ło wa Cat 950 GC sta no wi nie zwy kle uda ne po łą cze nie wy daj -
no ści i ła two ści ob słu gi z po nad prze cięt ną nie za wod no ścią i trwa ło ścią,
z któ rej sły ną ma szy ny Cat. Jej wy jąt ko wa kon struk cja i do sko na ła ja kość
wy ko na nia spra wia ją, że ma szy na spraw dza się do sko na le w róż ne go ro -
dza ju pra cach wy ko ny wa nych w eks tre mal nie trud nych wa run kach

Konstrukcja ładowarki Cat 950 GC łączy w sobie wydajność i łatwość obsługi z niezawodnością i trwałością. Możliwość wykorzystania szerokiej gamy osprzętu roboczego
sprawia, że maszyna znajduje bardzo dużo możliwości zastosowań w robotach ziemnych i przemyśle wydobywczym
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Na pę dza ją cy ma szy nę sil nik
Cat C7.1 ACERT roz wi ja mak -
sy mal ną moc 241 KM (180
kW) i speł nia nor my EPA
Tier 4 Fi nal/Sta ge IV z wy ko -
rzy sta niem w peł ni au to ma -
tycz ne go, pa syw ne go ukła du
re ge ne ra cji spa lin. Układ ten
dzia ła jąc w tle bez ja kiej kol -
wiek in ge ren cji ope ra to ra ob -
ni ża kosz ty bie żą cej eks plo -
ata cji ma szy ny. Na czas uak -
tyw nie nia ukła du re ge ne ra cji
fil tra DPF ła do war ka nie mu si
być wy łą cza na z nor mal nej
eks plo ata cji. God ne pod kre -
śle nia jest tak że umiar ko wa ne
zu ży cie pły nu AdBlue. Utrzy -
mu je się ono bo wiem na po -
zio mie dwóch -trzech pro cent
za tan ko wa ne go pa li wa.
W ma szy nie Ca ter pil lar za sto -
so wał wła snej kon struk cji
prze kład nię ty pu Po wer Shift
o nie zwy kle so lid nej bu do wie.
Za sto so wa no w niej ko ła zę ba -
te o du żej po wierzch ni przy po -
ru, któ re za pew nia ją prze kład -
ni nad zwy czaj ną trwa łość.
Ele men ty ste ru ją ce zo sta ły za -
pro jek to wa ne z my ślą o mak -
sy mal nej wy go dzie ope ra to ra.
Na pa ne lu kon tro l nym umiesz -
czo no sześć wskaź ni ków
o wy glą dzie ana lo go wym, ko -
lo ro we kon tro l ki i ekran LCD,
a wszyst ko to w za się gu wzro -
ku, w peł nej zgo dzie z za sa -
da mi er go no mii. Ła twe w ob -
słu dze ele men ty ze ste ro wa -
niem pi lo to wym wraz z opcjo -
nal nym joy stic kiem wy po sa -
żo no w zin te gro wa ny prze -
łącz nik zmia ny bie gu na niż -
szy i zdal ny prze łącz nik kie -
run ku jaz dy. In tu icyj ny sys -
tem ste ro wa nia umoż li wia ła -
twe mo ni to ro wa nie ukła dów
ma szy ny i po zwa la na szyb kie
opa no wa nie ob słu gi ła do war -
ki, na wet w przy pad ku ope ra -
to ra, któ ry spę dził za le d wie
kil ka go dzin w jej ka bi nie.
Dra bin ki i zin te gro wa ne po rę -
cze znaj du ją się po obu stro -
nach ma szy ny i za pew nia ją
do stęp do prze stron nej ka bi -
ny oraz fil tra po wie trza sil ni ka
z plat for my. Du ża, pła ska szy -
ba czo ło wa, roz cią ga ją ca się
od pod ło gi po dach, stan dar -

do wa ka me ra wstecz na i lu -
ster ka ze wnętrz ne z seg men -
ta mi do mo ni to ro wa nia mar -
twe go po la za pew nia ją do -
sko na łą wi docz ność na ca ły
ob szar ro bo czy. Da je to więk -
sze po czu cie bez pie czeń stwa
za rów no sa me mu ope ra to ro -
wi, jak i in nym pra cow ni kom
pla cu bu do wy prze by wa ją -
cym w po bli żu ma szy ny.
Prak tycz nie wszyst kie punk ty
ser wi so wa nia ukła dów hy drau -
licz ne go i elek trycz ne go ma szy -
ny są do stęp ne z po zio mu pod -
ło ża. Pod no si to nie tyl ko bez -
pie czeń stwo obsługi ser wi so -
wej, ale tak że wy dat nie skra ca
czas bez pro duk tyw nych prze -
sto jów. Du że, otwie ra ne ku gó -
rze bocz ne kla py serwisowe
i sze ro ko od chy la na tyl na kra ta
za pew nia ją nie skrę po wa ny do -
stęp do chłod nic, fil trów i punk -
tów in spek cyj nych. 
Z my ślą o dal szym zwięk sze niu
wy daj no ści ma szy ny i uspraw -
nie niu czyn no ści ser wi so wych
mo że ona zo stać wy po sa żo na
w układ te le ma tycz ny Pro duct
Link. Umoż li wia on zdal ne mo -
ni to ro wa nie ma szy ny i za rzą -
dza nie jej funk cja mi
za po mo cą na rzę -
dzia VisonLink.

www.b-m.pl

Ła do war ka 950 GC wy róż nia się naj lep szą w swo jej kla sie wy so ko ścią sworz nia prze gu bu łyż ki oraz prze świ tem ra mion wy się -
gni ka, co uła twia za ła du nek po jaz dów ze skrzy nia mi o wy so kich bur tach 

Efek tyw ny układ hy drau licz ny oraz spe cja li stycz ny osprzęt umoż li wia ją uzy ski wa nie
na wet ma ło do świad czo nym ope ra to rom wyż szych wskaź ni ków na peł nie nia łyż ki

Za le ty ka bi ny nad ci śnie nio wej ope ra tor ma szy ny do ce nia szcze gól nie pod czas wy ko ny -
wa nia za dań w wa run kach du że go za py le nia

http://b-m.pl/
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Kon struk cja naj więk szej spo -
śród ko pa rek gą sie ni co wych
mar ki Ca se po wsta wa ła z my -
ślą o co dzien nych po trze bach
użyt kow ni ków. W ich prze ko -
na niu te go ty pu ma szy -
na, pra cu ją ca naj czę ściej
w bar dzo cięż kich wa run -
kach, po win na mi mo to być
nie tyl ko nie za wod na, trwa ła
i ła twa w ob słu dze, ale tak -
że – a na wet przede wszyst -
kim – jak naj bar dziej wy daj na. 
Wła śnie dla te go wy daj ność
ma szy ny sta no wi ła dla kon -
struk to rów Ca se CE klu czo wą
kwe stię. Sta ra li się ją nie tyl ko
mak sy mal nie wy śru bo wać, ale
tak że utrzy my wać na za ło żo -
nym po zio mie przez ca ły
okres użyt ko wa nia ma szy ny.
A wszyst ko to w po łą cze niu ze
zna czą cym ogra ni cze niem bie -
żą cych kosz tów eks plo ata cji.
Dro ga do suk ce su wio dła po -
przez mo der ni za cję ukła du
hy drau licz ne go oraz ogól ne
wzmoc nie nie kon struk cji
new ral gicz nych ele men tów
ma szy ny – przy szcze gól nym
uwzględ nie niu wy się gni ka
i pod wo zia. Wszyst ko to
z my ślą o skró ce niu cy kli ro -
bo czych, co ma prze łożenie
wprost na wzrost wy daj no ści.
Za sto so wa nie in te li gent ne go
ukła du hy drau licz ne go Case
C.I.H.S. z czte re ma zin te gro -
wa ny mi sys te ma mi za rzą -
dza nia ener gią oraz nie zwy -
kle po tęż nych si łow ni ków
przy czy ni ło się do znacz ne -
go ogra ni cze nia kosz tów
eks plo ata cji ko par ki. Kon -
struk to rom Ca se CE uda ło
się przy spie szyć re ak cje ma -
szy ny i uzy skać wyż szą si łę
od spa ja nia. To z ko lei da -
ło moż li wość wy ko rzy sty wa -
nia spe cja li stycz nych ły żek
o zwięk szo nej pojemności.
W efek cie ma szy na pra cu je
szyb ciej i wy daj niej. Pro du -
cent po da je, że stan dar do wa

wer sja CX750D na pę dza na sil -
ni kiem o mo cy 512 KM osią -
ga 335 kN si ły od spa ja nia,
pod czas gdy w wer sji ME,
skon fi gu ro wa nej do prac wy -
ma ga ją cych prze miesz cza nia
du żych mas ziem nych war -
tość ta mie rzo na łyż ce wy no -
si na wet 366 kN, czy li o szes -
na ście pro cent wię cej niż
w od po wied ni kach po przed -

niej ge ne ra cji. W re zul ta cie
ozna cza to zwięk szo ną pro -
duk tyw ność w cięż kich pra -
cach prze ła dun ko wych. 
Kon struk cja wy się gni ka i ra -
mie nia zo sta ła grun tow nie
zmo der ni zo wa na. Oba ele -
men ty od zna cza ją się te raz
zwięk szo ną wy trzy ma ło ścią,
co jest wprost nie oce nio ne
pod czas prac w trud nych wa -
run kach, pa nu ją cych na przy -
kład w ko pal niach su row ców
skal nych. In ży nie ro wie Ca se
CE za dba li rów nież o wzmoc -
nie nie kon struk cji pod wo zia

ma szy ny. W po łą cze niach
za sto so wa no naj wyż szej ja -
ko ści spo iny spa wa ne, któ -
re od zna cza ją się nie zrów na -
ną wprost wy trzy ma ło ścią
oraz trwa ło ścią. Wszyst kie
po łą cze nia trzpie nio we wy -
się gni ka wy ko na ne zo sta ły
w opa ten to wa nym przez Ca se
CE sys te mie E.M.S. ze zdu -
blo wa ny mi gniaz da mi.

Kon struk to rzy pod kre śla ją, że
nie zmie nił się spo sób ob słu -
gi ko par ki. Tra dy cyj nie już
w przy pad ku ma szyn Ca se
CE ste ro wa nie jest pro ste,
rzec moż na in tu icyj ne. Ope ra -
tor ko rzy stać mo że z trzech
try bów pra cy – Au to ma tic, He -
avy oraz Spe ed Prio ri ty – co
po zwa la nie tyl ko zop ty ma li -
zo wać wy daj ność, ale tak że
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa.
Dzie je się tak dzię ki te mu, że
po szcze gól ne try by po zwa la -
ją w spo sób opty mal ny wy ko -
rzy stać układ hy drau licz ny

i sil nik na pę dza ją cy ma szy nę.
Ich wy da tek jest do bie ra ny
opty mal nie do po trzeb wy ni -
ka ją cych z wy ko na nia kon -
kret ne go za da nia.
Do dat ko wo ope ra tor ko par ki
ko rzy stać mo że z sze re -
gu funk cji oszczę dza nia ener -
gii, mię dzy in ny mi z au to ma -
tycz ne go powrotu do bie gu ja -
ło we go, wy łą cza nia sil ni ka
pod czas dłuż szej bez czyn no -
ści ma szy ny czy od zy sku ener -
gii z opa da ją ce go wy się gni ka.
Dzię ki in no wa cyj nej kom bi na cji
se lek tyw nej ka ta li tycz nej re -
duk cji spa lin (SCR) i ka ta li za to -
ra oksy da cyj ne go (DOC) sil nik
ko par ki CX750D speł nia nor -
mę emi sji spa lin Tier 4 Fi -
nal/EU Sta ge IV. Ta ka kon -
struk cja po zwo li ła zre zy gno -
wać z fil tra czą stek sta łych.
Po nad to w skład ukła du nie
wcho dzą żad ne czę ści zu ży -
wa ją ce się i pod le ga ją ce tym
sa mym cy klicz nej wy mia nie.
W prak ty ce ozna cza to pro sto -
tę i ni ską awa ryj ność ukła du
ob rób ki spa lin. War to pod kre -
ślić też, że układ ob rób ki spa -
lin pra cu je bez fa zy re ge ne ra -
cji, któ ra nie mo że zo stać po -
mi nię ta ani prze rwa na. W ma -
szynach z fil trem DPF na pe -
wien czas ogra ni cza ona ich wy -
daj ność, a tym sa mym moż li wo -
ści ich peł ne go wy ko rzy sta nia.
Już na wstęp nym eta pie pro -
jek to wa nia ma szy ny CX750D
jej kon struk torzy wzię li
pod uwa gę ca ły sze reg wy ma -
gań przed sta wia nych przez
użyt kow ni ków eks plo atu ją cych
na co dzień ko par ki. Te raz są
prze ko na ni, że ich dzie ło speł -
nia zde cy do wa ną więk szość
po stu la tów, o ile nie wszyst kie.
Jak do tej po ry te sty prak tycz -
ne, prze pro wa dza ne w eks tre -
mal nie trud nych wa -
run kach, zda ją się to
w peł ni po twier dzać. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ca se CX750D – naj now sza, naj więk sza, naj moc niej sza! 
Pod czas nie zwy kle pre sti żo wych tar gów Ste ine xpo Ca se CE za pre zen to wał ko par kę hy drau licz -
ną CX750D. Ma szy nę naj now szej ge ne ra cji wy róż nia nie tyl ko wiel kość i moc, ale tak że pro duk -
tyw ność. A wszyst ko to przy za cho wa niu najwyższego stopnia eko no mi ki eks plo ata cji

www.casece.com

Wy się gnik i ra mię oraz pod wo zie ko par ki są bar dziej wy trzy ma łe, dzię ki cze mu ma -
szy na jest zdecydowanie moc niej sza i bar dziej pro duk tyw na

https://www.casece.com/emea/pl-pl
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W ubie głym ro ku dwa eg -
zem pla rze tej ma szy ny tra fi ły
do beł cha tow skiej ko pal ni.
Jej użyt kow ni cy są za do wo le -
ni z do ko na ne go za ku pu, po -
nie waż ma szy ny speł nia ją ich
ocze ki wa nia i nie za wo dzą
w cięż kich wa run kach eks -
plo ata cji pa nu ją cych na wy -
ro bi sku. Spy char ki pra cu ją
ja ko ma szy ny po moc ni cze
przy usu wa niu nad kła du
przez po tęż ne gór ni cze ko -
par ki. Dla te go wy po sa żo no je
we wzmoc nio ne pod wo zia,
rów nież wzmoc nio ne le mie -
sze wklę słe (ty pu Full -U)
o po jem no ści 22,8 m³ oraz
zry wa ki jed no zęb ne z hy -
drau licz nym prze chy łem i wy -
cią ga niem sworz nia blo ku ją -
ce go ząb. Właśnie dzię ki ta -
kiej kom ple ta cji osprzę tu ro -
bo cze go sta lo wo wol skie spy -
char ki z ła two ścią kru szą
i ura bia ją nad kład za wie ra ją -
cy wa pien ną ska łę (tak zwa -
ną kre dę je zior ną).
Pył wę glo wy lub wa pien ny
sta no wi za gro że nie za rów no
dla ma szy ny, jak i ope ra to ra.
Dla te go spy char ki TD -40R
Extra w wer sji dla gór nic twa
zo sta ły wy po sa żo ne w tur bi -
no we fil try wstęp ne po wie trza
w ukła dzie do lo to wym sil ni ka,
któ re usu wa ją pył i za nie czysz -
cze nia po przez od wi ro wa nie
za nie czysz czeń z po wie trza
za nim przej dzie ono przez
układ fil trów za sad ni czych sil -
ni ka. Tym sa mym wy dłu ża się
ich ży wot ność, zmniej sza zu -
ży cie pa li wa i ele men tów sil ni -
ka. Na to miast w ce lu ochro -
ny zdro wia ope ra to ra ka bi nę
wy po sa żo no w spe cjal ny filtr
po wie rza HE PA. 
KWB Beł cha tów za ży czy ła so -
bie do dat ko we go wy po sa że -
nia ma szyn, któ re pro du cent
ofe ru je w ra mach pro gra mu

„Wy po sa że nie na spe cjal ne
ży cze nie (SFR)”. W związ ku
z tym spy char ki TD -40R Extra
wzbo ga co no o cen tral ny
układ sma ro wa nia, sys tem
awa ryj ne go od blo ko wa nia ha -
mul ców, ogrze wa nie po sto jo -
we fir my Eber spa cher ty pu Air -
tro nic, wspo ma ga nie roz ru chu
z au to ma tycz nym wtry skiem
ete ru, do dat ko wą osło nę skra -
pla cza kli ma ty za cji, do dat ko -
we oświe tle nie i sys tem mo ni -
to rin gu GPS fir my Te kom. Po -

nad to w ce lu ochro ny ele men -
tów pod wo zia oraz uła twie nia
re gu lar ne go oczysz cza nia
prze dzia łu sil ni ko we go z gro -
ma dzą cych się w nim drob -
nych za nie czysz czeń z pod ło -
ża za sto so wa no sys tem
otwie ra nia cięż kiej osło ny sil -
ni ka za mon to wa nej na za wia -
sach. Do jej opusz cza nia słu -
ży elek trycz na wcią gar ka, któ -
rą umiesz czo no z przo du ma -
szy ny na bel ce po przecz nej
ra my głów nej. Pul pit ste ro wa -
nia pra cą wcią gar ki znaj du je
się w prze dzia le sil ni ko wym
po le wej stro nie ma szy ny. 
Tak wy po sa żo ne „czter dziest -
ki”, jak się je tu taj po tocz nie
na zy wa, do sko na le ra dzą so -

bie z ura bia niem wa pien ne go
pod ło ża, za zdro śnie bro nią -
ce go do stę pu do warstw wę -
gla bru nat ne go. Star sze mo -
de le sta lo wo wol skich ko lo -
sów uży wa ne są do hał do wa -
nia zwa ło wisk oraz, co naj -
waż niej sze, na dal cie szą się
do brą opi nią beł cha tow skich
ope ra to rów i ser wi san tów.
W la tach 2014-2015 pod ję to
pra ce pro jek to we nad mo de -
lem TD -40R Extra, któ ry za -
pla no wa no wy po sa żyć w sil -

nik speł nia ją cy eu ro pej skie
nor my emi sji spa lin EU
Stage IV. Wów czas oka za ło
się, że do tych cza so wy pro -
du cent i wie lo let ni do staw ca
sil ni ków do sta lo wo wol skich
ma szyn – ame ry kań ski Cum -
mins – nie po sia dał w swo jej
ofer cie sil ni ka o mo cy po -
nad 500 KM i po jem no -
ści 19 li trów. Wpraw dzie dys -
po no wał on sil ni kiem o ta kiej
mo cy, ale o po jem no ści 15 li -
trów (mo del QSX 15). Dla te -
go też wszczę to po szu ki wa -
nia, któ rych efek tem by ło no -
we ser ce dla TD -40R Extra. 
Obec nie mo del ten jest na -
pę dza ny sil ni kiem o mo -
cy 540 KM i po jem no -

ści 18,1 li tra, a pro du ko wa -
nym przez re no mo wa ną bry -
tyj ską fir mę Per kins. Ten
elek tro nicz nie ste ro wa ny sil -
nik z wy so ko ci śnie nio wym
ukła dem com mon -ra il za -
pew nia sta lo wo wol skie mu
ko lo so wi opty mal ne osią gi,
a w szcze gól no ści si łę ucią -
gu wy no szą cą 1.225 kN (to
jest o dwa dzie ścia pięć pro -
cent wię cej w sto sun ku
do ma szyn kon ku ren cyj nych
ma rek). Układ oczysz cza nia
spa lin z fil trem czą stek sta -
łych, se lek tyw ną ka ta li tycz ną
re duk cją oraz wtry skiem
AdBlue (DEF) umoż li wia
speł nie nie re stryk cyj nych
norm emi sji spa lin obo wią zu -
ją cych w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej i Ame ry ki Pół noc nej.
Do ko na no tak że grun tow nej
mo der ni za cji w za kre sie elek -
tro ni za cji sys te mów spy char -
ki. Za sto so wa no trzy kom pu -
te ry do ste ro wa nia: pra cą sil -
ni ka, wtry skiem pły nu AdBlue
i jaz dą ma szy ny. Ana lo go wą
me to dę trans mi sji da nych za -
mie nio no na cy fro wą sto su jąc
ma gi stra lę CAN (Con trol ler
Area Ne twork). To dwu prze -
wo do wa, pół du plek so wa sieć
z szyb ką ko mu ni ka cją do
1 Mb/s, gdzie trans mi sja od -
by wa się w cza sie rze czy wi -
stym. Ma gi stra la CAN umoż -
li wia wza jem ną ko mu ni ka cję
po mię dzy mo du ła mi elek tro -
nicz ny mi. Jest sie cią mul ti -
-ma ster, co ozna cza, że każ -
dy z jej pod sys te mów jest
rów no rzęd ny przy ini cjo wa -
niu trans mi sji. Szy na CAN
jest bar dzo bez piecz na,
od por na na błę dy trans mi -
sji i róż ne go ro dza ju za kłó -
ce nia, a tak że nie za wod -
na dzię ki za sto so wa niu
sprzę to wej ob słu gi pro to ko -
łu i kon tro li błę dów. Jej pod -
sta wo wa za le ta po le ga
na du żej od por no ści na elek -
tro ma gne tycz ne za kłó ce nia
ze wnętrz ne. Osią gnię to ją
dzię ki za sto so wa niu róż ni co -
wej tech ni ki trans mi sji bi tów.
W spy char kach TD -40R Extra
eksploatowanych przez KWB
Beł cha tów za sto so wa no hy -

MASZYNY BUDOWLANE

„Czterdziestki” rządzą w Bełchatowie
W KWB Beł cha tów, bę dą cej naj więk szą pol ską od kryw ko wą ko pal -
nią wę gla bru nat ne go, od wie lu lat eks plo ato wa ne są naj potężniejsze
spośród spy char ek gą sie ni co wych wytwarzanych w Sta lo wej Wo li.
Moc sil ni ka tych sta lo wych ko lo sów wy no si po nad 500 KM. Naj now -
szym na byt kiem KWB Beł cha tów jest Dres sta TD -40R Extra

Od po wied nio wy po sa żo ne „czter dziest ki” do sko na le ra dzą so bie z ura bia niem wa pien -
ne go pod ło ża bro nią ce go do stę pu do warstw wę gla bru nat ne go
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drau licz ny ste ro wa ny elek tro -
nicz nie układ chło dze nia
ACS (Ada pti ve Co oling Sys -
tem), któ ry za bez pie cza ma -
szy nę przed prze grza niem
oraz przy śpie sza na grza nie
ukła dów do opty mal nej tem -
pe ra tu ry w okre sie zi mo wym. 
Na pul pi cie umiesz czo no
wy so kiej roz dziel czo ści sied -
mio ca lo wy (180 mm), ko lo -
ro wy wy świe tlacz LCD z po -
wło ką an ty re flek syj ną  po da -
ją cy w cza sie rze czy wi stym
war to ści tem pe ra tu ry, ci śnie -
nia oraz zmia ny kie run ku
i pręd ko ści jaz dy. Po sia da
on wie lo ję zycz ne me nu ekra -
no we, 1 GB pa mię ci do wy -
świe tla nia da nych i ko mu ni -
ka tów ob słu gi tech nicz nej
oraz okre ślo ne po dwój nie
jed nost ki (w ukła dzie me -
trycz nym i im pe rial nym). 
Pod wy świe tla czem umiesz -
czo no prze łącz ni ki za awan -
so wa ne go ukła du ste ro wa nia
elek tro hy drau licz ne go po łą -
czo ne go z pro gra mo wa niem
(pre se lek cją) zmia ny bie gów
oraz au to ma tycz ną re duk cją
bie gów. Tak jak w po przed -
nim mo de lu jest on szcze gól -
nie przy dat ny pod czas cy -
klicz nej pra cy ma szy ny
w cięż kich wa run kach, po nie -
waż eli mi nu je ko niecz ność
wie lo krot ne go prze łą cza nia
bie gów, skra ca czas cy klu
pra cy i zmniej sza zmę cze nie
ope ra to ra. Dzię ki nie mu ope -
ra tor ma do wy bo ru dwa try -
by pre se lek cji bie gów: pierw -
szy – ozna czo ny ja ko 1F/2R
i dru gi – ozna czo ny ja -
ko 2F/2R. W przy pad ku
pierw sze go try bu ma szy -
na bę dzie spy chać ma te riał
na pierw szym bie gu, a po -
wra cać do po zy cji wyj ścio wej
na dru gim. Jest to ide al ne
roz wią za nie dla przy spie sze -
nia cy klu pra cy w trud nych
wa run kach. Na to miast w dru -
gim try bie, wy ko rzy sty wa nym
w lek kich wa run kach ro bo -
czych, ma szy na bę dzie spy -
chać ma te riał na dru gim bie -
gu i po wra cać do po zy cji wyj -
ścio wej rów nież na dru gim. 
Z ko lei funk cja au to ma tycz nej

re duk cji bie gu po pra wia płyn -
ność spy cha nia urob ku i skra -
ca czas cy klu ro bo cze go.
Przy zwięk szo nym ob cią że niu
le mie sza lub zry wa ka ma szy -
na au to ma tycz nie re du ku je
bieg do pa so wu jąc si łę ucią gu
do wy ma gań trak cji oraz
opty ma li zu je zu ży cie pa li wa.
Nie kwe stio no wa nym atu tem
każ dej spy char ki jest jej ła -
twa i pro sta ob słu ga tech -
nicz na oraz dia gno sty ka.
Dres sta TD -40R Extra po sia -
da obie te ce chy. Elek tro -

nicz ne sys te my ste ro wa nia
pra cą sil ni ka kon tro lu je się
po przez pod pię cie kom pu -
te ra do mo du łu ECM. Elek -
tro nicz ny sys tem ste ro wa nia
jaz dą spraw dza się na wy -
świe tla czu LCD, zaś li stwa
po mia ru ci śnień z sze ścio -
ma koń ców ka mi do po mia ru
ci śnie nia w ukła dzie jaz dy
jest usy tu owa na w wy god -
nym po ło że niu za le wy mi
drzwia mi ka bi ny. Z ko lei
za pra wy mi drzwia mi ka bi ny
w ko mo rze fil trów moż -
na spraw dzić ci śnie nia pły -
nów ro bo czych w ukła dzie
ro bo czym. Po nad to lamp ki
kon tro l ne na pul pi cie oraz
sy gna ły dźwię ko we in for mu -
ją ope ra to ra o sta nie pra cy
po szcze gól nych ze spo łów. 
No wo ścią w sto sun ku do po -
przed nich mo de li jest mon to wa -
ny w wer sji stan dar do wej spy -
char ki spe cjal ny po dest ser wi -
so wy. Umiesz czo no go z ty łu

ka bi ny i dzię ki te mu ope ra tor
mo że ła two i bez piecz nie
uzupełnić oraz sprawdzić  po -
ziom pa li wa, ole ju hy drau licz ne -
go, pły nu AdBlue, za wór od po -
wie trza ją cy zbior nik pa li wa czy
też wkład fil tra kli ma ty za to ra. 
Do ko na no rów nież za sad ni -
cze go li ftin gu wnę trza ka bi -
ny spy char ki wpro wa dza jąc
w niej jed no rod ną sty li sty kę
w sza rej ko lo ry sty ce. Sza ry
ko lor jest sto no wa ny i neu tral -
ny, wpro wa dza rów no wa gę,
a tym sa mym dzia ła na ope -

ra to ra uspo ka ja ją co. Nie ata -
ku je je go zmy słów i nie przy -
tła cza go, a jed no cze śnie
stwa rza wra że nie więk szej
prze strze ni. Ope ra tor ma wra -
że nie, że nie po dziel nie pa nu -
je nad po lem pra cy spy char -
ki. Do te go sza ry to ko lor za -
wsze mod ny i ko ja rzą cy się
z ele gan cją oraz kla sy ką. 
Kom for to wy, ta pi ce ro wa ny,
amor ty zo wa ny fo tel z pod ło -
kiet ni ka mi i pa sem bez pie -
czeń stwa, re gu lo wa ny w sto -
sun ku do wa gi ope ra to ra, po -
sia da moż li wość ob ro tu w pra -
wo o 14° w ce lu lep szej ob ser -
wa cji po la pra cy zry wa ka.
Obec nie nor mą jest wy ci szo -
na ka bi na wy po sa żo na w lu -
ster ka oraz oświe tle nie ze -
wnętrz ne i we wnętrz ne, kli ma -
ty za cję i sys tem od mra ża ją cy
szy by, ra dio i od twa rzacz CD,
wy cie racz ki i spry ski wa cze czy
też osło ny prze ciw sło necz ne.
Wszyst kie te udo god nie nia

po sia da naj now szy mo del sta -
lo wo wol skiej „czter dziest ki”.
Je śli spoj rzy my na ar chi wal ne
zdję cia spy cha rek opusz cza ją -
ce ta śmy pro duk cyj ne
w pierw szej po ło wie mi nio ne -
go wie ku, to za sko cze niem
bę dzie dla nas brak ka bi ny,
sztyw ny i wy tła cza ny z bla chy
fo tel ope ra to ra, li no we pod no -
sze nie le mie sza oraz dłu gie
dźwi gnie ste ro wa nia ma szy ną. 
Na życzenie spycharkę TD-40R
Extra można wyposażyć w sys -
tem cen tral ne go sma ro wa nia
dla ma szy ny ze zry wa kiem lub
bez zry wa ka, a tak że w sys tem
fa brycz nie za in sta lo wa nej hy -
drau li ki, wią zek prze wo dów
i wspor ni ków pod kom po nen -
ty Trim ble Gra de Con trol Sys -
tem (opcja Trim ble Re ady).
Jest to sys tem uła twia ją cy pra -
cę ope ra to ra sys tem ste ro wa -
nia pra cą ma szyn.
Ostat nią rzu ca ją cą się w oczy
zmia ną jest mo dy fi ka cja ko lo -
ry sty ki no wej spy char ki. Po -
przed ni mo del TD -40E Extra
ma lo wa ny był w dwóch ko lo -
rach: żół tym (pra wie ca ła ma -
szy na) i sza rym (dach sil ni ka
oraz dwu słu po wy ROPS). Na -
to miast TD -40R Extra ma lo wa -
ny jest w trzech ko lo rach: żół -
tym (pod wo zie, osprzęt ro bo -
czy, zbior ni ki pa li wa i ole ju hy -
drau licz ne go, osło na chłod ni -
cy), sza rym (po dest ka bi ny, ka -
bi na, dach oraz osło ny bocz ne
sil ni ka) i srebr nym (dwu słu po -
wy ROPS). Te go ro dza ju roz wią -
za nie wzor ni cze w za kre sie ko -
lo ry sty ki po zwa la już na pierw -
szy rzut oka od róż nić naj now szy
mo del ko lo sa ze Sta lo wej Wo li
od je go słyn nych po przed ni ków. 
Eks per ci sza cu ją, że wy czer -
pa nie za pa sów wę gla bru nat -
ne go w zło żu „Beł cha tów” na -
stą pi oko ło ro ku 2020, zaś
w zło żu „Szczer ców” – dwa -
dzie ścia lat póź niej. Na le ży
mieć za tem na dzie ję, że
w pla no wa nej na po -
nad dwa dzie ścia lat eks plo -
ata cji po kła dów bru nat ne go su -
row ca zna czą cy udział
mieć bę dą sta lo wo wol -
skie „czter dziest ki”.

MASZYNY BUDOWLANE
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W Beł cha to wie sta lo we ko lo sy TD-40R pra cu ją ja ko ma szy ny po moc ni cze przy usu -
wa niu nad kła du przez po tęż ne gór ni cze ko par ki
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Pro jek to wa nie, pro duk cja i dys -
try bu cja ma szyn bu dow la nych
mar ki Hy un dai po zo sta je te raz
w ge stii no we go przed się bior -
stwa. Dzia ła ono pod szyl dem
Hy un dai Con struc tion Equ ip -
ment i spra wu je wszyst kie
obo wiąz ki, ja kie peł nił do tej
po ry eu ro pej ski od dział Hy -
un dai He avy In du stries. Po -
móc w tym ma no wo cze sna

cen tra la, któ ra wła śnie zo sta ła
od da na do użyt ku w po ło żo nej
we fla mandz kiej czę ści Bel gii
miej sco wo ści Tes sen der lo.
Prze sła nie ce re mo nii otwar -
cia sta no wi ło ja sny prze kaz:
„No wa fir ma, no wa sie dzi ba
cen tral na, no wa wi zja”.
Po tym, gdy pierw sze go
kwiet nia te go ro ku Hy un dai
Con struc tion Equ ip ment stał
się sa mo dziel ną jed nost ką,
otwar cie eu ro pej skiej cen tra li
sta no wi ko lej ny mi lo wy krok
w roz wo ju fir my. Jej głów nym
ce lem do ro ku 2023 jest upla -
so wa nie się wśród czo ło wej
piąt ki świa to wych pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych.
Supernowoczesny kom pleks

two rzą cy cen tra lę fir my skła da
się z trzy pię tro we go bu dyn ku
za rzą du o po wierzch ni 5.400
me trów kwa dra to wych, li czą -
ce go 13.000 me trów kwa dra -
to wych cen tral ne go ma ga zy -
nu czę ści za mien nych, bu dyn -
ku cen trum szko le nio we go
(tak zwa nej aka de mii Hy un -
dai) oraz ha li wy sta wien ni czej
z are ną miesz czą cą te ren de -

mon stra cyj ny. Hy un dai po in -
for mo wał, że w su mie w no wą
centralę za in we sto wa no trzy -
dzie ści mi lio nów eu ro.
Łącz na po wierzch nia no wej
cen tra li spra wi, że znaj dzie
się tu miej sce na po li gon te -
sto wy, ha le wy sta wo wą oraz
no wo cze sną eks po zy cję sta -
tycz ną. Funk cjo nal ny ma ga -
zyn uspraw ni do sta wy za mó -
wień ser wi so wych. Po zwo li
też na zgro ma dze nie po dwój -
nej licz by czę ści za mien nych,
kom po nen tów i osprzę tu ro -
bo cze go w po rów na niu z do -
tych cza so wy mi moż li wo ścia -
mi lo gi stycz ny mi fir my. Klien -
ci Hy un dai Con struc tion Equ -
ip ment bę dą mo gli za po zna -

wać się tu z wa lo ra mi no wych
ma szyn, a han dlow cy od by -
wać szko le nia w no wo cze -
snym, do sko na le wy po sa żo -
nym obiek cie. 
Ala in Worp, dy rek tor za rzą -
dza ją cy Hy un dai Con struc -
tion Equ ip ment Eu ro pe, po -
wie dział: – No wy kom pleks
obiek tów sta no wi dla na sze -
go eu ro pej skie go od dzia łu

waż ny krok na dro dze roz wo -
ju. Po tym, gdy na po cząt ku
te go ro ku uzy ska li śmy sta tus
nie za leż nej fir my, zmia ny or -
ga ni za cyj ne w fir mie oraz na -
kre śle nie ja snej glo bal nej wi -
zji dzia ła nia do ro ku 2023, sta -
ły się kla row ną prze słan ką, że
Hy un dai Con struc tion Equ ip -
ment zna lazł się w fa zie dy na -
micz ne go roz wo ju. Jed no cze -
śnie wpro wa dzo ne przez nas
zmia ny sta no wią ja sny sy gnał
dla ca łe go ryn ku, że Hy un dai
za jął dogodną po zy cję star to -
wą i sta nie do ry wa li za cji
o osią gnię cie naj więk szych
ce lów. Dla mnie jest to do pie -
ro po czą tek na szej dro gi
do suk ce su. Je stem prze -

kona ny, że go osią gnie my. 
Wła dze ko re ań skie go kon cer -
nu prze ko nu ją, że re struk tu ry -
za cja eu ro pej skiej czę ści fir my
oraz no we upo zy cjo no wa nie
mar ki nie bę dzie mia ło ne ga -
tyw ne go wpły wu na roz wój.
Je że li cho dzi o ma szy ny bu -
dow la ne, w tym ro ku Hy un dai
re ali zu je za ło żo ne pla ny sta ra -
jąc się umoc nić swą po zy cję

na ryn ku eu ro pej skim w seg -
men cie mi ni ko pa rek oraz ła -
do wa rek ko ło wych. Je że li zaś
cho dzi o wóz ki wi dło we, to Ko -
re ań czy cy kła dą na cisk
na cięż kie mo de le na pę dza ne
sil ni ka mi Die sla. Hy un dai prze -
wi du je rów nież zwięk sze nie na -
kła dów na uspraw nie nie dzia ła -
nia sie ci ser wi so wej i przy spie -
sze nie do staw czę ści za mien -
nych. Do ty czy to przede wszyst -
kim sfe ry ma szyn bu dow la nych.
Pla no wa na jest tak że roz bu do -
wa sie ci de aler skiej i po sze rze -
nie ga my ofe ro wa nych ma -
szyn, usług do ty czą -
cych ser wi su i pro -
duk tów fi nan so wych.
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Hy un dai CE Eu ro pe – no wa cen tra la i ta każ wi zja dzia ła nia 
W ubie głym ro ku za rząd Hy un dai He avy In du stries wpro wa dził w ży cie plan re struk tu ry za cji fir -
my. Jed nym z klu czo wych ele men tów prze bu do wy by ło po dzie le nie HHI na od dziel ne fir my zaj -
mu ją ce się po szcze gól ny mi seg men ta mi prze my słu. Pro duk cją sil ni ków i ma szyn bu dow la nych
jesz cze w kwiet niu za ję ła się fir ma Hy un dai Con struc tion Equ ip ment Co Ltd., któ ra zo sta ła wy -
dzie lo na ze struk tur Hy un dai He avy In du stries 

Nowa siedziba Hyundai Construction Equipment Europe zlokalizowana została w miejscowości Tessenderlo w Belgii. Nowoczesny kompleks obiektów mający wpłynąć na
umocnienie pozycji koreańskiego koncernu na  rynku europejskim powstał kosztem trzydziestu milionów euro

http://www.amago.pl/


Ma szy ny marki Kra mer Al l rad
swo ją funk cjo nal ność za -
wdzię cza ją moż li wo ści do po -
sa że nia w spe cja li stycz ne na -
rzę dzia ro bo cze. Na przy kład
w okre sie zi mo wym zwy kłą
kom pak to wą ła do war kę mo -
że my bły ska wicz nie prze -
obra zić w no śnik osprzę tu
spraw dza ją cy się do sko na le
w naj róż niej szych pra cach
zwią za nych z utrzy ma niem
na wierzch ni dro go wych. Naj -
bar dziej po pu lar ny mi na rzę -
dzia mi w tym okre sie są płu -
gi i fre zar ki do śnie gu, za mia -
tar ki, po sy py war ki czy so lar -
ki. De aler ła do wa rek Kra mer
Al l rad, fir ma HKL Bau ma schi -

nen Pol ska za le ca ko rzy sta -
nie z so la rek mon to wa nych
bez po śred nio w fa bry ce.
Naj więk szy mi za le ta mi ta kie -
go roz wią za nia jest przede
wszyst kim gwa ran cja nie prze -
kro cze nia ob cią że nia na osi tyl -
nej (mon taż na stę pu je bli żej po -
jaz du), ideal ne roz pro wa dzone
prze wo dy, za in sta lo wa nie
oświe tle nia wy ma ga ne go prze -
pi sa mi o ru chu dro go wym. Fa -
brycz ny mon taż so lar ki umoż li -
wia tak że otwar cie po kry wy sil -
ni ka bez ko niecz no ści zdej mo -
wa nia urzą dze nia. Pra wi dło wy
do bór wiel ko ści po jem ni ka so -
lar ki po zwa la też na za cho wa nie
sta bil no ści ma szy ny. Pod czas

pra cy ma szy ny z so lar ką mu si
być za mon to wa na szu fla lub
pług. Tyl ko w ten spo sób za -
gwa ran to wa ne jest wy star cza -
ją ce do cią że nie osi przed niej. 
Na okres zi mo wy HKL Bau ma -
schi nen Pol ska pro po nu je też
od po wied nie do po sa że nie sa -
mych ła do wa rek. Do stęp ne
jest mię dzy in ny mi do dat ko we
ogrze wa nie wraz z wstęp nym

pod grze wa niem sil ni ka, ukła -
du pa li wo we go i ole ju hy drau -
licz ne go, pod grze wa ne lu -
ster ka oraz re flek to ry ro bo cze
uła twia ją ce pra cę w wa run -
kach ogra ni czo nej wi docz no -
ści spo wo do wa nej na przy -
kład opa da mi śnie gu
lub wcze śnie za pa -
da ją cym zmro kiem.
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Kramer pokona zimę!
Ła do war ki ko ło we Kra mer Al l rad to nie zwy kle
uni wer sal ne ma szy ny, któ re moż na wy ko rzy sty -
wać prak tycz nie przez ca ły rok. Tak że po za
szczy tem se zo nu bu dow la ne go, po do po sa że -
niu w od po wied ni osprzęt ro bo czy, na da ją się
ide al nie do zi mo we go utrzy ma nia dróg 

www.hkl.pl

Kra mer przy go to wa ny do zma gań ze śnie giem, mro zem i lo dem. Wy po sa że nie ma -
szy ny w mon to wa ną fa brycz nie so lar kę nie sie ze so bą ca ły sze reg korzyści

https://www.hkl.pl/
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C34. Ko pal nia ny test opo ny Mi che lin X -TRA DE FEND

36.V

C38. Sca nia XT – bu dow la niec peł ną gę bą!

Vo lvo FH 16 i Pal fin ger PK 78002-EH – tan dem do sko na ły!

40.VKögel sta wia na Har dox!

C41. Gol dho fer – li czy się każ dy mi li metr!

42.VVo lvo Trucks, KZE SO i Cop ma pre zen tu ją po jazd dwu dro go wy
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Ko pal nia Win na wcho dzi
w skład czte rech za kła dów na -
le żą cych do Świę to krzy skich
Ko palń Su row ców Mi ne ral -
nych. Spół ka ta jest kon ty nu -
ator ką Kie lec kich Ko pal ni Su -
row ców Mi ne ral nych Sp. z o.o.,
któ rych bo ga te tra dy cje wy do -
byw cze się ga ją ro ku 1874. Na -
to miast zło że Win na zo sta ło
udo ku men to wa ne po raz
pierw szy w ro ku 1957. Jed nak
do pie ro czter dzie ści dwa la ta
póź niej opra co wa no i za twier -
dzo no pro jekt za go spo da ro wa -
nia zło ża do lo mi tów de woń -
skich Win na. W tym sa mym ro -
ku 1999 uzy ska no też kon ce sję
na wy do by wa nie ko pa li ny
i od te go cza su nie prze rwa nie
trwa eks plo ata cja te go zło ża. 
Ko pal nia znaj du je się w po bli -
żu dro gi kra jo wej nu mer 74, a to
spra wia, że naj bar dziej efek -
tyw ne kie run ki do staw wy do -
by wa ne go tu su row ca to Ma -
zow sze, Lu belsz czy zna, Ma -
ło pol ska oraz Pod kar pa -
cie. – Eks plo ato wa ne przez
nas zło że to ska ła do lo mi to wa
zbu do wa na głów nie z do lo mi -
tów wa pien nych i wap ni stych
oraz do lo mi tów. Ta ka struk tu ra
zło ża oraz pa ra me try fi zy ko -
-me cha nicz ne po zwa la ją nam
na pro duk cję wy so kiej ja ko ści
kru szyw ła ma nych zwy kłych
i gra nu lo wa nych. Znaj du ją one
sze ro kie za sto so wa nie w bu -
dow nic twie ogól nym, a w szcze -
gól no ści przy bu do wie dróg,
gdzie wy ko rzy sty wa ne są
w war stwach pod bu do wy jak
i na wierzch ni as fal to wych – in -
for mu je Kon rad Głuc, dy rek tor
Ko pal ni Win na, w Świę to krzy -
skich Ko pal niach Su row ców Mi -
ne ral nych Sp. z o.o. 
Przy znać trze ba, że wy ro bi -
sko ko pal ni ro bi wra że nie. Pa -
trząc z dal szej per spek ty wy
ob ser wa tor do strze że ol brzy -

mi dół wy ku ty w li tej ska le.
Wła śnie dla te go trans port wo -
zi dła mi tech no lo gicz ny mi od -
by wa się po bar dzo trud nym,
twar dym ska li stym pod ło żu,
któ re cha rak te ry zu je się wy -
stę po wa niem du żej ilo ści
ostro kra wę dzi stych odłam -
ków skal nych. Po ta kiej na -
wierzch ni i w ta kim oto cze niu
mo gą bez a wa ryj nie po ru szać
się je dy nie po jaz dy wy po sa -
żo ne w nie zwy kle wy trzy ma łe
opo ny. Ogu mie nie mu si być
sta ran nie do bra ne, by po do -
łać nie zwy kle trud nym wa run -
kom ro bo czym. – Po sta ran -
nej ana li zie pa ra me trów zde -
cy do wa li śmy się wy po sa żyć
jed no z na szych wo zi deł
w opo ny Mi che lin, kon kret nie
mo del MI CHE LIN X -TRA
DEFEND. De cy du ją ce zna cze -

Ko pal nia ny test opo ny Mi che lin X -TRA DE FEND
No wa opo na prze my sło wa Mi che lin X -TRA DE FEND to pro dukt ma ją cy za gwa ran to wać dłu gą
i bez a wa ryj ną eks plo ata cję na wet w naj trud niej szych wa run kach. W Pol sce pierw szym przed -
się bior stwem, któ re za sto so wa ło no we opo ny w wo zi dłach prze gu bo wych, są Świę to krzy skie
Ko pal nie Su row ców Mi ne ral nych Sp. z o.o. I to w na le żą cej do nich ko pal ni Win na ko ło Ła go wa,
w eks tre mal nie trud nym te re nie, in no wa cyj na opo na Mi che lin zda je prak tycz ny eg za min 

MI CHE LIN X -TRA DE FEND ide al nie na da je się do wo dzi deł prze gu bo wy ch. Po jaz dy te ze wzglę du na za sto so wa nie na pę du
na wszyst kie osie mo gą po ru szać się po nie utwar dzo nym i bar dzo zróż ni co wa nym te re nie

MI CHE LIN X -TRA DE FEND to opo na stwo rzo na do pra cy w trud nych wa run kach.
Ogu mie nie wy róż nia się nad zwy czaj ną od por no ścią na prze bi cia i prze cię cia



nie mia ły pa ra me try od por no -
ścio we opo ny naj le piej od po -
wia da ją ce trud nym wa run -
kom, któ re pa nu ją w na szej
ko pal ni. Przede wszyst kim za -
le ża ło nam na jak naj więk szej
od por no ści na ście ra nie
i prze cię cia, gdyż te wła śnie
ele men ty de cy du ją o jej ży -
wot no ści. Ma my w tym wzglę -
dzie pew ne do świad cze nia.
Przy znam, że stoso wa ne
u nas tań sze opo ny in nych
pro du cen tów rzad ko by ły
w sta nie wy trzy mać dłu żej niż
rok. Dla te go też zde cy do wa li -
śmy się na opo ny kla sy pre -
mium, zwłasz cza że kie dyś ta -
kie użyt ko wa li śmy i do brze się
spra wo wa ły. Ra chu nek eko -
no micz ny prze ma wiał, więc
za pro duk tem droż szym, ale
gwa ran tu ją cym wyż szą trwa -
łość. Bra li śmy pod uwa gę
tak że wy ro by in nych re no mo -
wa nych pro du cen tów, ale
opo na Mi che lin ma moc niej -
szy kar kas oraz grub sze
wzmoc nie nia bocz ne – tłu -
ma czy dy rek tor Kon rad Głuc.
Wy bór po czy nio ny przez Świę to -
krzy skie Ko pal nie Su row ców Mi -
ne ral nych Sp. z o.o. sta je się
oczy wi sty, gdy przyj rzy my się
pa ra me trom opo ny MI CHE -
LIN X -TRA DE FEND. Jest to no -
wa opo na prze my sło wa w ofer -
cie Mi che lin, któ ra cha rak te ry -
zu je się wyż szą ży wot no ścią
oraz od por no ścią na uszko dze -
nia. Po za tym zo sta ła skon stru -
owa na spe cjal nie pod ką tem
sto so wa nia w wo zi dłach prze -
gu bo wych. No wa opo na od -
zna cza się wyż szym wskaź ni -
kiem TKPH okre śla nym mia -
nem – tono -ki lo me tro -go dzi na.
W prak ty ce ozna cza to – w po -
rów na niu z wy ro ba mi kon ku -
ren cji – wyż szą o 9,3 pro cent
zdol ność opo ny do prze wie -
zie nia więk szej ma sy su row ca
w ta kim sa mym cza sie. 
W ce lu uzy ska nia od po wied -
niej od por no ści na agre syw -
ne pod ło że kon struk to rzy mu -
sie li za sto so wać wie le spe cja -
li stycz nych roz wią zań. I tak,
w po rów na niu z opo ną 29.5
R 25 MI CHE LIN X -SU PER
TRA IN+, zwięk szo no o nie -

mal dwa dzie ścia pięć pro cent
ilość opa sa nia me ta lo we go
w czo le bież ni ka. Istot ne zna -
cze nie ma rów nież fakt,
że bo ki opo ny są grub sze
o pięt na ście pro cent. Do dat -
ko wo opo na cha rak te ry zu je
się wzmoc nio nym kar ka sem
i wyż szą niż w przy pad ku
kon ku ren cyj nych pro duk tów
od por no ścią na prze bi cia.
Pro du cent in no wa cyj nej opo -
ny gwa ran tu je jej spraw ność
w prze bi ciach o głę bo ko ści
do 172 mi li me trów. Nie wąt pli -
wym wa lo rem opo ny MI CHE LIN
X -TRA DE FEND jest wy dłu żo -
na o pięt na ście pro cent ży -
wot ność (po mia ry te sto we
po twier dzo ne zo sta ły cer -

tyfika tem nada nym przez
Cen trum Tech no lo gicz ne
Michelin). Kon struk to rzy uzy -
ska li ją dzię ki za sto so wa niu
bież ni ka o spe cjal nej bu do -
wie. War stwa gu my prze zna -
czo nej do zu ży cia jest tu za -
uwa żal nie więk sza niż w pro -
duk tach kon ku ren cyj nych
firm. Więk sza jest rów nież
głę bo kość bież ni ka, któ ra
w przy pad ku opi sy wa nej
opo ny wy no si 65 mi li me trów.
Dzię ki ta kiej cha rak te ry sty ce
no wa opo na X -TRA DE FEND
ide al nie na da je się do wo zi deł
prze gu bo wych pra cu ją cych
w róż ne go ty pu za kła dach wy -
do byw czych. Po jaz dy te go ro -
dza ju mu szą tam trans por to -

wać – tak że po nie utwar dzo -
nym i zróż ni co wa nym oraz
nie rzad ko za sła nym odłam ka -
mi skal ny mi te re nie – na wet
kil ka dzie siąt ton ma te ria łu
za każ dym prze jaz dem. Tak że
w ko pal ni Win na do prze wo że -
nia urob ku wy ko rzy stu je się
głów nie „prze gu bow ce”. I to
wła śnie w wo zi dle Vo lvo A40
za ło żo ne zo sta ły za ku pio ne
ostat nio opo ny Mi che lin. – Kil -
ka mie się cy eks plo ata cji to
wpraw dzie jesz cze nie zbyt
wie le, aby po ku sić się o osta -
tecz ną oce nę, ale na wet ten
okres po zwa la stwier dzić, że
opo ny bez wąt pie nia ma ją „pa -
pie ry” na pra cę w ko pal ni. Wy -
po sa żo ne w nie wo zi dło eks -
plo ato wa ne jest nie zwy kle in -
ten syw nie, pra cu je w wy jąt ko -
wo cięż kim te re nie, a mi mo
to na opo nach nie wi dać żad -
nych po waż nych uszko dzeń.
Wie le wska zu je na to, że wyż -
szy koszt za ku pu szyb ko się
nam zwró ci, a trwa ła i nie ule -
ga ją ca znisz cze niom opo -
na ozna cza tak że więk sze bez -
pie czeń stwo pra cow ni ków. Za -
kup ogu mie nia X -TRA DE FEND
sta no wi więc dla nas bar dzo do -
brą in we sty cję – pod -
su mo wu je dy rek tor
Kon rad Głuc.
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www.michelin.pl

Eks plo ato wa ne w ŚKSM Sp. z o.o. wo zi dło Vo lvo A40, pra cu je nie zwy kle in ten syw nie,
prze wo zi uro bek w wy jąt ko wo cięż kich wa run kach te re no wych

W opo nie MI CHE LIN X -TRA DE FEND za sto so wa no spe cjal ny bież nik o zwięk szo nej głę bo ko ści, w któ rym ilość gu my prze zna -
czo nej do zu ży cia jest więk sza niż w kon ku ren cyj nych pro duk tach 

http://www.michelin.pl/
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Do sko na łe pa ra me try żu ra -
wia Pal fin ger PK 78002-EH
po zwa la ją na ła twe i bez -
piecz ne usta wie nie cięż kie go
ła dun ku w trud no do stęp nych
miej scach. Ope ro wa nie w ta -
kich warunkach wspo ma ga
rów nież uni ka to wy sys tem
HPSC, któ ry w ce lu osią gnię -
cia jak naj więk sze go udźwi gu
uwzględ nia rze czy wi ste roz -
sta wie nie pod pór, a tym sa -
mym za po bie ga ogra ni cze niu

go do war to ści usta lo nych
dla po ło wicz ne go lub mak sy -
mal ne go ich wy su nię cia. Je -
śli ope ra tor prze kro czy dzie -
więć dzie siąt pro cent udźwi gu
moż li we go do osią gnię cia
przy da nym roz sta wie niu
pod pór, jest o tym ostrze ga -
ny prze ry wa nym sy gna łem
aku stycz nym. Po osią gnię -
ciu stu procent sy gnał prze -
chodzi w cią gły, a wszyst kie
ru chy „po gar sza ją ce” sta tecz -

ność żu ra wia są blo ko wa ne.
W ten sposób skutecznie
zapobiega się ry zy ku prze -
wró ce nia się po jaz du. 
Ope ro wa nie ła dun kiem w ni -
skich po miesz cze niach uła -
twia funk cja prze pro stu ra mie -
nia zgi na ne go o 15°, a tak że
sys tem AOS, któ ry ni we lu je
tak zwa ny „efekt węd ki”
przy pio no wych ru chach wy -
się gni ka, szcze gól nie po moc -
ny pod czas pra cy z wy su nię -

ty mi wszyst ki mi sek cja mi żu ra -
wia. Za kres ob ro tu urzą dze nia
jest nie ogra ni czo ny, co ozna -
cza moż li wość wie lo krot ne go
ob racania ko lum ny w jed ną
stro nę bez ko niecz no ści ru chu
po wrot ne go. W ce lu uzy ska nia
du że go mo men tu ob ro to we go
wy no szą ce go aż 4,5 tm, za -
sto so wa no dwa sil ni ki hy drau -
licz ne ob ro tu żu ra wia. Za ich
na pęd oraz na pęd si łow ni ków
od po wia da pom pa wie lo tłocz -

ko wa o zmien nej wy daj no ści
z sys te mem Lo ad Sen sing,
za pew nia ją ca płyn ną pra cę
urzą dze nia, a jed no cze śnie
wy mier ne oszczęd no ści zwią -
za ne z mniej szym zu ży ciem
pa li wa oraz zu ży ciem eks plo -

ata cyj nym za sto so wa nej ar -
ma tu ry (sa mej pom py, prze -
wo dów czy złą czek). Sys tem
ten uru cha mia pom pę hy drau -
licz ną tyl ko w mo men cie wy -
chy le nia dźwi gni ste ru ją cej
roz dzie la cza od po wia da ją cej
za re ali za cję kon kret ne go ru -
chu ro bo cze go. Dla te go też
przez więk szość cza su za łą -
cze nia przy staw ki od bio ru mo -
cy, pom pa pra cu je wyłącznie
w trybie go to wo ści (stand by)

nie ob cią ża jąc tym samym
sil ni ka po jaz du. 
Oprócz żu ra wia fir ma Gra co
wy po sa ży ła pod wo zie Vo lvo
FH w skrzy nię ła dun ko wą o wy -
mia rach we wnętrz nych (dłu -
gość x sze ro kość x wy so -

kość) 6.400 x 2.450 x 800 mi li -
me trów. Dzie lo ne bur ty zo sta ły
wy ko na ne z alu mi nium, na to -
miast do bu do wy pod ło gi
o gru bo ści 27 mi li me trów wy -
ko rzy sta no wo do od por ną sklej -
kę z po wierzch nią prze ciw po -
śli zgo wą. Środ ko we słupki
mar ki He stal moż na de mon -
to wać, co uła twia za ła dunek
dłu gich przed mio tów.
Pal fin ger do kła da wszel kich
sta rań, aby pro jek to wa ne
przez nie go żu ra wie by ły nie
tyl ko wy daj ne, funk cjo nal ne
i bez piecz ne, ale tak że nie -
za wod ne i trwa le. Dlate go
po szcze gól ne te le sko po wa ne
sek cje wy się gni ka wy po sa -
ża ne są w śli zgi te flo no we,
któ re z jed nej stro ny nie wy -
ma ga ją sma ro wa nia, a z dru -
giej za po bie ga ją gro ma dze -
niu się za nie czysz -
czeń przy spie sza ją -
cych zu ży cie ze spo łu.
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Vo lvo FH 16 i Pal fin ger PK 78002-EH – tan dem do sko na ły!
Za kład pro duk cyj ny fir my Gra co opusz cza ją nie zwy kle in te re su ją ce po jaz dy. Nie któ re z nich ze
wzglę du na swą kon fi gu ra cję za słu gu ją na szcze gól ną uwa gę. Z pew no ścią jest nim naj moc niej -
sze Vo lvo FH o mo cy 750 KM z po tęż nym żu ra wiem Pal fin ger PK 78002 EH, któ ry na mak sy mal -
nym wy się gu 18 me trów od zna cza się im po nu ją cym udźwi giem 3.250 ki lo gra mów

www.graco.pl

Fir ma Gra co wy po sa ży ła pod wo zie Vo lvo FH w przestronną skrzy nię ła dun ko wą. Jej dzielone
burty wykonano z aluminium, a podłogę wyłożono wodoodporną sklejką

Za kres ob ro tu urzą dze nia jest nie ogra ni czo ny, co ozna cza moż li wość wie lo krot ne go ob ra -
ca nia ko lum ny w jed ną stro nę bez ko niecz no ści ru chu po wrot ne go

Pal fin ger dba, by jego żu ra wie by ły nie
tyl ko funk cjo nal ne, ale i bez piecz ne

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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Po jaz dy Sca nia no wej ge ne -
ra cji mia ły swo ją pre mie rę
nie mal do kład nie przed ro -
kiem. W pierw szym eta pie
wpro wa dzo no po jaz dy prze -
zna czo ne do trans por tu dłu -
go dy stan so we go, speł nia ją -
ce po trze by je de na stu ty pów
te go ro dza ju prze wo zów.
W ra mach trwa ją ce go wła -
śnie dru gie go eta pu wpro wa -
dza nia no wej ofer ty, użyt kow -
ni cy otrzy mu ją po jaz dy zdol -
ne spro stać róż no rod nym
wy zwa niom sta wia nym przez
bran żę bu dow la ną. Naj now -
sza ofer ta Sca nii obej mu je
roz wią za nia do pa so wa ne
do in dy wi du al nych po trzeb
te go seg men tu. Pro du cent

w pierw szej ko lej no ści po sta -
wił so bie za cel zwięk sze nie
dys po zy cyj no ści i zy sków
użyt kow ni ków, dla te go wpro -
wa dza na wła śnie ga ma pro -
duk tów i usług Sca nia zo sta -
ła skro jo na na mia rę ocze ki -
wań klien tów z bran ży bu -
dow la nej – jed nej z naj bar -
dziej wy ma ga ją cych i zma ga -
ją cej się z wą skim mar gi ne -
sem zy sku. – Wrzu ca my wyż -
szy bieg w seg men cie bu -

dow la nym. Ma my wy jąt ko we
pro duk ty, sku tecz ny ser wis
i do sko na łe umie jęt no -
ści – na szym ce lem jest zdo -
by cie rów nie moc nej po zy cji,
ja ką zaj mu je my od daw na
w prze wo zach dłu go dy stan -
so wych na wszyst kich ryn -
kach. Ga ma Sca nia XT jest
per fek cyj ne przy sto so wa na
do naj trud niej szych wy zwań
i ocze ki wań klien tów, któ rzy
chcą roz wią zań, na któ rych
za wsze mo gą po le gać – ko -
men tu je An ders Lam pi nen
od po wie dzial ny za po jaz dy
bu dow la ne w Sca nia Trucks.
– Sca nia XT to nasz fla go wy po -
jazd wy róż nia ją cy się przede
wszyst kim bar dzo wy trzy ma łym

czo łem. Wraz z pre mie rą no -
wej ga my po jaz dów bu dow la -
nych da je my ja sny sy gnał, że
w na szej ofer cie znaj du ją się
zna ko mi te roz wią za nia, któ re
wzmoc nią po zy cję Sca nia
w bu dow nic twie. Oko ło trzech
lat te mu roz po czę li śmy ofen -
sy wę na eu ro pej skim ryn ku bu -
dow la nym, dzię ki cze mu stop -
nio wo wy pra co wa li śmy po zy cję
sil ne go gra cza w tej bran ży – ko -
men tu je An ders Lam pi nen.

Po jazd Sca nia XT jest do stęp -
ny ze wszyst ki mi ty pa mi ka bin
P, G, R i S nie za leż nie od ro -
dza ju sil ni ka. Głów nym fi la rem
wer sji XT jest bar dzo wy trzy -

ma ły zde rzak, wy su nię ty
przed ka bi nę o 150 mm. Dzię -
ki nie mu po jazd zy sku je wy jąt -
ko wy styl, od zwier cie dla ją cy
je go si łę i wy trzy ma łość. Zde -
rzak za pew nia kąt na tar cia
oko ło dwu dzie stu pię ciu stop -
ni, w za leż no ści od wy po sa że -
nia po jaz du, ty pu ra my i opon.
W po łą cze niu ze sta lo wą pły tą
chro nią cą pod wo zie i osło na -
mi re flek to rów two rzy so lid ne,
wy trzy ma łe czo ło wer sji XT,
któ re bez szko dy mo że wy trzy -
mać drob ne ko li zje i za po bie -
ga po waż niej szym uszko dze -
niom ze spo łów znaj du ją cych
się za nim. Na środ ku zde rza -
ka znaj du je się ła two do stęp -
ny za czep ho low ni czy, cer ty fi -
ko wa ny na udźwig czter dzie -
stu ton, przy dat ny, gdy po jazd
uży wa ny jest do prze cią gnię -
cia in ne go sprzę tu lub gdy jest
za ła do wa ny do peł na i sam
wy ma ga wspar cia. 
Wy ma ga nia sta wia ne po jaz -
dom bu dow la nym nie ogra ni -

cza ją się je dy nie do ich kon -
struk cji i wy po sa że nia, ale
do ty czą rów nież ob słu gi.
Prze glą dy i na pra wy mu szą
speł niać naj wyż sze stan dar -
dy. Po jaz dy eks plo ato wa ne
w trud nych wa run kach ule ga -
ją bo wiem przy spie szo ne mu
zu ży ciu. Do dat ko wo war to
pod kre ślić, że ty po wa wy -
wrot ka po ko nu je śred -
nio 80.000 ki lo me trów rocz -
nie po dro gach z do brą na -
wierzch nią, a to stwa rza oka -

zję, aby uzy skać do dat ko we
oszczęd no ści w zu ży ciu pa li -
wa. Są i in ne wy zwa nia: pla -
ce bu dów czę sto by wa ją zlo -
ka li zo wa ne w cen trach miast
za tem po jaz dy po win ny za -
pew niać do sko na łą wi docz -
ność i zwrot ność. Jaz da
w sys te mie start -stop rów -
nież sta wia spe cy ficz ne wy -
ma ga nia. – Ofer ta ser wi so wa
Sca nia dla prze woź ni ków
bu dow la nych jest bar dzo
bo ga ta – to ofer ta, któ ra ma
ko lo sal ne zna cze nie dla ob -
ni że nia cał ko wi te go kosz tu
użyt ko wa nia po jaz du bu -
dow la ne go. Jej waż nym ele -
men tem są kon trak ty ob słu -
go wo -na praw cze, zwłasz cza
w po sta ci pro po no wa nych
przez nas w Sca nia dy na micz -
nych pla nów prze glą do wych,
uwzględ nia ją cych rze czy wi ste
wa run ki pra cy po -
jaz du – ko men tu je
Anders Lam pi nen.
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Sca nia XT – bu dow la niec peł ną gę bą!
Tra dy cyj nie już Sca nia ma wie le do za pro po no wa nia bran ży bu dow la nej.
Prze ko nu je o tym – powiększona o fla go wy mo del XT – sze ro ka ga ma
po jaz dów no wej ge ne ra cji. Zo sta ły za pro jek to wa ne w naj drob niej szym
szcze gó le, tak aby po do łać naj trud niej szym wy zwa niom, wy ma ga ją cym
naj wyż szej dys po zy cyj no ści, wy daj no ści oraz wy trzy ma ło ści

Sca nia XT spro sta naj trud niej szym wy zwa niom wszę dzie tam, gdzie naj wyż sza wy -
trzy ma łość, wy daj ność i dys po zy cyj ność są nie zbęd ny mi wa run ka mi po wo dze nia

Sca nia XT wy róż nia się wy daj no ścią, wy trzy ma ło ścią i eko no micz ną eks plo ata cją.
Są to ce chy nie zwy kle ce nio ne przez bran żę bu dow la ną 

www.scania.pl

https://www.scania.com/pl/pl/home.html


https://www.scania.com/pl/pl/home.html
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Dzię ki moż li wo ści re gu la cji
sworz nia kró lew skie go, po -
zwa la ją cej na uzy ska nie
więk sze go roz sta wu kół, pro -
mień skrę tu po jaz du mo że
zo stać do pa so wa ny do kon -
kret ne go cią gni ka. Wer -
sja dwu osio wa wy wrot ki wy -
stę pu je w dwóch wa rian tach,
o po jem no ści 24 m³ lub 27
m³. Jest ona szcze gól nie do -
brze przy sto so wa na do trud -
nych wa run ków eks plo ata cji
na pla cach bu do wy i w ko pal -
niach od kryw ko wych. Wer -
sja dwu osio wa mo że być wy -
po sa żo na w ściany boczne
oraz dno róż nej gru bo ści.
Dno mo że mieć gru bość 4; 5
lub 6 mi li me trów, ścia ny
bocz ne są do stęp ne w wer -
sjach 3; 4 lub 5 mi li me trów. 
Naj czę ściej na byw cy de cy du -

ją się na wa riant wy wrot ki wy -
po sa żo ny w ko ry to z dnem
o gru bo ści 6 mm, hy drau licz -
ną ścia nę tyl ną o gru bo -
ści 4 mm wy ko na ną z ulep szo -
nej ciepl nie sta li Har dox -450
oraz ścia ny bocz ne wy ko na ne
z 5-mi li me tro wej bla chy sta lo -
wej S700 o wy so kiej wy trzy -
ma ło ści. Ta wzmoc nio na kom -
bi na cja sta no wi opty mal ne
roz wią za nie prze zna czo ne
do co dzien ne go trans por tu
kru szy wa, żwi ru i ma te ria łów
syp kich róż ne go ro dza ju. Za -
sto so wa nie sta li Har dox za -
pew nia do sko na łą wy trzy ma -
łość i sztyw ność kon struk cji
oraz opty ma li za cję wa gi za bu -
do wy. Wła ści wo ści sta li Har -
dox po zwa la ją na sto so wa nie
cień szych blach. Dzię ki wy jąt -
ko wej twar do ści i udar no ści

bla cha Har dox wy zna cza
świa to wy stan dard dla sta li
od por nych na ście ra nie. Jej
uni ka to we wła sno ści spra -
wia ją, że mo że ona słu żyć
tak że ja ko ele ment no śny
w wie lu za sto so wa niach.
Otwie ra to no we moż li wo ści
in no wa cyj ne go pro jek to wa -
nia za bu dów. Kon struk to rzy
mo gą ogra ni czyć ich wa gę.
By naj mniej nie dzie je się to
kosz tem ogra ni cze nia efek -
tyw no ści eks plo ata cji, bez -

pie czeń stwa czy skró ce -
nia okre su bez a wa ryj ne go
użyt ko wa nia. Sto so wa nie sta li
Har dox prze kła da się tak że
na więk szą wy daj ność po jaz -
dów. Lżej sza za bu do wa po -
zwa la też na zwięk sze nie ła -
dow ności po jaz du. Da je to
moż li wość prze wie zie nia więk -
sze go ła dun ku, co w do bie ro -
sną cych kosz tów
trans por tu sta je się
szcze gól nie istot ne.

POJAZDY BUDOWLANE

Kögel sta wia na Har dox!
Wio dą cy pro du cen ci za bu dów sto su ją stal Har -
dox za pew nia ją cą do sko na łą wy trzy ma łość
i sztyw ność kon struk cji. Zalety sta li Har dox wy -
ko rzy sta ła rów nież fir ma Kögel w swej dwu -
osio wej wy wrot ce wan no wej

Kögel od po nad osiemdziesięciu lat ofe ru je naj wyż szej ja ko ści po jaz dy  na po trze by
firm trans por to wych i bu dow la nych, opar te na my śli in ży nier skiej „ma de in Ger ma ny”

www.hardox.pl

http://www.ssab.pl/products/brands/hardox
http://www.ssab.pl/products/brands/hardox
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Pod wo zie na czep z se rii STZ
to do bra i spraw dzo na kon -
struk cja – ma sze ro kie wgłę -
bie nie na ra mię ko par ki
i względ nie krót kie wóz ki. In -
ną za le tą jest tech no lo gia osi
wa ha dło wych z pre cy zyj nie
ska li bro wa ną geo me trią za -
wie sze nia umożliwiającą
swo bod ną oscy la cję ze sta -
wów kół. Pozwala to uzyskać
opty mal ne roz ło że nie ob cią -
że nia na wszyst kie opo ny
oraz do sko na łą sta bil ność
mi mo nie rów no ści te re nu.
Aby zmi ni ma li zo wać kosz ty
utrzy ma nia na wet w naj bar -
dziej wy ma ga ją cych wa run -
kach, za leż nie od pla no wa ne -
go prze bie gu oraz pla nu kon -
ser wa cji, mo żna wy brać za -
wie sze nie z ło ży ska mi stoż -
ko wy mi lub kom pak to wy mi. 

STZ -VP (285) to na cze pa
o naj więk szej ła dow no ści
wśród po jaz dów z ro dzi ny
STZ. Osią gnię to to dzię ki za -
sto so wa niu więk szych opon
oraz mak sy mal ne mu ob cią -

że niu sprzę gu wy no szą ce -
go 52 to ny. Niż szą wy so kość
ła dun ku uzy ska no dzię ki zop -
ty ma li zo wa nym wgłę bie niom
na ra mię ko par ki. Na cze pa
jest tak że bez piecz na ze

wzglę du na do kład ne do pa -
so wa nie wszyst kich pod ze -
spo łów. STZ -VP (285) im po -
nu je ogrom ną róż no rod no -
ścią kon fi gu ra cji – „ła bę dziej
szyi” z lub bez przed nie go
wóz ka. Ten z ko lei moż na łą -
czyć z po jaz da mi z ro dzi ny
MPA -K na to miast tyl ny z ro -
dzi ną THP. Tak sze ro ki wa -
chlarz moż li wo ści spra wia, że
STZ -VP (285) spro sta każ -
dym wa run kom. Za jej po mo -
cą moż na zre ali zo wać nie -
mal że każ de zle ce nie trans -
por to we – a dzię ki mo du ło -
wo ści sta no wi ona do brą in -
we sty cję o du żych moż li wo -
ściach roz bu do wy. 
Nie wąt pli wy mi za le ta mi te go
po jaz du są dłu ga ży wot -
ność 285-mi li me tro wych opon
oraz uży cie wy so kiej ja ko ści
kom po nen tów od spraw -
dzo nych do staw ców Gol -
dho fer. A dzię ki sie ci ser wi -
so wej o glo bal nym za się gu fir -
ma ofe ru je szyb ką re ak cję
i wspar cie oraz bły ska -
wicz ny do stęp do czę -
ści za mien nych.

Gol dho fer – li czy się każ dy mi li metr!
Ni sko po dwo zio wa na cze pa Gol dho fer ze spraw dzo nej se rii STZ -VP mo -
że mieć od 3 do 10 osi wa ha dło wych i być wy po sa żo na w róż ne ro dza je
po kła dów, w tym do trans por tu ma szyn i flat bed. Do pusz czal ne 16-to no -
we ob cią że nie na oś oraz po wierzch nia ła dun ko wa unie sio na za le d wie
na 200 mm – przy zwy kłym po kła dzie – czy nią tę na cze pę wy jąt ko wą

www.goldhofer.de

Najwyższa jakość wykonania, długa ży wot ność, ła twy pro ces kon ser wa cji oraz uni -
wer sal ność to niewątpliwe zalety no wej na cze py STZ -VP (285)

http://www.goldhofer.de/en
http://www.goldhofer.de/en
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Na po czą tek no we kom plek -
sy zgrze wa ją ce KCM 007
umiesz czo ne na po jaz dach
spe cjal nych dwu dro go wych
o ro bo czej na zwie ZDS -7 K,
tra fią do dwóch du żych firm
spe cja li zu ją cych się w bu do -
wie i mo der ni za cji in fra struk -
tu ry ko le jo wej. – Skom ple to -
wa li śmy trzy mo bil ne kom -
plek sy zgrze wa ją ce KCM 007,
któ re obec nie te stu je my
na spe cjal nie przy sto so wa -
nym po li go nie ko le jo wym
w Cheł mie pod Lu bli nem. Te -
sty po le ga ją na wy ko na -
niu dwu na stu z prób nych
zgrze wów na wy zna czo nym
od cin ku to ru za mknię te go.
Wy ko rzy stu je my do te go gło -
wi cę zgrze wa ją cą K 922-1
ukra iń skiej fir my KZE SO, prze -

zna czo ną do zgrze wa nia opo -
ro we go szyn ko le jo wych
o pro fi lu 60E1 i 49E1 z ga tun -
ku sta li R260 i R350HT. Pierw -
szy po jazd prze szedł już po -
myśl nie te sty. Dwa po zo sta łe
tak że są w peł ni go to we
do wy da nia na byw com – tłu -
ma czy Piotr Woj tas, pre zes
fir my KZE SO Ma chi ne ry, któ -
ra jest głów nym po my sło -
daw cą ca łe go pro jek tu.

W pierw szym eta pie fir ma
KZE SO Ma chi ne ry we współ -
pra cy z Vo lvo Trucks i fir mą
Cop ma przy go to wa ła trzy
kom plek sy KCM 007 na po jaz -
dach dwu dro go wych, jed nak
w przy szło ści swój no wy pro -
dukt bę dzie chcia ła sprze da -
wać na znacz nie więk szą ska -
lę, w tym tak że po za gra ni ca -
mi Pol ski. – Ma szy ny te ma ją
wszyst kie za le ty, by w swo im
sek to rze stać się praw dzi wym
hi tem sprze da żo wym. Kon te -
ne ro wy kom pleks zgrze wa ją cy
zo stał osa dzo ny na nie zwy kle
wy trzy ma łym pod wo ziu, z do -
pusz czal nym co naj mniej dzie -
się cio to no wym na ci skiem
na każ dą oś. Mo del Vo lvo FMX,
któ ry wy ko rzy sta no w tym po -
jeź dzie, speł nia tak że wszyst -

kie naj ostrzej sze nor my ja ko -
ścio we i w za kre sie emi sji spa -
lin, a ponad to wy róż nia się nie -
zwy kle prze stron ną ka bi ną,
w spo sób opty mal ny przy sto -
so wa ną do trud nych wa run -
ków bu dow la nych. Sy no ni -
mem nie za wod no ści jest tak że
ser ce jed nost ki – trzy na sto li -
tro wy, 420-kon ny sil nik, któ ry
zbie ra do sko na łe opi nie
od do tych cza so wych od bior -

ców na szych po jaz dów – mó -
wi Wil helm Ro żew ski, ma na -
ger mar ke tin gu i ko mu ni ka cji
w Vo lvo Trucks Po land.
Za le tą no we go po jaz du dwu -
dro go we go ma być tak że
więk sza mo bil ność o czym
prze ko nu je Ra fał Kuc, czło -
nek za rzą du fir my Cop -
ma. – Na to rach po jazd jest
w sta nie po ru szać się z pręd -

ko ścią do 50 km/h, a je go
wko le ja nie i wy ko le ja nie mo że
się od by wać na prze jaz dach
ko le jo wych o sze ro ko ści
do czte rech me trów. Jest to
moż li we dla te go, że za sto so -
wa no wła sne roz wią za nie tyl -
ne go wóz ka ob ro to we go.
Czas wy ko le ja nia się na prze -
jeź dzie skró co no do pię ciu
mi nut, co po wo du je bar dzo
szyb kie i sku tecz ne prze -
miesz cza nie po jaz du z to ro wi -
ska ko le jo we go na dro gi pu -
blicz ne – wy ja śnia.
No wy po jazd spe cjal ny dwu -
dro go wy ZDS -7 K imponuje
rów nież niezwykłą uni wer sal -
nością, a je go funk cjo nal -
ność nie ogra ni czy się je dy -
nie do mo bil nych zgrze wa -
rek. Po jaz dy zo sta ły bo wiem

skon stru owa ne w ta ki spo -
sób, by wy mia na za bu do wy
zaj mo wa ła za le d wie oko -
ło piętnastu mi nut. – Wy star -
czy od krę cić cztery śru by mo -
cu ją ce, wy piąć za bu do wę
i wmon to wać ko lej ną, któ ra
bę dzie przy sto so wa na np.
do na pra wy trak cji lub peł ni ła
ro lę dźwi gu. Wszyst ko dzia ła
w sys te mie po dob nym do te -

go, któ ry zna my z sa mo cho -
do wych sys te mów iso fix – tłu -
ma czy Ra fał Kuc. 
W po jeź dzie pro du cen ci
zdecydowali się na za sto so -
wanie tak że  układu hy dro sta -
tycz nego, czy li wła snego na -
pędu. Ozna cza to, że w przy -
szło ści po jazd bę dzie mógł
pra co wać na tak zwanych to -
rach otwar tych, bez ko niecz -
no ści ścią ga nia ca łej in fra -
struk tu ry przy to ro wej. Za sto -
so wa nie hy dro sta tycz ne go
ukła du na pę do we go prze kła -
da się tak że na niż sze spa la -
nie ole ju na pę do we go w trak -
cie jaz dy po to rach, co zna -
czą co wy dłu ża ży -
wot ność sil ni ka spa -
li no we go po jaz du.

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo Trucks, KZE SO i Cop ma pre zen tu ją no wy po jazd dwu dro go wy
Dzię ki współ pra cy konstruktorów firm KZE SO Ma chi ne ry, Vo lvo Trucks i Cop ma na ry nek tra fił
mo bil ny kom pleks zgrze wa ją cy KCM 007 przy sto so wa ny do zgrze wa nia szyn bez po śred nio
na to rach, skła da ją cy się z no wo cze sne go po jaz du dwu dro go we go. Kil ka mi nut po wy ko na niu
za da nia mo że on zje chać z to rów i kon ty nu ować jaz dę po zwykłej dro dze. To uni katowy pro jekt,
nie tyl ko w ska li kra jo wej, ale tak że ogól no eu ro pej skiej 

www.volvotrucks.pl

Podwozie Vo lvo FMX, któ re wy ko rzy sta no w po jeź dzie, speł nia wszyst kie naj ostrzej -
sze nor my ja ko ścio we i wy róż nia się nie zwy kle prze stron ną ka bi ną 

Kom plek sy zgrze wa ją ce KCM 007 umiesz czo ne na po jaz dach spe cjal nych dwu dro -
go wych o ro bo czej na zwie ZDS -7 K pod da ne zo sta ły ca łe mu sze re go wi te stów

http://www.volvotrucks.pl/pl-pl/home.html


http://www.volvotrucks.pl/pl-pl/home.html
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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

6/2017 17.12.2017 12.11.2017 30.10.2017
1/2018 26.01.2018 15.12.2017 05.01.2018
2/2018 16.03.2018 12.02.2018 26.02.2018 
3/2018 07.05.2018 03.04.2018 16.04.2018 

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 5/2017 

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