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SPIS TREŚCI

Ku pić czy wy na jąć? 

Dłu go pa no wa ło prze ko na nie, że wy na jem ma -
szy ny to bar dzo dro ga opcja i ko rzyst niej jest
zde cy do wać się na le asing. Oka zu je się, że nie
jest to wca le ta kie oczy wi ste…

In no wa cyj ne no ży ce Tre vi Ben ne 

Aby wy bu rzać efek tyw nie trze ba mieć od po -
wied ni sprzęt i na rzę dzia. Ta kie, jak ob ro to we
no ży ce wy bu rze nio we Tre vi Ben ne MA 25 mon -
to wa ne na wy się gni ku ko par ki

Trzeba zachować równowagę!

Rozmowa z Łukaszem Karczewskim,
dyrektorem handlowym KH-KIPPER

Niszczycielska armada naciera!

Ko par ka hy drau licz na zmie ni ła swój cha rak ter
przy słu gu jąc się już nie tyl ko bu dow lań com, ale
rów nie czę sto wy bu rze niow com. Fakt ten do ce -
nia ak tyw ny w bran ży wy bu rze nio wej Ca ter pil lar

Epi roc do wy bu rza nia i re cy klin gu 

Fir ma Epi roc sto su jąc w swych urzą dze niach
naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne zmie nia
pra ce wy burze nio we w szyb ki, pre cy zyj ny
i eko no micz ny pro ces

Wy daj na i eko lo gicz na tech no lo gia AL LU

Spo śród ły żek prze sie wa ją co -kru szą cych AL LU
naj więk szą po pu lar no ścią  cie szą się mo de le se -
rii D sto so wa ne przy prze sie wa niu, na po wie trza -
niu, mie sza niu, kru sze niu i roz drab nia niu

Ke estrack – mocne uderzenie 

Ke estrack pro jek tu je i wy twa rza mo bil ne prze -
sie wa cze i kru szar ki. Dział ba dań i roz wo ju fir my
cią gle pra cu je nad zwięk sza ją cy mi się ocze ki -
wa nia mi użyt kow ni ków

MI STA zaskakuje świat!

MI STA, wy twa rza ją ca nie za wod ne ma szy ny o naj -
wyż szej war to ści tech nicz nej i zna ko mi tych pa ra -
me trach w za kre sie pro duk tyw no ści, te raz za pre -
zen to wa ła in no wa cję w ska li świa to wej

Mul ti ta lent Wac ker Neu son 

Py ta nie o spo sób wy ko rzy sta nia ła do war ki ko -
ło wej wy da je się bez sen sow ne. No bo do cze -
go mo że słu żyć ta ka ma szy na, je śli nie do ła do -
wa nia?! A jed nak po zo ry my lą! 

Śred nia ki Dres sta mają ciągłe wzięcie!

Naj więk szym za in te re so wa niem kra jo wych użyt -
kow ni ków cie szą się spy char ki śred niej wiel ko -
ści. Ma szy ny o mo cy sil ni ka od 150 do 300 KM
wy róż nia bo wiem uni wer sal ność za sto so wań

Vo lvo? Wy daj ne, wy trzy ma łe, wszech stron ne!

Przy to czo ne w ty tu le okre śle nia do sko na le opi -
su ją za le ty roz ście ła cza gą sie ni co we go i ko -
par ki ko ło wej Vo lvo, któ re z po wo dze niem wy -
ko rzy stu je fir ma Ha rat 

Elek trycz ne pod no śni ki no ży co we JCB 

Na pę dza ne elek trycz nie no ży co we pod no śni ki
JCB Ac cess spraw dza ją się we wszel kie go ro -
dza ju re mon tach i pra cach i in sta la cyj nych, któ re
wy ma ga ją bez piecz ne go pod nie sie nia
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Dro dzy Czy tel ni cy,

po dró że kształ cą i w więk szo ści przy pad ków wią żą się z przy jem no ścia mi. Nie ina czej by ło z na szą wy pra wą
do cze skiej Pra gi, do kąd na tra dy cyj ną kon fe ren cję pra so wą do ty czą cą przy szło rocz nej Bau my za pro si ły nas
Tar gi Mo na chij skie. Go ści li śmy na niej wraz z ko le ga mi po pió rze z Czech i Sło wa cji, mo gąc po raz ko lej ny
prze ko nać się, że to lu dzie ze wszech miar prak tycz ni. In te re so wa li się bo wiem nie tyl ko sa my mi tar ga mi, ale
uła twie nia mi dla od wie dza ją cych. Py ta no nie tyl ko o wska zów ki uła twia ją ce zwie dza nie eks po zy cji, ale tak że
do jazd i par ko wa nie. Choć wy da je się to już nie moż li we, Bau ma cią gle się roz ra sta. Przy by ły dwie no we ha le
i tro chę uda ło się skró cić li stę re zer wo wą ubie ga ją cych się o sta tus wy staw cy. Aku rat nie na kon fe ren cji, a z in -
ne go źró dła do wie dzie li śmy się, że te fir my, któ re swo je miej sce na Bau mie ma ją już za pew nio ne, otrzy ma ły
praw dzi we pod ręcz ni ki okre śla ją ce za sa dy bu do wy sto isk i usta wia nia eks po na tów. No cóż, nie od dziś wia do -
mo, jak ol brzy mie zna cze nie na Bau mie ma każ dy za osz czę dzo ny cen ty metr po wierzch ni. Ich od zy ska na licz ba
prze mno żo na przez tę do ty czą cą wy staw ców da je miej sce na umiesz cze nie ko lej nych z li sty ocze ku ją cych. A na -
sze tar gi? Cią gle ma ją pro ble my z fre kwen cją od wie dza ją cych. I nie wi dać mą dre go, któ ry by te mu za ra dził. 
Po czę ści ofi cjal nej to czy li śmy dłu gie roz mo wy z ko le ga mi z Czech i Sło wa cji. O po li ty ce, sy tu acji eko no micz -
nej, ce nach miesz kań, spo rcie, zmia nach kli ma tycz nych i o czym tam jesz cze… A i tak te mat zszedł na bu dow -
nic two i je go pro ble my. Na przy kład z pra cow ni ka mi. Na pol skich pla cach bu do wy kró lu je ję zyk ukra iń ski.
W Cze chach i na Sło wa cji tak się nie dzie je, bo kra je te nie są tak atrak cyj ne dla pra cow ni ków z za gra ni cy. Nie
ma jak Pol ska! W ubie głym ro ku przy je cha ło do nas ofi cjal nie pra wie pół mi lio na za rob ko wych imi gran tów
z Ukra iny. Te raz na pły wa ją ko lej ni, choć nie wszy scy z nich chcą u nas za miesz kać i pra co wać. Wie lu trak tu je
Pol skę ja ko swo isty przy sta nek na dro dze do do bro by tu. Ci zmie rza ją na Za chód, gdzie za ro bią wię cej niż u nas.
Na ra zie ba rie rą są za mknię te ryn ki pra cy dla osób spo za Unii. To mo że się jed nak szyb ko zmie nić. Niem cy
spo glą da ją co raz przy chyl niej na Ukra iń ców, już w przy szłym ro ku za mie rza ją upro ścić for mal no ści z ich za -
trud nia niem. Co mo że to ozna czać dla na szej go spo dar ki? Tyl ko jed no, du że pro ble my zwią za ne z od pły wem
pra cow ni ków. Naj gor sze, że… naj lep szych. Ta kich, któ rzy na by li w Pol sce umie jęt no ści, a te raz bę dą je spo żyt -
ko wy wać za Od rą i da lej. Czy je dy nym roz wią za niem bę dzie po szu ki wa nie pra cow ni ków w Azji? W na stęp -
nych la tach się o tym prze ko na my, bo prze cież nie bę dzie my mie li in ne go wyj ścia……

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Nożyce wyburzeniowe

Trevi Benne MA25

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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Gdzie zna leźć do bry, spraw -
dzo ny sprzęt? I w ja ki spo sób
go szu kać? Na wła sną rę kę?
A mo że przez po śred ni ków al -
bo wy spe cja li zo wa ny por tal
au kcyj ny? Py ta nia te go ro dza -
ju moż na mno żyć. Kło pot
w tym, że trud no zna leźć
na nie jed no znacz ne od po wie -
dzi. Każ dy z po ten cjal nie za in -
te re so wa nych ma swo je do -
świad cze nia i pre fe ro wa ne
źró dła za ku pu. Jed ni ko rzy sta -
ją z usług sta łych do staw ców,
z któ ry mi wy pra co wy wa li la ta -
mi re la cje, dru dzy bio rą udział
w mię dzy na ro do wych au -
kcjach ma szyn i sprzę tu. Nie
bra ku je też zwo len ni ków spro -
wa dza nia ma szyn na za mó -
wie nie przez wy spe cja li zo wa -
nych po śred ni ków. 
Zda niem więk szo ści ob ser -
wa to rów pol ski ry nek uży wa -
nych ma szyn bu dow la nych
po wo li osią ga doj rza łość i ma
bar dzo do bre per spek ty wy
roz wo ju. Ist nie je po kaź -
na gru pa użyt kow ni ków ma -
szyn, któ rzy wo lą na być za -
miast no wej uży wa ną ma szy -
nę, któ ra jest po pro stu tań -
sza. Co praw da, wa run ki  cią -
gle jesz cze dyk tu ją im por te -
rzy, ale co raz wię cej uży wa -
nych ma szyn wy jeż dża z Pol -
ski i znaj du je na byw ców

za gra ni cą. Ten den cja ta bę -
dzie się utrzy my wać, co spra -
wi, że Pol ska sta nie się klu -
czo wym ryn kiem uży wa nych
ma szyn bu dow la nych w Eu -
ro pie. Po twier dza to utrzy mu -
ją cy się od pew ne go cza su
nie zwy kle dy na micz ny roz wój
pol skich firm, któ re na co
dzień pa ra ją się han dlem uży -
wa nym sprzę tem, po zy sku ją
ma szy ny uży wa ne z róż nych
źró deł. Od ku py wa ne są
od na byw ców no wych ma -
szyn, by wa też, że upa da ją ce
fir my po zby wa ją się sprzę tu.
Więk szość jed nak spro wa dza
je z za gra ni cy. Firmy te dzia -
ła ją nie zwy kle pro fe sjo nal nie
wy naj du jąc i prze cie ra jąc co -
raz bar dziej in no wa cyj ne dro -
gi do tar cia ze swą ofer tą
do sta le ro sną cej licz by po -
ten cjal nych klien tów.
Glo ba li za cja ryn ku ma szyn
uży wa nych umoż li wi ła lep sze
sko mu ni ko wa nie ze so bą
sprze daw ców i na byw ców
z ca łe go świa ta. Po wsta ły plat -
for my in ter ne to we, za po śred -
nic twem któ rych moż na za -
rów no wy sta wić na sprze daż
zbęd ną ma szy nę, jak i ku pić
po trzeb ny sprzęt. Ol brzy mia
licz ba ogło szeń spra wia, że
zna le zie nie ma szy ny speł nia -
ją cej wy ma ga nia na byw cy

sta ło się ła twiej sze niż kie dy -
kol wiek. Z re gu ły wy star czy
stwo rzyć opis sprzę tu, zro bić
zdję cia oraz za mie ścić ca łość
na stro nie in ter ne to wej gieł dy
al bo por ta lu ogło sze nio we go.
Ich za war tość jest śle dzo -
na przez wszyst kich za in te re -
so wa nych za ku pem bądź
zby ciem uży wa nych ma szyn.
Na wet dla nie za in te re so wa -
nych za ku pem przez in ter net,
por ta le sta no wią ko pal nię
cen nych in for ma cji o sprze -
da ją cych, ce nach i ryn ko -
wych ten den cjach.
Czy po szu ki wa nie ma szy ny
na wła sną rę kę jest ko rzyst -
ne? Czy mo że przy nieść
oszczęd no ści? Trud no o jed -
no znacz ną od po wiedź. Wia -
do mo, że za in te re so wa ny za -
ku pem bie rze na sie bie spo -
re ry zy ko. Naj waż niej szą
spra wą jest bo wiem bez pie -
czeń stwo trans ak cji, zwłasz -
cza, że bar dzo czę sto ma szy -
ny ku pu je się w in nym kra ju,
bez wcze śniej sze go ich oglą -
da nia i spraw dza nia rze czy -
wi ste go sta nu tech nicz ne go.
De cy du jąc się na po szu ki wa -
nie i za kup ma szy ny na wła -
sną rę kę na le ży sta rać się
spraw dzić wia ry god ność
sprze da ją ce go. Dzię ki te mu
unik nąć moż na przy krych

nie spo dzia nek w po sta ci
oszustw. Zda rza się na przy -
kład, że ku pu ją cy prze le je
pie nią dze na kon to nie ist nie -
ją cej fir mie i ni gdy nie zo ba -
czy przed mio tu za ku pu. Nie -
ste ty, do po dob nych sy tu acji
do cho dzi bar dzo czę sto.
In for ma cje o sprze da ją cym
moż na po zy skać na wie le
spo so bów, na przy kład z wy -
wia dow ni go spo dar czych,
KRS -u. War to rów nież prze -
ana li zo wać ak tyw ność sprze -
da ją ce go na por ta lach ogło -
sze nio wych i za po znać się
z za miesz cza ny mi tam opi nia -
mi je go kon tra hen tów. Przy kła -
do wo, sprze da ją cy za miesz -
cza ją cy ogło sze nia w ser wi sie
Ma scus, otrzy mu ją z bie giem
cza su spe cjal ne od zna ki. Po -
twier dza ją one okres współ -
pra cy z in ter ne to wą gieł -
dą. – Ma scus w ten spo sób
udzie la swo istych re ko men -
da cji swym kon tra hen tom.
Na proś bę ku pu ją cych spraw -
dza my rów nież wia ry god ność
sprze da ją cych dzia ła ją cych
po za Pol ską. Usta la my czy da -
na fir ma jest za re je stro wa na,
czy rze czy wi ście zaj mu je się
han dlem ma szy na mi i sprzę tem
oraz czy jest klien tem Ma scus.
Tak więc przy po szu ki wa niu
ma szy ny klu czo we zna cze nie
ma we ry fi ka cja sprze da ją ce go,
a nie spo sób, w ja ki do nie go
do trze my – tłu ma czy To masz
Ta da nie wicz, re gio nal ny dy -
rek tor Ma scus w Pol sce.
Dla ko rzy sta ją cych z gieł -
dy Ma scus do stęp do ofert

MASZYNY BUDOWLANE

Gdzie zna leźć do brą ma szy nę? Oto jest py ta nie!
Po pyt na ma szy ny uży wa ne nie słab nie. Sty mu lu je go cią gle sła ba kon -
dy cja fi nan so wa pol skich firm bu dow la nych, nie do bo ry fa brycz nie no -
we go sprzę tu oraz ła twość zna le zie nia in te re su ją cej ofer ty
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sprze da ży ma szyn i sprzę tu
z ca łe go świa ta jest cał ko wi -
cie bez płat ny. Ma scus nie ma
wpły wu na po ziom pro po no -
wa nych cen sprze da ży. To -
masz Ta da nie wicz wy ja śnia
jed nak, że na le ży trak to wać
je ja ko wyj ścio we. War to za -
tem za wsze pod jąć ne go cja -
cje ze sprze da ją cym. Nie wąt -
pli wą za le tą giełd ma szyn
uży wa nych jest to, że dzia ła -
ją one dwa dzie ścia czte ry go -
dzi ny na do bę przez sie dem
dni w ty go dniu. Po szu ku ją cy
ma szy ny, by ją ku pić nie mu -
si więc opusz czać biu ra swej
fir my. Nie po trzeb ne są więc
da le kie wy pra wy. Fir my dzia -
ła ją ce na ryn ku wtór nym ma -
szyn i sprzę tu bu dow la ne go
wy ko rzy stu jąc naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie, uła twia -
ją ży cie za rów no kup com, jak
i sprze da ją cym.
Ofert jest za tem mnó stwo
i znów po ja wia się py ta nie,
gdzie zna leźć naj lep szą. To -
ma sz Ta da nie wi cz py ta ny
o to, co prze ma wia za wy bo -
rem ofer ty Ma scu sa, od po -
wia da: – Je ste śmy mię dzy na -
ro do wą gieł dą uży wa nych ma -
szyn cięż kich, któ ra dzia ła

w ska li glo bal nej. W prak ty ce
ozna cza to, że umiesz cza jąc
swo je ogło sze nie mo że my
mieć pew ność, że do trze ono
do po ten cjal nych ku pu ją cych
na ca łym świe cie. Nasz ser wis
ma po nad trzy i pół mi lio -
na od słon mie sięcz nie. Ku pu -
ją cy znaj dą u nas po nad czte -
ry sta ty się cy ogło szeń sprzę tu
cięż kie go, w sze ściu ka te go -
riach – ma szy ny bu dow la ne,
sa mo cho dy cię ża ro we, ma -
szy ny rol ni cze, le śne, ko mu -
nal ne oraz sprzęt do ma ga zy -
no wa nia. Ogło sze nia po cho -
dzą od bli sko sied miu ty się cy
firm z ca łe go świa ta, któ re
współ pra cu ją z na mi na sta łe
oraz od użyt kow ni ków in dy wi -
du al nych. Z tej ma sy ogło szeń
moż na, dzię ki we wnętrz nej
wy szu ki war ce, zna leźć ma szy -
nę, ja kiej po szu ku je my. Je że li
nie uda się jej zna leźć, moż -
na usta wić so bie au to ma tycz -
ne po wia do mie nia e -ma il, któ -
re do trą do nas w mo men cie
po ja wie nia się w ser wi sie
ofert do ty czą cych ma szy ny
po szu ki wa ne go ro dza ju. 
Ma scus du żą wa gę przy kła da
do ja ko ści ogło szeń. Fir ma
sta ra się prze ko nać da ją cych

anon se, że by te za wie ra ły jak
naj wię cej szcze gó ło wych in -
for ma cji i zdjęć. Do dat ko wo
po szu ku ją cy ma szy ny mo że
zna leźć w ser wi sie Ma scus
ofer ty firm świad czą cych
usłu gi trans por to we oraz ofe -
ru ją cych fi nan so wa nie ma -
szyn. Znaj du jąc ma szy nę jed -
nym klik nię ciem moż na wy -
słać za py ta nia do ty czą ce le -
asin gu i trans por tu kon kret -
nej ma szy ny. Od nie daw -
na w ser wi sie Ma scus zna -
leźć moż na rów nież ofer ty
ma szyn na au kcjach oraz
sprzę tu na wy na jem. W tym
ro ku Mascus współ pra cu je
z Mil len nium Le asing, któ re
na ży cze nie klien ta wy ce nia
fi nan so wa nie kon kret nej ma -
szy ny. Ku pu ją cy mo że jed -
nym pro stym klik nię ciem wy -
słać za py ta nie ofer to we, kon -
takt zwrot ny jest już bez po -
śred nio z fir my le asin go wej. 
Oczy wi ście licz ba ogło szeń,
sta ty sty ki i funk cjo nal no ści ma -
ją ol brzy mie zna cze nie. Ma -
scus od sa me go po cząt ku
dzia ła nia, co mia ło miej sce
w ro ku 2001 głów ny na cisk kła -
dzie na za pew nie nie bez pie -
czeń stwa ku pu ją cym. W mia rę

swych moż li wo ści sta ra się
wy ła pać wszel kie pró by
umiesz cza nia fał szy wych
ogło szeń. Każ dy użyt kow nik
ser wi su, nie po tra fią cy sa mo -
dziel nie zwe ry fi ko wać sprze -
da ją ce go, przed pod ję ciem
de cy zji o za ku pie ma szy ny
mo że skon tak to wać się z ser -
wi sem Ma scus i po pro sić
o po moc. – Spraw dza my ta ką
fir mę. Dba my też o bez pie czeń -
stwo użyt kow ni ków, któ rzy ma -
ją u nas kon ta i umiesz cza ją
ogło sze nia. Mo ni to ru je my i wy -
ła pu je my wszel kie pró by phi sin -
gu, wła mań na kon ta i in nych
bez praw nych dzia łań – wy ja śnia
To masz Ta da nie wicz.
Tak więc Ma scus to nie bez -
dusz na ma chi na, ale lu dzie
sto ją cy za kon kret nym przed -
się wzię ciem. Zna mien ne jest,
że fir ma nie ko rzy sta z au to -
ma tów zgło sze nio wych czy
też Call Cen ter. Za in te re so -
wa ni mo gą w każ dej chwi -
li skon tak to wać się z wy bra -
ną oso bą dzwo niąc do niej
lub wy sy ła jąc ma il. Kon tak ty
i da ne te le adre so we
do stęp ne są na stro -
nie www.ma scus.pl. 

Oczy wi ście wte dy, gdy fir ma
ma wol ne środ ki fi nan so we,
któ rych nie za mie rza prze -
zna czać na in ne in we sty cje.
Je śli pod pi sa ła dłu go fa lo we
kon trak ty i ma pew ność co
do ich re ali za cji, a do dat ko wo
uzna, że da ny sprzęt bę dzie
jej nie zbęd ny do wy ko na nia
za dań, to po win na roz wa żyć
za kup ma szy ny na wła sność.
Pro ble mem po zo sta je jed nak
fi nan so wa nie. Nie wszyst kie
przed się bior stwa chcą brać
na sie bie zo bo wią za nia kre -
dy to we. Le asing uła twia na -

by cie ma szy ny, ale jed no -
cze śnie wią że się z ko niecz -
no ścią re gu lar ne go spła ca -
nia rat, co ob cią ża bu dżet fir -
my w dłu gim okre sie. 
Al ter na ty wą po zo sta je za kup
ma szy ny uży wa nej, jed nak tu -
taj na le ży za cho wać da le ko
idą cą ostroż ność. Uży wa ny
sprzęt po wi nien po cho dzić
z pew ne go źró dła, być spraw -
dzo ny i w peł ni spraw ny tech -
nicz nie. Ta ką pew ność swo im
klien tom da je HKL Bau ma -
schi nen Pol ska. W sta łej ofer -
cie fir ma po sia da za rów no no -

we, jak i uży wa ne ma szy ny
go to we do pra cy. 
HKL Bau ma schi nen Pol ska
zwra ca rów nież uwa gę
na bar dzo istot ny fakt, ja kim
jest mia no wi cie ogra ni czo -
na po daż no wych ma szyn
bu dow la nych u pol skich de -
ale rów. Z uwa gi na spię trze -
nie in we sty cji przed się bior cy
do słow nie „czysz czą ry nek”
ze sprzę tu, czas po zy ska nia
od po wied niej ma szy ny mo że
się zna czą co wy dłu żyć. To
z ko lei sta no wi pro blem dla
firm, któ re mu szą jak naj -

szyb ciej wejść na plac bu do -
wy, ale nie ma ją czym pra co -
wać. W ta kiej sy tu acji ra tun -
kiem oka zu je się być ofer ta
wy naj mu. Do stęp ność sprzę -
tu bu dow la ne go jest nie wąt -
pli wym atu tem wy naj mu. HKL
Bau ma schi nen Pol ska dys -
po nu je po kaź nym za ple czem
ma szyn róż ne go ro dza ju, po -
cząw szy od tych ma łych
po naj więk sze. Wie le z nich
jest do stęp nych prak tycz nie
od rę ki. Po nad to, je że li ży czy
so bie te go klient, fir ma or ga -
ni zu je trans port, by do star -

Ku pić czy wy na jąć? HKL Bau ma schi nen Pol ska do ra dza!
HKL Bau ma schi nen Pol ska sta le spo ty ka się z proś ba mi klien tów o ra dę w kwe stii opła cal no ści
wy naj mu ma szy ny bu dow la nej. Przez wie le lat pa no wa ło prze ko na nie, że to bar dzo dro ga opcja
i ko rzyst niej jest na być sprzęt, choć by w for mie le asin gu. To jed nak nie jest wca le ta kie oczy wi -
ste. Wszyst ko za le ży od moż li wo ści fi nan so wych i pla nów da ne go przed się bior stwa. HKL Bau -
ma schi nen Pol ska prze ko nu je, że w wie lu przy pad kach lep szym wy bo rem mo że być wy na ję cie
ma szy ny bu dow la nej. Kie dy za tem war to zde cy do wać się na jej za kup?

www.mascus.pl
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czyć ma szy nę pro sto na plac
bu do wy. Wów czas przed się -
bior ca nie mu si się już mar -
twić o sfe rę lo gi stycz ną. Jest
to bar dzo wy god ne, a do te -
go zna czą co ob ni ża kosz ty
ca łej ope ra cji, bo wiem w ta -
kich sy tu acjach ko rzy sta się
z do świad czo nych i ubez pie -
czo nych prze woź ni ków. 
Wy na jem ma szyn bu dow la -
nych w wie lu przy pad kach jest
roz sąd nym wy bo rem. Dziś
ma my bo om na ryn ku, ale ta
sy tu acja mo że się za chwi lę
zmie nić. Wy obraź my so bie fir -
mę, któ ra te raz in we stu je w za -
kup sprzę tu, a za pół ro ku za -
brak nie jej zle ceń. Ta ki przed -
się bior ca zo sta nie z po waż -
nym pro ble mem, zwłasz cza
je śli ma szy na zo sta ła na by ta
w ra mach le asin gu. 
Dzię ki wy naj mo wi fir ma nie
mu si an ga żo wać du żych
środ ków fi nan so wych. Mo że
je prze zna czyć na roz wój in -
nych ob sza rów dzia ła nia,
na przy kład na szko le nia
zwięk sza ją ce po ziom kom pe -

ten cji pra cow ni ków czy po -
pra wie nie ich wa run ków pra -
cy. W do bie po głę bia ją cych
się bra ków ka dro wych mo że
to być w wie lu przy pad kach
ogrom nym atu tem w po zy ski -
wa niu i utrzy ma niu per so ne lu. 
Opcja wy naj mu ma szyn jest
ko rzyst na rów nież z punk tu wi -
dze nia bie żą cej eks plo ata cji.
Przed się bior ca nie po no si

kosz tów ser wi so wa nia sprzę -
tu, nie mu si też utrzy my wać
wła sne go warsz ta tu i za trud -
niać me cha ni ków. Nie mar twi
się też prze cho wy wa niem ma -
szyn w okre sie zi mo wym.
Wszyst ko to spo czy wa na bar -
kach fir my ofe ru ją cej wy na -
jem. Ma ło te go, HKL Bau ma -
schi nen Pol ska świad czy usłu -
gi mo bil ne go ser wi su. W ra zie

awa rii spe cja li ści fir my bły ska -
wicz nie po ja wia ją się na pla cu
bu do wy, by usu nąć uster kę.
Użyt ku ją cy ma szy nę nie mu si
się ni czym przejmować. 
Wy na jem sta no wi rów nież
zna ko mi te roz wią za nie dla
firm, któ re chcia ły by roz sze -
rzyć za kres pro wa dzo nych
ro bót, ale nie dys po nu ją od -
po wied nim sprzę tem i nie
ma ją środ ków na je go za -
kup – lub, z uwa gi na spo ra -
dycz ność zle ceń, jest to dla
nich nie opła cal ne. 
Pod su mo wu jąc – za rów no za -
kup, jak i wy na jem ma szyn bu -
dow la nych ma swo je wa dy
i za le ty. HKL Bau ma schi nen
Pol ska su ge ru je jed nak, aby
nie upie rać się przy twier dze -
niu, że wła sny sprzęt da je naj -
wię cej moż li wo ści i bu du je re -
no mę fir my. W tak ka pry śnej
bran ży na le ży się kie ro wać ra -
chun kiem eko no micz nym,
a ten w wie lu przy -
pad kach prze ma wia
na ko rzyść wy naj mu. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.hkl.pl

HKL Bau ma schi nen Pol ska w sta łej ofer cie po sia da sze ro ki wy bór za rów no no -
wych, jak i uży wa nych ma szyn go to wych do na tych mia sto wej pra cy



FINANSE

PKO Le asing sza cu je, że oko -
ło dzie sięć ty się cy pol skich
przed siębior ców, w tym także
start -upów, sko rzy sta z do -
god niej szych wa run ków fi -
nan so wa nia dzię ki gwa ran cji
z pro gra mu CO SME 2. Ła -
twiej szy do stęp do ofer ty moż -
li wy bę dzie dzię ki umo wie
pod pi sa nej po mię dzy PKO
Le asing a Eu ro pej skim Fun -
du szem In we sty cyj nym (EIF).
Jej kwo ta jest re kor do wa i wy -
no si 1,5 mi liar da zło tych.
Pro gram star tu je już od paź -
dzier ni ka, mak sy mal na kwo -
ta trans ak cji wy nie sie 1,5 mi -
lio na zło tych (oko ło 360 ty się -
cy eu ro), a fi nan so wa nie do -
stęp ne bę dzie w ofer cie spół -
ki przez dwa la ta. 

Pro gram CO SME stwo rzo ny
zo stał z my ślą o sek to rze MŚP
gru pu ją cym ma łe i śred nie
przed się bior stwa, któ re za -
trud nia ją mniej niż dwu stu
pięć dzie się ciu pra cow ni ków
i uzy sku ją przy cho dy nie prze -
kra cza ją ce pięć dzie się ciu mi -
lio nów eu ro rocz nie. 
Do sko rzy sta nia z pro gra mu
kwa li fi ku ją się przed się bior -
stwa po trze bu ją ce fi nan so wa -
nia z ze ro wą wpła tą wła sną,
ale rów nież start-upy i fir my
bez hi sto rii kre dy to wej. Z pro -
gra mu CO SME chęt nie ko rzy -
sta ją za rów no rol ni cy i trans -
por tow cy, jak i przed się bior cy
bu dow la ni czy usłu go daw cy.
Dzię ki pro gra mo wi moż li we
bę dzie fi nan so wa nie ma szyn

i urzą dzeń oraz trans por tu
cięż kie go, czy li m. in cią gni -
ków sio dło wych, na czep,
przy czep. Do naj waż niej -
szych ko rzy ści ofe ro wa nych
przez PKO Le asing, dzię ki
wspar ciu Unii Europejskiej,
na le żą mię dzy in ny mi wy dłu -
żo ny okres spła ty oraz ob ni -
żo ne wy ma ga nia do ty czą ce
za bez pie cze nia. Przed się bior -
cy mo gą rów nież ubie gać się
o ob ni że nie do ze ra wstęp nej
opła ty le asin go wej.
PKO Le asing od szes na stu
lat ak tyw nie współ pra cu je
z in sty tu cja mi unij ny mi, re ali -
zu jąc w tym cza sie umo wy
na pięć mi liar dów zło tych
w umo wach fun din go wych
i po nad 2,6 mi liar da złotych

w umo wach gwa ran cyj nych.
W ra mach tych umów spół ka
zre ali zo wa ła do tej po ry po -
nad sto ty się cy trans ak cji i sfi -
nan so wa ła po trze by sześć -
dzie się ciu ty się cy klien tów. 
W ra mach fi nan so wa nia za -
pew nia ne go przez in stru men ty
gwa ran cyj ne, przed się bior cy
z sek to ra MŚP mo gą sko rzy -
stać z le asin gów oraz po ży -
czek na pre fe ren cyj nych wa -
run kach. Dzię ki wspar ciu CO -
SME 2 in sty tu cje fi nan so we,
bę dą ce Na ro do wy mi Po śred ni -
ka mi Fi nan so wy mi, udo stęp -
nia ją kre dy ty, le asin gi i po życz -
ki na znacz nie bar -
dziej atrak cyj nych wa -
run kach niż ryn ko we.
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– W ja kim tem pie roz wi ja się w Pol sce le asing ma szyn i urzą dzeń?
– Le asing ma szyn i urzą dzeń ca ły czas się roz wi ja, co po twier dza ją da ne Związ ku Pol skie go Le asin gu.
Dy na mi ka po trzech kwar ta łach 2018 ro ku wy nio sła 18,2 pro cent rok do ro ku. Seg ment ten zaj mu je
26 pro cent ca łe go ryn ku le asin gu, co ozna cza że co czwar ty przed się bior ca ko rzy sta ją cy z le asin gu de cy -
du je się na ta kie roz wią za nie. Wpływ na ten roz wój ma wie le czyn ni ków. Do bry stan go spo dar ki za chod -
nio eu ro pej skiej oraz ame ry kań skiej na pę dza ko niunk tu rę, tak że na pol skim ryn ku. We dług pro gnoz pol -
skie PKB po win no uro snąć w ro ku 2018 o oko ło czte rech pro cent. Wszyst kie te czyn ni ki wpły nę ły na to,

że po pyt na przy kład na ma szy ny bu dow la ne jest naj wyż szy od cza su glo bal ne go kry zy su fi nan so we go z lat 2007-2008. Za kła da my,
że pro gno zy dla ryn ku ma szyn i urzą dzeń bę dą bar dzo ko rzyst ne. PKO Le asing od no to wał naj więk szą dy na mi kę w czte rech bran -
żach, w tym w bu dow la nej, po li gra ficz nej, me ta lo wej, two rzyw sztucz nych oraz spo żyw czej. W ko lej nych kwar ta łach na le ży spo dzie -
wać się przy ro stów w sek to rze ma szyn i urzą dzeń pre fe ro wa nych. 

– Co moż na wy le asin go wać w seg men cie ma szyn i urzą dzeń? Czy ist nie ją ja kieś ogra ni cze nia w tej ka te go rii?
– Ofer ta PKO Le asing do ty czą ca ma szyn i urzą dzeń jest bar dzo ela stycz na. Fi nan su je my stan dar do we ma szy ny bu dow la ne tj. ko par -
ki, mi ni ko par ki, ła do war ki, spy char ki, dźwi gi, urzą dze nia wiert ni cze, be to niar ki czy in ne środ ki trans por tu bu dow la ne go. Do dat ko wo
przed się bior cy mo gą po zy skać od nas fi nan so wa nie na ma szy ny spe cja li stycz ne z róż nych branż. Je dy nym ogra ni cze niem jest wiek
ma szy ny. W mo men cie wy ku pu nie mo że być ona star sza niż dzie sięć lat. Ofer ta usta la na jest in dy wi du al nie z każ dym klien tem. Jej
wa run ki de ter mi no wa ne są przez ta kie czyn ni ki, jak ro dzaj i war tość fi nan so wa ne go przed mio tu czy struk tu rę fi nan so wa nia, czy li mię -
dzy in ny mi okres fi nan so wa nia, wkład wła sny oraz war tość wy ku pu.

– Na ja kich wa run kach moż na wziąć w le asing urzą dze nia i ma szy ny?
– Ry nek sta wia na co raz szyb szy pro ces fi nan so wa nia oraz ela stycz ność. Dziś wy le asin go wać moż na pra wie wszyst ko. Le asin go daw -
cy, zwłasz cza je śli cho dzi o bran że se zo no we, do sto so wu ją har mo no gram spłat do po trzeb przed się bior cy. Sfi nan so wać dziś moż -
na bez więk sze go pro ble mu rów nież ten sprzęt, któ ry do stęp ny jest po za te ry to rium na sze go kra ju. 

– Co no we go w tej ka te go rii pro po nu je PKO Le asing?
– Tak jak wspo mnia łem wcze śniej, fir my co raz czę ściej sta wia ją na uprosz cze nie pro ce dur. Dla te go na si naj lep si do staw cy mo gą
otrzy mać fi nan so wa nie do pół mi lio na zło tych. To nie wszyst ko. W PKO Le asing dla tak zwa nych za ufa nych do staw ców wpro wa -
dzo no ofer tę umoż li wia ją ca fi nan so wa nie pro duk tów na wet do mi lio na zło tych. Dzi siaj czas i szyb kość po dej mo wa nia de cy zji to
ele men ty, któ re wpły wa ją na wy bór part ne rów biz ne so wych ofe ru ją cych fi nan so wa nie. Na ta kie ela stycz ne roz wią za nia mo gą so -
bie po zwo lić tyl ko naj więk si gra cze na ryn ku.

Piotr Klimczak
Dy rek tor De par ta men tu Ma szyn i Urzą dzeń PKO Le asing

PKO Leasing wspiera przedsiębiorczość!
Pro mo wa nie do stę pu do fi nan so wa nia oraz wspie ra nie przed się bior czości to za sad ni cze punk -
ty no we go pro gra mu wspar cia fi nan so we go CO SME 2. Celem stosowania tego instrumentu
finansowego jest  stymulowanie kon ku ren cyj no ści ma łych i śred nich przed się biorstw 

www.pkoleasing.pl
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Jak wy ko rzy stać hał dę?

Miej skie zwa ło wi sko w Ru dzie Ślą skiej, w ob rę bie ulic Paw ła i Sta -
rej, li czy nie co po nad 14 hek ta rów i ma wy so kość 25 me trów. Hał -
dę za czę to usy py wać jesz cze na po cząt ku dzie więt na ste go stu le cia. Tra fia ły
na nią od pa dy z ko pal ni wę gla ka mien ne go, jak i hu ty cyn ku. Na szczę ście
od pew ne go cza su hał da kur czy się co raz bar dziej. Dzie je się tak dzię ki dzia ła -
niom fir my Stal bet 2 od zy sku ją cej z za le ga ją cych tu od pa dów su row ce, któ re
prze ra bia na kru szy wo sto so wa ne w bu dow nic twie dro go wym.

BUD MA 2019 za pra sza wy staw ców!

W ka len da rzu tar gów na szej bran ży ja ko pierw szy in te re su ją cy ter min po ja wia się
BUD MA, któ ra wraz z Sa lo nem Ma szyn, Na rzę dzi i Wy po sa że nia Pla cu Bu do wy
od by wać się bę dzie w dniach 12-15 lu te go. Już dzi siaj wie my, że udział w tar gach
za pla no wa ło do tej po ry nie mal 200 firm – za rów no li de rów w swo ich bran żach,
jak rów nież tych, któ re roz po czy na ją tar go wą pre zen ta cję swo jej ofer ty. Wstęp ną
li stę moż na już zo ba czyć na stro nie in ter ne to wej or ga ni za to ra tar gów.

Pol skie do my z dru kar ki?

Szcze ciń scy na ukow cy mo gą się po chwa lić cie ka wym osią gnię ciem. Na Za -
chod nio po mor skim Uni wer sy te cie Tech no lo gicz nym skon stru owa no pierw szą
pol ską dru kar kę 3D, któ ra wy ko rzy stu je mie szan kę be to no wą. W przy szło ści
umoż li wi ona two rze nie du żych obiek tów bu dow la nych. Na ra zie dru ku je mniej -
sze ele men ty, jest to jed nak do pie ro fa za te stów.

JCB po ma ga na Ce le bes

Ko lej ny już raz bry tyj ska fir ma po ma ga ofia rom ka ta kli zmów. Do In -
do ne zji, któ rą pod ko niec wrze śnia na wie dzi ło trzę sie nie zie mi,
a po nim nisz czy ciel skie tsu na mi, tra fił sprzęt JCB war to ści 250 tys do la rów. To nie -
zmier nie waż na dla spu sto szo nej wy spy Ce le bes po moc w usu wa niu gru zo wisk i od -
bu do wa niu nor mal ne go ży cia. Sza cu je się, że siedemdziesiąt ty się cy osób stra ci ło
do my. Bez spe cja li stycz ne go sprzę tu nie udałoby się prze ko pać gru bej war stwy mu -
łu, któ ra po kry ła między innymi ru iny por to wych miast Pa lu i Dong ga la.

Hil l he ad 2020

Choć przy szły rok upły nie pod zna kiem Bau my, or ga ni za to rzy bry tyj skich tar -
gów Hil l he ad usta li li już ter min ko lej nej edy cji tej spek ta ku lar nej im pre zy. Bę -
dzie to 23-25 czerw ca 2020. Ka mie nio łom Hil l he ad, po ło żo ny nie da le ko Bu -
xton w hrab stwie Der by, przy cią ga z każ dą edy cją co raz wię cej wy staw ców,
a tak że od wie dza ją cych.

Po co ko mu okrą gły most?

W Pol sce re ali zo wa ny jest wła śnie pro gram „Mo sty Plus”, w ra mach któ re go
w róż nych re gio nach zbu do wa ne zo sta ną 22 prze pra wy. Mo sty na Wi śle, Pi li cy,
Od rze, Bu gu, Na rwi i War cie po wsta ną w miej scach, któ re przez brak po łą cze nia
brze gów tra cą szan sę na roz wój i dłu go już na nią cze ka ją. Po nie waż fa za pro -
jek to wa jesz cze się nie roz po czę ła, ma my ma łą pod po wiedź dla ar chi tek tów...
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Wyburzanie z narzędziami Rotar

Ro tar jest pro du cen tem naj wyż szej ja ko ści osprzę tu wy bu rze nio we go
do ma szyn bu dow la nych. W pro duk cji wy ko rzy stu je naj now sze roz -
wią za nia tech nicz ne, dba tak że o jej naj wyż szą ja kość. W ofer cie fir my znaj du ją się
bęb no we i czer pa ko we łyż ki prze sie wa ją ce, chwy ta ki prze ła dun ko we oraz prze zna -
czo ne do sor to wa nia i wy bu rzeń, a tak że no ży ce wy bu rze nio we i do cię cia sta li. Na -
rzę dzia li nii RDC/RDP wy ko na ne są z naj wyż szej ja ko ści trud no ście ral nej sta li Har dox
i We ldox oraz kom po nen tów hy drau licz nych uzna nych ma rek. 

Większa produktywność oszczędza środowisko!

Carl Gu staw Görans son, pre zes CNH In du strial Con struc tion Equ ip ment, wziął
udział w do rocz nym kon gre sie CE CE po świę co nym oce nie ak tu al nej sy tu acji
w bran ży oraz jej per spek ty wom. W tym ro ku spo tka nie od by ło się w Rzy mie.
Pod kre ślo no, że bran ża ma szyn bu dow la nych ma za sad ni cze zna cze nie dla
wzro stu i roz wo ju eu ro pej skie go spo łe czeń stwa i je go go spo dar ki, za trud nia jąc
w Eu ro pie (bez po śred nio lub po śred nio) pra wie 400.000 osób.

Co raz wię cej wiel kich „ko tów”

Już 40 ty się cy du żych spy cha rek wy pro du ko wał Ca ter pil lar. Hi sto ria
tych ma szyn roz po czę ła się po nad 40 lat te mu. Dzię ki no wej kon -
struk cji ich pod wo zia wy glą da ją od mien nie niż w in nych spy char kach. Pod nie sio ne
ko ła na pę do we zwięk sza ją wy daj ność, uprasz cza ją kon ser wa cję, skra ca ją czas prze -
sto jów dzię ki mo du ło wym pod ze spo łom oraz po wo du ją, że zwol ni ce i po wią za ne
ele men ty ukła du na pę do we go znaj du ją się po za śro do wi skiem pra cy. Pod wo zie te -
go ty pu do pa so wu je się do pod ło ża le piej niż stan dar do we owal ne gą sie ni ce…

Po rzą dek przy wy bu rze niach ze sprzę tem Dy na set

Aby sku tecz nie wy bu rzać, po trzeb ne są mło ty hy drau licz ne i szczę ki kru szą ce.
War to jed nak po my śleć o do dat ko wych urzą dze niach, któ re mo gą nie tyl ko uła -
twić, ale i bar dzo przy spie szyć pra ce roz biór ko we. Chwy ta ki ma gne tycz ne (któ -
re opi su je my w naj now szym wy da niu „Po śred ni ka Bu dow la ne go”) dzia ła ją
przy wy ko rzy sta niu hy drau li ki ma szy ny, nie wy ma ga jąc do dat ko we go za si la nia.
Mon tu je się je ła two i szyb ko na więk szo ści ma szyn ro bo czych. 

Co no we go w bran ży ma szyn bu dow la nych? 
Cykl wy daw ni czy na sze go cza so pi sma nie po zwa la na tak szyb ką re ak cję, jak in ter net.
Ale w gąsz czu por ta li czę sto gu bi my to, co naj bar dziej by nas mo gło za in te re so wać.
Dla te go wła śnie dwa ra zy w ty go dniu wy sy ła my do Pań stwa krót ki i tre ści wy new slet ter
zna ny pod ty tu łem PosBudNews. Nie za nu dza my dłu gi mi opi sa mi tech nicz ny mi – na to
jest miej sce w cza so pi smach i fol de rach. Tu tyl ko kon kret i ode sła nie po wię cej wia -
do mo ści w in ne miej sce. Przy kła dy ta kich in for ma cji zna leźć moż na po wy żej i po ni -
żej. Co dzie je się na tar gach? Te go tak że moż na się do wie dzieć wła śnie od nas.
Wszyst kich, któ rzy lu bią wie dzieć, co w bran ży „pisz czy” za pra sza my do za mó wie -
nia na sze go new slet te ra. Moż na to zro bić ze stro ny po sbud. pl (okien ko na do le
stro ny po pra wej). Bez kosz tów, z moż li wo ścią sa mo dziel ne go 
wy pi sa nia się z li sty sub skry ben tów. 

Do zo ba cze nia w sie ci:-)
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Ta kie pre zen ta cje lu bi my naj -
bar dziej! Za miast opo wia dać
o sku tecz no ści no wych no życ
Tre vi Ben ne MA 25, dys try bu tor
na rzę dzia po sta no wił po ka zać
je w dzia ła niu. Ko sza liń ski Do -
zer, re pre zen tu ją cy w Pol sce
wło skie go pro du cen ta Tre vi
Be ne, za pro sił nas do Na my -
sło wa. Tu spe cja li zu ją ca się
w ro bo tach ziem nych oraz roz -
biór kach i wy bu rze niach fir ma
Au to Bau za mon to wa ła no ży -
ce na ko par ce Ko mat su
PC290NLC two rząc w ten spo -
sób wiel ce sku tecz ny tan dem.

Wy bór part ne ra pre zen ta cji
i wy bu rza ne go obiek tu nie był
oczy wi ście przy pad ko wy. Wła -
ści ciel Au to -Bau Da niel Bry ła
pod kre śla, że je go fir ma od lat
ko rzy sta z osprzę tu wy bu rze -
nio we go Tre vi Ben ne i wiel ce
so bie chwa li nie tyl ko pa ra me -
try ro bo cze i ja kość wyko na -
nia, ale tak że do bre kon tak ty
z dys try bu to rem i pro du cen tem
na rzę dzi. Nic za tem dziw ne go,
że do dotychczas uży wa -
nych mło tów, chwy ta ków i no -
życ tej mar ki do szło ko lej ne na -
rzę dzie w po sta ci okre śla nych

mia nem in no wa cyj nych no ży c
MA 25. Ich dzia ła nie te sto wa no
przy oka zji roz biór ki po kaź ne -
go bu dyn ku ma ga zy no we go
o so lid nej żel be to wej kon struk -
cji. Pra ce prze bie ga ły we dług
utar te go sche ma tu. Naj pierw
kon struk cja obiek tu zo sta ła po -
cię ta na ele men ty, po tem na -
stą pi ła roz biór ka wtór na po le -
ga ją ca na kru sze niu be to nu
i odseparowaniu sta li zbro je nio -
wej. Ca łość zwień czył etap roz -
biór ki se lek tyw nej po le ga ją cej
na od dzie le niu ele men tów, któ -
re nada wa ły się do po now ne go

wy ko rzy sta nia. Aby na le ży cie
wy ko nać za da nia we wszyst -
kich eta pach nie zbęd ne by ło
za sto so wa nie spe cja li stycz -
nych na rzę dzi, przede wszyst -
kim no życ po zwa la ją cych upo -
rać się z be to nem i zbro je nia -
mi. Z re gu ły wy ko naw ca ro bót
mu si ko rzy stać z kil ku na rzę dzi
prze zna czo nych do kon kret ne -
go ma te ria łu. Wią że się to z ko -
niecz no ścią wy mia ny osprzę tu,
co wy dłu ża czas wy ko na nia za -
da nia, a tym sa mym ogra ni cza
wy daj ność. Dla te go in ży nie ro -
wie fir my Tre vi Ben ne kon stru -

ując no wą ga mę no życ wy bu -
rze nio wych se rii MA po sta wi li
na ich uni wer sal ność. Po le ga
to na tym, że łą czą one w so -
bie za le ty i moż li wo ści na rzę -
dzi sto so wa nych na wszyst -
kich eta pach prac wy bu rze nio -
wych. Do sko na le da ją so bie
ra dę za rów no z kru sze niem
be to nu, jak i cię ciem sta li
zbro je nio wej. Ła two też przy -
go to wać za ich po mo cą ma te -

riał od pa do wy, któ ry na ko -
niec tra fia do kru szar ki.
No ży ce MA 25 wy ko rzy sty wa -
ne do wy bu rze nia bu dyn ku
ma ga zy nu po twier dzi ły swą
wszech stron ność. Ich szczę ki
spraw nie cię ły i kru szy ły be to -
no we ele men ty kon struk cyj -
ne, zaś dłu gie sta lo we no że
ła two ra dzi ły so bie ze zbro je -
nia mi. – Ta ka bu do wa po zwa -
la ope ra to ro wi na bar dzo głę -
bo ką pe ne tra cję ele men tów
kon struk cyj nych już na pierw -
szym eta pie wy bu rzeń. Za sto -
so wa nie dwóch uło żo nych
rów no le gle si łow ni ków hy -
drau licz nych da ło moż li wość
zde cy do wa ne go zwięk sze nia
si ły dzia ła nia. Spe cjal ny za wór
Spe ed Va lve po zwa la za uwa -

żal nie skró cić cy kle ro bo cze.
Wszyst ko to prze kła da się
na du żą oszczęd ność cza su
i zna czą ce zwięk sze nie wy daj -
no ści na rzę dzia – tłu ma czy 
Ma riusz Go łę biew ski z fir my
Do zer re pre zen tu ją cej Tre vi
Ben ne na te re nie Pol ski.
Włoski producent dba o ja kość
swych wy ro bów. Wa żą ce 2.700
ki lo gra mów no ży ce MA 25
zostały przy sto so wa ne do pra -

cy w naj trud niej szych wa run -
kach. Fir ma wy ko rzy stu je
do pro duk cji naj lep sze kom -
po nen ty i ma te ria ły. Si łow ni -
ki i sil ni ki ob ro tu po cho dzą
od re no mo wa nych do staw -
ców, na to miast kor pu sy, no że,
szczę ki i po zo sta ły osprzęt pro -
du ko wa ne są we wła snym za -
kre sie. Wło ska fir ma, ja ko
pierw sza na świe cie, przed dwo -
ma la ty za czę ła sto so wać su per -
wy trzy ma łą stal Har dox Hi Tuf,
któ ra dzię ki swej ela stycz nej
struk tu rze jest nie zwy kle od por -
na na pę ka nie. Wy twa rza ne
z niej są wszyst kie ele men ty
na rzę dzi ro bo czych na ra żo ne
na naj więk sze ob cią że nia. 
No ży ce se rii MA moż na ob ra -
cać w za kre sie 360°, co umoż li -

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

In no wa cyj ne no ży ce Tre vi Ben ne sku tecz ne w dzia ła niu!
Pra ce wy bu rze nio we – choć nie bez piecz ne – wy da ją się nie zbyt skom pli ko wa ne, ale to po zo ry.
Nie wy star czy za cho wać ostroż ność, by pra co wać efek tyw nie. Do te go trze ba mieć dys po nu ją -
cych umie jęt no ścia mi ope ra to rów i wy po sa żyć ich w od po wied ni sprzęt i na rzę dzia. Ta kie, jak
ob ro to we no ży ce wy bu rze nio we mon to wa ne na wy się gni ku ko par ki. Ope ra tor ma ją cy do świad -
cze nie z pew no ścią po ra dzi so bie za ich po mo cą z pre cy zyj nym cię ciem be to nu i sta li

No ży ce se rii MA moż na ob ra cać o 360°, co umoż li wia pre cy zyj ne dzia ła nie. Układ
ob ro tu z po dwój nym ło ży sko wa niem jest nie zwy kle od por ny na uszko dze nia

No ży ce MA 25 wy róż nia ją się nie kon wen cjo nal ną bu do wą umożliwiającą bar dzo
głę bo ką pe ne tra cję ele men tów kon struk cyj nych już na pierw szym eta pie wy bu rzeń
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wia pre cy zyj ne dzia ła nie. Układ
ob ro tu z po dwój nym ło ży sko -
wa niem i wzmoc nio nym sil ni -
kiem hy drau licz nym jest nie -
zwy kle od por ny, rzad ko ule ga
uszko dze niu na wet w wy pad -
ku nie na le ży te go użytkowania. 
– Pod czas wy bu rzeń po win ny
pra co wać je dy nie szczę ki i no że,
nie ste ty zda rza się, że ope ra to rzy
wy ry wa ją ele men ty kon struk cyj ne
ca łym na rzę dziem. W efek cie
mo że to do pro wa dzić do po waż-
nej awa rii. Wła śnie z te go po wo -
du zde cy do wa li śmy się wpro wa -
dzić zmia ny ma ją ce na ce lu
zwięk sze nie od por no ści kon -
struk cji. Mo dy fi ka cje ob ję ły mię -

dzy in ny mi prze gub ob ro tu, któ -
ry zo stał od po wied nio wzmoc -
nio ny. Tym sa mym da li śmy ope -
ra to ro wi więk szy mar gi nes błę -
du. Roz wią za nie to po zwo li ło
tak że wy dłu żyć ży wot ność no -
życ – tłu ma czy Pa olo Cap pel let -
ti od po wia da ją cy za pra ce dzia -
łu kon struk cyj ne go Tre vi Ben ne.
Wło ski in ży nier pod kre śla też
zna cze nie na le ży tej dba ło ści
o na rzę dzie. – War to prze strze -
gać za sad ob słu gi osprzę tu, to
za wsze się opła ca. Co praw da
wca le nie tak ła two uszko dzić na -
sze no ży ce, ale mi mo to trze ba
trak to wać je na le ży cie, przede
wszyst kim za wsze dbać o stan

no ży i re gu lar ne sma ro wa nie.
Tre vi Ben ne dą ży do te go, by
wszel kie pra ce kon ser wa cyj ne
nie za bie ra ły zbyt wie le cza su.
Na si in ży nie ro wie na pierw szym
pla nie sta wia ją za wsze pro sto tę
kon struk cji. By naj mniej nie dzie -
je się to kosz tem zmniej sze nia
wy daj no ści czy efek tyw no ści ro -
bót roz biór ko wych. Przej rzy sta
bu do wa osprzę tu znacz nie uła -
twia je go kon ser wa cję i co dzien -
ną ob słu gę – tłu ma czy.
Re pre zen tu ją cy dys try bu to ra
Ma riusz Go łę biew ski zwra ca
z ko lei uwa gę na po zy tyw ną
ro lę, ja ką od gry wa ją do bre re -
la cje łą czą ce Tre vi Ben ne

z użyt kow ni ka mi na rzę dzi. Wy -
mia na do świad czeń po mię -
dzy prak ty ka mi od by wa się
na co dzień i jest wprost nie
do prze ce nie nia. Ma bo wiem ol -
brzy mi wpływ na pod no sze nie
umie jęt no ści ope ra to rów i sty -
mu lu je roz wój kon struk cyj ny
sprzę tu. Dzię ki te mu do rąk
użyt kow ni ków tra fiają co raz lep -
sze na rzę dzia, ta kie jak in no wa -
cyj ne no ży ce MA 25, o za le tach
któ rych mo gli śmy prze ko nać
się oglą da jąc po stę pu ją ce
w bły ska wicz nym tem -
pie pra ce wy bu rze nio -
we w Na my sło wie. 

www.dozer.pl

Operator firmy Auto-Bau bardzo sprawnie radził sobie z żelbetową konstrukcją budynku. Gdy tylko opadł kurz, goście zaproszeni na pokaz mogli skonfrontować swoje wrażenia nie tylko z
korzystającymi na co dzień z narzędzia, ale także z przedstawicielami jego producenta i dystrybutora

Wa żą ce 2.700 ki lo gra mów no ży ce Tre vi Ben ne MA 25 sprawdzają się doskonale
nawet podczas pra cy w naj trud niej szych wa run kach

Wła ści ciel fir my Au to -Bau Da niel Bry ła, re pre zen tu ją cy Tre vi Ben ne Pa olo Cap pel -
let ti oraz Ma riusz Go łę biew ski z fir my Do zer by li za do wo le ni z efek tów po ka zu



– Co mó wią Pa nu licz by: 16, 1.000, 1.500, 1.800?
– Opi su ją roz wój KH -KIP PER. W ro ku 1998 fir ma wy pro du ko -
wa ła szes na ście za bu dów -wy wro tek. Pro duk cja sys te ma tycz -
nie ro sła się ga jąc licz by ty sią ca za bu dów rocz nie, by w ostat -
nim cza sie usta bi li zo wać się na po zio mie 1.500 sztuk. W tym
ro ku wy pro du ku je my o trzy sta za bu dów wię cej. Co bę dzie da -
lej? Nie wy zna cza my so bie żad nych li mi tów, chce my pro du -
ko wać co raz wię cej co raz lep szych za bu dów. Za mie rza my
kon ty nu ować eks pan sję ryn ko wą, je stem za tem prze ko na ny,
że wiel kość pro duk cji KH -KIP PER wy ra żać się bę dzie licz bą
więk szą niż dwa ty sią ce. 

– Wiel kość pro duk cji okre śla na jest chłon no ścią po -
szcze gól nych ryn ków i branż. A bu dow lan ka, dla któ rej
KH -KIP PER pro du ku je naj wię cej, jest dość chi me rycz -
na i nie sta no wi wdzięcz ne go po la do dzia ła nia…
– No cóż, moż na też spoj rzeć na to z cał kiem in nej stro ny, na -
brać nie co dy stan su i stwier dzić, że bran ża bu dow la na jest…
bar dzo prze wi dy wal na. Bo prze cież nie od dziś wszyst kim wia -
do mo, że raz wie dzie się jej do sko na le, a raz fa tal nie. I tak
na prze mian od lat… KH -KIP PER udo wod nił, że do sko na le od -
naj du je się w ta kiej rze czy wi sto ści. Po mi mo za wa hań ryn ko wych
pro duk cja fir my ro śnie śred nio o dwa dzie ścia pro cent rocz nie.
Roz wi ja my się więc nie za leż nie od pa nu ją cej ko niunk tu ry. Oczy -
wi ście, nie jest to dzie łem przy pad ku czy szczę ścia, a wy ni kiem
cięż kiej pra cy. Szcze gól na mo bi li za cja ca łej fir my na stą pi ła
w kry zy so wym ro ku 2009. De ter mi na cja w po szu ki wa niu no -
wych ryn ków zby tu i dą że nie do na wią za nia współ pra cy z róż -
ny mi bran ża mi przy nio sły po żą da ne efek ty. KH -KIP PER nie tyl -
ko prze trwał trud ny czas, ale wy szedł z nie go sil niej szy. A tak że
bo gat szy o no we do świad cze nia, no i z plu sem na kon cie. To
istot ne, bo dzię ki te mu mo że my być tu, gdzie je ste śmy.

– Cze go fir ma pro du ku je naj wię cej, jak zor ga ni zo wa -
na jest pro duk cja i gdzie się od by wa? 
– KH -KIP PER w głów nej mie rze zaj mu je się pro duk cją za bu -
dów -wy wro tek na sa mo cho dy cię ża ro we. Oprócz te go wy twa -
rza tak że przy cze py, na cze py i urzą dze nia ha ko we. Od po cząt -
ku dzia łal ność fir my zwią za na by ła z Ka je ta no wem ko ło Kielc.
KH -KIP PER naj pierw dzier ża wił tu za kład pro duk cyj ny,
a w ro ku 2001 zde cy do wał się na za kup te re nu wraz z ha lą,
któ ra mu sia ła zo stać pod da na grun tow nej mo der ni za cji. Po -
trze by pro duk cyj ne ro sły, co za de cy do wa ło o po wsta niu dru -
giej ha li pro duk cyj nej. Oka za ło się, że to nie  wy star czy, wła -
ści cie le KH -KIP PER w ro ku 2007 zde cy do wa li się za tem za -
ku pić daw ne za kła dy Me sko w Skar ży sku -Ka mien nej. Uru cho -
mio no tam pro duk cję ram i skrzyń, któ re na stęp nie prze wo żo -
ne są do Ka je ta no wa w ce lu dal szej ob rób ki. Ro sną ce za mó -
wie nia spo wo do wa ne eks pan sją na świa to we ryn ki spra wi ły, że
fir ma po raz ko lej ny sta nę ła przed ko niecz no ścią zwięk sze nia
mo cy pro duk cyj nych. W tym ce lu za ku pio no po ło żo ny w są -
siedz twie za kła dów w Ka je ta no wie te ren, na któ rym roz po czę ła
się bu do wa ko lej nej ha li mon ta żo wej, po miesz czeń so cjal nych
dla za ło gi oraz biu row ca. In we sty cja na bie ra kształ tów, a my
mię dzy so bą żar tu je my, że w ten spo sób KH -KIP PER zbli żył się
jesz cze bar dziej do i tak nam bli skiej bran ży bu dow la nej.

– Co Pań skim zda niem upraw nia do na zwa nia miej sca
pro duk cji mia nem fa bry ki? 
– W mo im prze ko na niu de cy du ją ce zna cze nie ma ją tu dwa
aspek ty. Pierw szym z nich jest or ga ni za cja i pla no wa nie cy klu
pro duk cyj ne go, dru gim zaś two rze nie i po sia da nie do ku men ta -
cji tech nicz nej. Do Ka je ta no wa tra fia ją co dzien nie do sta wy sta -
li, la kie rów czy kom po nen tów. Po wsta ją z nich za bu do wy wy -
ko ny wa ne zgod nie z pro jek tem stwo rzo nym przez pra cow ni -
ków na sze go biu ra kon struk cyj ne go. Ca łość jest two rzo na na -
szy mi si ła mi w Pol sce, wszyst ko jest ob li cza ne, kre ślo ne, wy ci -
na ne,  spa wa ne,  ma lo wa ne i wresz cie za mon to wy wa ne przez
fa chow ców KH -KIP PER. 

– Pro jek to wa nie i pro duk cja to z pew no ścią nie je dy ne
sfe ry dzia łal no ści KH -KIP PER…
– Oprócz pro duk cji i wspo mnia ne go pro jek to wa nia na sza fir ma
zaj mu je się tak że dys try bu cją oraz ser wi sem swo ich wy ro bów.
Ob słu ga po sprze daż na ma klu czo we zna cze nie, tym bar dziej,
że dzia ła my na wie lu róż no rod nych ryn kach. Nie jed no krot nie
na sze za bu do wy eks plo ato wa ne są w eks tre mal nie trud nych
wa run kach. By wa ją prze cią ża ne, jeż dżą w krań co wo róż nią -
cych się stre fach kli ma tycz nych. Dba my o to, by użyt kow ni cy
za bu do wa nych przez nas po jaz dów by li za wsze na le ży cie ob -
słu że ni. Nie mo że być tak, że o klien ta trosz czy się tyl ko han -
dlo wiec. KH -KIP PER do ce nia na byw ców za bu dów tak że
po do ko na niu za ku pu. Sta ra my się bu do wać dłu go trwa łe re la -
cje i uzy ski wać re fe ren cje. W dzi siej szym zglo ba li zo wa nym
świe cie po zy tyw ne opi nie użyt kow ni ków otwie ra ją bo wiem dro -
gę na no we ryn ki. Nie za po mi naj my też, że każ dy kij ma dwa
koń ce, je że li po ja wi się ja kiś pro blem daj my na to w Pol sce
czy Au stra lii, to od bi je się to echem na in nych ryn kach. Dla te -
go tak waż ne jest dla nas za do wo le nie użyt kow ni ków. 
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Trzeba dążyć do równowagi!

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Łukaszem Karczewskim,
dyrektorem handlowym KH-KIPPER



– KH -KIP PER dzia ła za tem w ska li glo bal nej. Cie kaw je -
stem, z czym wią że się to w prak ty ce?
– Przez wszyst kich bez wy jąt ku czo ło wych do staw ców pod wo -
zi je ste śmy trak to wa ni ja ko god ny za ufa nia part ner. A my do -
kła da my wszel kich sta rań, by na to mia no za słu gi wać. Wszyst -
kie na sze pro duk ty są za pro jek to wa ne i wy ko na ne w ta ki spo -
sób, że by po do łać wy ma ga niom prak tycz nie wszyst kich ryn -
ków i branż. Dzie więć dzie siąt pro cent na szej pro duk cji tra fia
na eks port. Au ta wy po sa żo ne w za bu do wy KH -KIP PER spo -
tkać moż na na ca łym świe cie. Nie tyl ko w Eu ro pie, ale tak że
w Azji, Afry ce, Ame ry ce Po łu dnio wej, a na wet w Au stra lii i Oce -
anii. Wszę dzie sta ra my się ak cen to wać swą obec ność i po zy -
ski wać klien tów z róż nych branż, nie tyl ko z bu dow la nej. Od lat
kon stru uje my i pro du ku je my na przy kład in no wa cyj ne spe cja -
li stycz ne za bu do wy dla bran ży wy do byw czej. Moż na po wie -
dzieć, że to ryn ko wa ni sza, nie ma ją ca więk sze go zna cze nia
dla zwięk sza nia ska li pro duk cji… To praw da, ale mi mo
wszyst ko jest to dla nas nie zwy kle waż na sfe ra dzia ła nia. Cho -
ciaż by ze wzglę du na moż li wość bu do wa nia wi ze run ku fir my.
W ko pal niach pa nu ją na praw dę eks tre mal ne wa run ki, za bu -
do wa, któ ra im po do ła, spraw dzi się w każ dym za sto so wa niu. 

– Sko ro KH -KIP PER tak zde cy do wa nie sta wia na eks port,
to moż na przy pusz czać, że tym sa mym tra ci za in te re so -
wa nie kra jo wym ryn kiem… 
– Je że li ktoś od no si ta kie wra że nie, to jest ono myl ne. Praw dą
jest, że dzie więć dzie siąt pro cent na szej pro duk cji tra fia na eks -
port, ale prze cież po zo sta ła jej część sprze da wa na jest w Pol -
sce. Je że li cho dzi o cięż kie za bu do wy, od trzy osio wych
po czte ro osio we, to ma my oko ło czter dzie stu pro cent w kra jo -
wym ryn ku. Z pew no ścią nie za do wo li my się tym wy ni kiem, nie
za prze sta nie my ry wa li za cji o pol skich użyt kow ni ków za bu dów.
Chce my zwięk szać kra jo wą sprze daż i po zy ski wać klien tów
z róż nych branż. Wraz z ni mi two rzy my po jaz dy, któ re po tem
sta ją się wspól ną wi zy tów ką. Dla KH -KIP PER sta no wi to naj -
lep szą dro gę po sze rza nia kom pe ten cji umoż li wia ją cych zdo -
by wa nie ko lej nych ryn ków zby tu. 

– Czy po szcze gól ne ryn ki aż tak róż nią się od sie bie?
Ja ka jest re cep ta na suk ces w róż nych re gio nach? 
– Pod uwa gę brać trze ba ich spe cy fi kę, uwa run ko wa ną wie lo -
ma czyn ni ka mi, ta ki mi jak choć by róż nią ce się od na szych lo -
kal ne prze pi sy. Istot ny jest tak że sto pień roz wo ju i za sob ność
po szcze gól nych ryn ków. Klien ci z mniej za moż nych re gio nów
nie ma ją spe cjal nych wy ma gań, za do wo lą się naj prost szym pro -
duk tem tyl noz sy po wym. Li czy się dla nich przede wszyst kim so -
lid ność za bu do wy. Jed nak w mia rę roz wo ju da ne go ryn ku zmie -
nia ją się kry te ria za mó wień. Naj pierw po ja wia się za in te re so wa -
nie wy wrot ka mi ty pu half -pi pe, a po tem trój stron ny mi, do po sa -
żo ny mi w co raz bar dziej wy ra fi no wa ne sys te my i ak ce so ria. Naj -
bar dziej sta bil ne są oczy wi ście ryn ki kra jów roz wi nię tych,  po -
trze by tam tej szych klien tów moż na prze wi dzieć z du żym wy -
prze dze niem. Nie uda się to z pew no ścią w Ro sji, gdzie in we -
sty cje fi nan so wa ne są w więk szo ści z bu dże tu pań stwa. Mu sie -
li śmy przy zwy cza ić się, że przez pe wien czas nie ma my stam -
tąd żad nych za mó wień, a po tem ich licz ba jest prze ogrom na.
Jak od nieść suk ces przy ta kiej róż no rod no ści ocze ki wań? Re -
cep ta jest tyl ko jed na. Trze ba do star czać za bu do wy na jak naj -
wię cej ryn ków i mieć w ofer cie pro duk ty speł nia ją ce wy ma ga nia
róż nych branż. Wów czas, na wet je śli ko niunk tu ra na nie któ rych
ryn kach słab nie, to w tym sa mym cza sie in ne ma ją się le piej. 

– A ja ka jest spe cy fi ka pol skie go ryn ku? 
– Pol ski ry nek za li czyć na le ży do doj rza łych. Do prze szło ści na -

le żą cza sy, gdy kra jo wi klien ci in te re so wa li się tech nicz ny mi no -
win ka mi, ale w osta tecz nym roz ra chun ku nie de cy do wa li się
na za kup wy wrot ki z bur tą hy drau licz ną. Dziś te go ro dza ju roz -
wią za nie to prak tycz nie stan dard. Pol scy klien ci ma ją co raz wyż -
sze wy ma ga nia co do kom for tu ob słu gi za bu do wy, chcą au to ma -
ty za cji, no wo cze snych pod ze spo łów i roz wią zań tech nicz nych.
Do pa so wu je my się do ich wy ma gań, tym bar dziej, że go to wi są
za ak cep to wać wyż szą ce nę za wy so kiej ja ko ści za bu do wę, któ ra
daj my na to po trzech la tach eks plo ata cji w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach, bę dzie na dal dzia łać i wy glą dać na ty le do brze,
że bę dzie ją moż na od sprze dać za go dzi we pie nią dze. Klien ci wy -
ma ga ją sprzę tu, któ ry bę dzie pra co wał, nie bę dzie się psuł i nie
po wo do wał prze sto jów. Ta kie po dej ście nie dzi wi, w koń cu każ -
dy ma dość swo ich kło po tów i nie po trze ba mu ko lej nych.

– Re ali za cja pla nów zin ten sy fi ko wa nia sprze da ży wy ma -
gać bę dzie zwięk sze nia za trud nie nia. Ile osób pra cu je
dziś w KH -KIP PER bez po śred nio przy pro duk cji? 
– Ko niecz ność za trud nie nia no wych pra cow ni ków wią że się
z roz bu do wą za kła dów i zwięk sze niem moż li wo ści pro duk cyj -
nych. W chwi li obec nej bez po śred nio przy pro duk cji za trud nio -
nych jest po nad czte ry stu pra cow ni ków. Je że li jed nak chce my
pro du ko wać wię cej i le piej, to z ca łą pew no ścią już nie ba wem
bę dzie my po trze bo wa li ko lej nych. 

– Gdzie ich zna leźć? Wszy scy ma ją z tym kło pot…
– Sta ra my się zna leźć pra cow ni ków na wie le spo so bów. Część po -
zy sku je my dzię ki współ pra cy z Po li tech ni ką Świę to krzy ską. Wie lu
ze stu den tów i ab sol wen tów tej uczel ni od by wa ją cych u nas prak ty -
ki znaj du je póź niej sta łe za trud nie nie. W KH -KIP PER pra cu je ich bli -
sko set ka, w tym dwu dzie stu w dzia le kon struk cyj nym. Po sił ku je my
się też pra cow ni ka mi z za gra ni cy, za trud nia my oko ło pięć dzie się ciu
Ukra iń ców. Sta ra my się utrzy mać pra cow ni ków, stwa rza jąc im jak
naj lep sze wa run ki. Ho no ru je my oso by, któ re prze pra co wa ły w KH -
-KIP PER dzie sięć i wię cej lat. 

– Pan też na le ży do te go gro na…
– To praw da, do fir my tra fi łem w ro ku 2005, ja ko stu dent pią te -
go ro ku wy dzia łu Me cha tro ni ki i Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej. W tym cza sie prze sze dłem przez wszyst kie
szcze ble w dzia le sprze da ży. Znam w fir mie wie lu ludzi, nie tyl -
ko tych, któ rzy nią za rzą dza ją.  Pra cu ję na co dzień z wie lo ma
oso ba mi, któ re znam jesz cze z cza sów stu denc kich. Spo ty ka -
my się ca ły mi ro dzi na mi na grun cie pry wat nym, a w pra cy two -
rzy my zgra ny ze spół. Po tra fi my nie raz to czyć ostre spo ry, ale
są one kon struk tyw ne, po py cha ją nas do przo du. 

– Pra cu je Pan w fir mie, któ ra dzia ła w ska li glo bal nej
i chce umac niać swą po zy cję na świa to wych ryn kach.
Przed Pa nem ogrom za dań. Czy zo sta je Pa nu nie co cza -
su na ży cie ro dzin ne? 
– Wy zna ję ta ką za sa dę, że za wsze na le ży dą żyć do za cho wa -
nia rów no wa gi. Do ty czy to tak że pra cy i ro dzi ny. Sta ram się
za wsze mieć czas dla żo ny i dwóch có re czek, sze ścio let nich
bliź nia czek. Od po czy wam ak tyw nie, pły wam i jeż dżę na ro -
we rze. Nie raz to wa rzy szą mi żo na i dzie ci. Ma my już za so bą
kil ka faj nych ro we ro wych wy cie czek.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski

Pośrednik Budowlany  13

WYWIAD POŚREDNIKA



14 Pośrednik Budowlany

Trud no dziś wy obra zić so bie
ja ki kol wiek plac bu do wy bez
ko par ki. Ma szy na ta sta ła się
wprost nie odzow na i to nie tyl -
ko w kla sycz nym za sto so wa -
niu, ja kim są ro bo ty ziem ne.
Ope ra tor ma szy ny nie tyl ko
się ga nią w dół, ale ko rzy sta -
jąc ze zmo dy fi ko wa nych wy -
się gni ków tak że ku gó rze.
W cią gu mi nio nych dwu dzie -

stu lat ko par ka hy drau licz -
na dia me tral nie zmie ni ła swój
cha rak ter przy słu gu jąc się już
nie tyl ko bu dow lań com, ale
rów nie czę sto wy bu rze niow -
com. Fakt ten do ce nia od lat
obec ny w bran ży wy bu rze nio -
wej Ca ter pil lar. Ame ry kań -
ski kon cern dys po nu je ma szy -
na mi i osprzę tem przy sto so -
wa ny mi spe cjal nie do pra cy

w tym wy ma ga ją cym sek to rze.
Mo dy fi ka cje kla sycz nych ko -
pa rek ob ję ły wy się gnik, pod -
wo zie, prze ciw wa gę oraz za -
bez pie cze nia ka bi ny. W ce lu
opty mal ne go do sto so wa nia
ma szyn do prac roz biór ko -
wych i wy bu rzeń Ca ter pil lar
przed ośmio ma la ty na wią zał
współ pra cę z fran cu ską fir mą
Dem lo ne, któ ra spe cja li zu je
się w kon stru owa niu i pro duk -
cji spe cjal nych wy się gni ków
o prze dłu żo nych ra mio nach.
Za sto so wa nie ukła dów sprzę -
ga ją cych umoż li wia ich szyb ki
mon taż na ma szy nie. Zmia -
na wy się gni ka zaj mu je oko ło

trzy dzie stu mi nut, co spra wia,
że ko par ka mo że być wy ko -
rzy sty wa na bar dziej efek tyw -
nie słu żąc nie tyl ko do roz bió -
rek i wy bu rzeń, ale tak że wy -
ko ny wa nia prac ziem nych czy
za ła dun ku po jaz dów. 
Pod czas wy bu rzeń ope ro wa -
nie osprzę tem na wy so ko ści
dwu dzie stu me trów sta ło się
nor mą, jed nak mak sy mal ny
za sięg naj po tęż niej szej ak tu -
al nie ko par ki wy bu rze nio wej
Cat, któ ry wy no sić mo że na -
wet czter dzie ści pięć me trów,
na dal ro bi wra że nie. Jed nak

sa ma ma szy na – choć by by ła
na wet wy po sa żo na w naj dłuż -
szy i naj bar dziej so lid ny wy -
się gnik – nie wy star czy.
Do efek tyw ne go, a przy tym
bez piecz ne go pro wa dze nia
prac roz biór ko wych i wy bu -
rzeń nie zbęd ny jest tak że spe -
cja li stycz ny osprzęt ro bo czy.
Ca ter pil lar ofe ru je nie zwy kle
funk cjo nal ne na rzę dzia, tak
zwa ne mul ti pro ce so ry, któ re
dzię ki wy mie nial nym szczę -
kom moż na bły ska wicz nie
do pa so wać do wa run ków
dzia ła nia. Zmia na kon fi gu ra cji
moż li wa jest tak że w przy pad -
ku chwy ta ków do sor to wa nia
urob ku czy też, wy ko rzy sty -
wa nych po wszech nie na eta -
pie wy bu rza nia wtór ne go,
mło tów hy drau licz nych.
Pro ste w ob słu dze i kon ser -
wa cji szyb ko złą cze Cat umoż -
li wia bły ska wicz ną zmia nę
osprzę tu ro bo cze go. No wa ge -

ne ra cja ma szyn wy po sa żo -
na zo sta ła w układ kon tro li
osprzę tu. W je go pa mię ci ope -
ra tor za pi sać mo że pa ra me try
ci śnie nia i prze pły wów na wet
dla dwu dzie stu na rzę dzi, ta -
kich jak mło ty, chwy ta ki czy
pul we ry za to ry. Umoż li wia to
prak tycz nie na tych mia sto we
pod ję cie pra cy z peł ną wy daj -
no ścią na rzę dzia. Wy star czy,
że ope ra tor za pi sze wcze śniej
w pa mię ci kom pu te ra po kła -
do we go ma szy ny pa ra me try
ro bo cze kon kret ne go osprzę -
tu (na przy kład mul ti pro ce so -

MASZYNY BUDOWLANE

Nisz czy ciel ska ar ma da Cat wkra cza do ak cji!
Zna le zie nie te re nów pod za bu do wę w mia stach jest co raz trud niej sze. In -
we sto rzy mu szą ra dzić so bie z tym od zy sku jąc te re ny pod in we sty cje. Naj -
pierw jed nak trze ba do ko nać wy bu rzeń, co wy ma ga spe cja li stycz ne go
sprzę tu i do świad czo nych ope ra to rów, któ rzy po tra fią się nim po słu gi wać

Ope ro wa nie osprzę tem na wy so ko ści dwu dzie stu me trów sta ło się nor mą umoż li -
wia ją cą za cho wa nie dy stan su od wy bu rza ne go obiek tu 

Roz wój kon struk cji ma szyn wy bu rze nio wych wy ni ka ze zmie nia ją cych się me tod
pro wa dze nia prac. Profesjonalnych wy bu rze ń do ko nuje się me to dycz nie

Do roz bió rek uży wa ne są ko par ki róż nej kla sy, nie tyl ko gi gan tycz ne ma szy ny skon stru owa -
ne z my ślą o wy ko rzy sta niu w prze my śle wy do byw czym
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ra czy chwy ta ka) lub też za -
pro gra mo wać wła sne usta -
wie nia. Po każ dej zmia nie
osprzę tu wy star czy tyl ko wy -
brać no wy, a je go usta wie nia
zo sta ną na tych miast wczy ta -
ne. Pro wa dzą cy pra ce wy bu -
rze nio we mo że rów nież za -
pro gra mo wać spo sób dzia ła -
nia ma szy ny, na przy kład
pręd kość ob ro tu nad wo zia
i płyn ny lub gwał to wy spo sób
ha mo wa nia ru chu. Okre ślić
mo że rów nież czas bez czyn -
no ści, po któ rym jed nost ka
na pę do wa przej dzie sa mo -
czyn nie na bieg ja ło wy. 
Roz wój kon struk cji ma szyn
wy bu rze nio wych wy ni ka ze
zmie nia ją cych się me tod pro -
wa dze nia prac. Wy bu rze nia
do ko ny wa ne są me to dycz nie,
kon struk cje roz bie ra ne są se -
lek tyw nie, pra ce pro wa dzo ne
są w zgo dzie z za sa da mi bez -
pie czeń stwa. Od pa dy po wy -
bu rze nio we są usu wa ne z gru -
zo wi ska, sor to wa ne w zgo dzie
z za sa da mi eko lo gii, sor to wa -
ne i pod da wa ne re cy klin go wi.
To z ko lei wy mo gło ko lej ne
zmia ny w po dej ściu do wy bu -
rzeń. Przed ćwierć wie czem
do ko ny wa ne by ły one tro chę
na za sa dzie im pro wi za cji,
przez fir my, któ re na co dzień
nie zaj mo wa ły się te go ro dza -
ju ro bo ta mi. Za kres prac i sto -
pień ich skom pli ko wa nia spra -
wi ły jed nak, że te raz wy bu rze -

nia mi zaj mu ją się wy łącz nie
wy spe cja li zo wa ne fir my dys -
po nu ją ce nie tyl ko pro fe sjo -
nal ny mi ma szy na mi i osprzę -
tem ro bo czym, ale tak że za -
trud nia ją ce ope ra to rów po tra -
fią cych je na le ży cie ob słu żyć.
Wy bu rze nia i roz biór ki mu szą
być nie tyl ko efek tyw ne, ale
tak że pro wa dzo ne w zgo dzie
z za sa da mi eko no mii eko lo gii
oraz bez pie czeń stwa. 
Do roz bió rek uży wa ne są ko -
par ki róż nej kla sy, nie tyl ko gi -
gan tycz ne ma szy ny skon stru -
owa ne z pier wot ną my ślą
o wy ko rzy sta niu w prze my śle
wy do byw czym. Wy bu rze niow -
cy wy ko rzy stu ją na wet mi kro -

ko par ki, któ re są wpro wa dza -
ne do wnę trza obiek tów, któ -
rych roz biór ka po stę pu je suk -
ce syw nie, po cząw szy od da -
chu, aż po fun da men ty. 
In ży nie ro wie kon cer nu Ca ter -
pil lar pra cu ją cy nad roz wo jem
ma szyn wy bu rze nio wych sta -
wia ją so bie za cel za pew nie nie
peł ne go bez pie czeń stwa wy -
ko ny wa nych ro bót. Mu si być
ono za cho wa ne na wet, je że li
ope ra tor mu si ope ro wać cięż -
kim osprzę tem na mak sy mal -
nym wy się gu. Współ cze sne
ko par ki wy bu rze nio we róż nią
się znacz nie od swo ich kla -
sycz nych od po wied ni ków,
pod wzglę dem za pew nie nia
bez pie czeń stwa pra cy. Naj -

waż niej sze jest za cho wa nie
sta bil no ści i wy eli mi no wa nie
ry zy ka prze wró ce nia się ma -
szy ny. Ope ra tor wspo ma ga ny
jest przez za awan so wa ne sys -
te my bez pie czeń stwa. Sta le
mo ni to ru ją one sta bil ność ma -
szy ny i au to ma tycz nie wy łą -
cza ją wszyst kie ru chy wy się -
gni ka i osprzę tu po prze kro -
cze niu war to ści kry tycz nych.
Ko par ki słu żą ce do wy bu rzeń
wy po sa żo ne są rów nież w dy -
na micz ny układ mo ni to ro wa -
nia sta bil no ści. Za je go po -
mo cą ope ra tor ma szy ny mo -
że usta wiać za rów no sa mą
ma szy nę, jak i jej wy się gnik
w po zy cji, któ ra nie za gra ża
utra tą rów no wa gi. 
Wa run ki pra cy ope ra to ra
speł nia ją naj wyż sze stan dar -
dy, ogra ni cza jąc zmę cze nie
na wet pod czas wie lo go dzin -
nej pra cy. Wy god na, prze -
stron na ka bi na jest od chy la -
na do ty łu, co uła twia ob ser -
wa cję osprzę tu pod czas prac
pro wa dzo nych na du żej wy -
so ko ści. Kon struk cja ka bi ny
speł nia wszyst kie wy mo gi
bez pie czeń stwa i wy po sa żo -
na jest w róż ne go ro dza ju za -
bez pie cze nia chro nią ce ope -
ra to ra przed za gro że nia mi
po wo do wa ny mi na przy kład
spa da ją cy mi odła ma mi gru zu
z ele men tów kon -
struk cyj nych wy bu -
rza ne go obiek tu. 

www.b-m.pl

Zmie nia ją się nie tyl ko ma szy ny, ale tak że me to dy wy bu rzeń. Spra wia to, że dziś
wy ko ny wać je mo gą je dy nie wy spe cja li zo wa ne fir my

Szyb ka zmia na kon fi gu ra cji wy się gni ka po zwa la na efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie
ma szyn, na przy kład do prac po rząd ko wych na te re nie wy bu rzeń

Ma szy ny, na rzę dzia i fa cho wość ope ra to rów sta no wią gwa ran cję spraw ne go prze -
pro wa dze nia na wet naj bar dziej skom pli ko wa nych wy bu rzeń i roz bió rek 
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Oprócz tra dy cyj nych kru sza -
rek, pił czy ma szyn ro bo czych
wy po sa żo nych w spe cja li -
stycz ny osprzęt ro bo czy, ta -
kich jak róż ne go ro dza ju no ży -
ce do kru sze nia żel be tu lub
cię cia sta li, war to za sta no wić
się nad urzą dze nia mi rza dziej
spo ty ka ny mi, choć znacz nie
uła twia ją cy mi pra ce. Do ze sta -
wu kla sycz ne go sprzę tu wy -
bu rze nio we go fir ma Se ra fin
pro po nu je do dać urzą dze nia
pod no szą ce kom fort i wy daj -
ność pra cy, na przy kład chwy -
tak ma gne tycz ny oraz sys tem
tłu mie nia py łu. 
W wy po sa że niu ro dzi mych
firm zaj mu ją cych się wy bu rze -
nia mi i roz biór ką wciąż jesz -

cze prym wio dą mło ty hy -
drau licz ne i szczę ki kru szą ce.
Bez nich oczy wi ście trud no
wy obra zić so bie wy bu rza nie
me cha nicz ne. Nie zna czy to
jed nak, że nie trze ba my śleć
o roz sze rze niu za so bów par -
ku ma szy no we go o in ne no -
wo cze sne urzą dze nia. Nie któ -
re przed się bior stwa in we stu ją
w no wo ści i za ku pi ły już
na przy kład chwy tak ma gne -
tycz ny. Po co? Je go głów ne

za sto so wa nie to po rząd ko -
wa nie pla cu, na któ rym od -
by wa się wy bu rza nie bu dyn -
ku – zbie ra nie ele men tów zbro -
je nia, wy cią ga nie z gru zu drob -
nych prę tów czy prze no sze nie
cięż kich pro fi li sta lo wych.
Po dob nie jak więk szość pro -
duk tów fir my Dy na set urzą -
dze nie to prze twa rza moc hy -
drau li ki ma szy ny w ener gię,
któ ra je za si la. Nie wy ma ga -
ne jest więc żad ne do dat ko -
we za si la nie. Ozna cza to ty le,
że chwy tak ma gne tycz ny
swo bod nie moż na in sta lo wać
na więk szo ści ma szyn ro bo -
czych. Oczy wi ście trze ba pa -
mię tać, że wiel kość na rzę dzia
de ter mi nu je to naż ma szy ny,

do któ rej ma być ono pod łą -
cza ne. Waż na jest rów nież
wy star cza ją co wy daj na hy -
drau li ka, któ ra w znacz nym
stop niu od po wia da za pra wi -
dło we funk cjo no wa nie ma -
gne su. In sta la cja jest pro sta
i szyb ka. Po zor nie mo że nie -
wie le to zna czy, jed nak
z punk tu wi dze nia firm po sia -
da ją cych wie le ma szyn ro bo -
czych, ła twość mon ta żu mo -
że stać dość istot ną ce chą.

Ma gnes to kom plet ne na rzę -
dzie, nie przy pi sa ne do da ne -
go no śni ka. W za leż no ści
od po trzeb mo że za tem pra -
co wać z róż ny mi ma szy na mi.
Moż na go rów nież trans por -
to wać, a szyb ka in sta la cja, ła -
twa ob słu ga i kom pa ty bil -

ność z wie lo ma no śni ka mi
czy nią go ide al nym na rzę -
dziem pod wy na jem. 
Co jest zwy kle wy bu rza ne?
Ha le, obiek ty prze my sło we,
ka na ły, fun da men ty, ni gdy
nie ukoń czo ne, nie uda ne in -
we sty cje sprzed kil ku dzie się -
ciu lat, ta kie jak szpi ta le czy
biu row ce, ale też ka mie ni ce
czy in ne bu dyn ki w cen trach
miast. W ta kiej sy tu acji,
oprócz bez pie czeń stwa, któ -
re jest ele men tem klu czo -
wym, pod czas roz biór ki waż -
ne jest rów nież za cho wa nie
czy sto ści oto cze nia. Wy bu -
rza nie ścian czy mu rów
przy uży ciu szczęk kru szą -
cych i mło tów hy drau licz nych
za wsze wią że się z emi sją py -
łu, któ ry utrud nia wi docz -
ność. Kurz stanowi rów nież
znaczący dys kom fort za rów -
no dla ope ra to ra, jak i wszyst -

kich osób prze by wa ją cych
w po bli żu po la pra cy. Są oni
na ra że ni na wdy cha nie za nie -
czysz czo ne go po wie trza. 
Moż na te mu ła two za ra dzić
mon tu jąc na ma szy nie ro bo -
czej sys tem tłu mie nia py łu.
To bar dzo pro ste roz wią za nie
pro po no wa ne przez fir mę Dy -
na set po le ga na roz py la niu
wo dy pod wy so kim ci śnie -
niem bez po śred nio na ob -
szar pra cy. Za to mi zo wa -
na wo da – jak mgła – wią że
się z czą stecz ka mi py łu
i spra wia, że szyb ko opa da ją

one w po bli żu ma szy ny. Z ko -
lei nie tłu mio ny, po zo sta wio ny
sam so bie pył, przez dłuż szy
czas swo bod nie uno si się
w po wie trzu opa da jąc wresz -
cie z da la od miej sca pra cy. 
W skład sys te mu wcho dzi
hy drau licz na pom pa wy so -
kie go ci śnie nia wo dy Dy na -
set HPW, elek tro ma gne tycz -
ny za wór kon tro lu ją cy prze -
pływ i ci śnie nie oraz kom plet
dysz ato mi zu ją cych do roz py -
la nia. Ta sa ma pom pa, choć
wy po sa żo na w in ne go ro dza -
ju przy staw ki, mo że zo stać
wy ko rzy sta na w in nych ce -
lach, na przy kład do prac po -
rząd ko wych. Dzię ki te mu jest
uni wer sal nym na rzę dziem
mon to wa nym, po dob nie jak
chwy tak ma gne tycz -
ny, na więk szo ści
ma szyn ro bo czych.

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Osprzęt Dy na set – pomocny w rozbiórkach
Wy bu rza nie bu dyn ków to cięż ki orzech do zgry zie nia. Al bo ra czej
do… znisz cze nia. Wszystko za czy na się od przy go to wa nia pro jek tu
i uzy ska nia po zwo le nia na roz biór kę. Gdy for mal no ściom sta nie się za -
dość, czas przejść do dzia ła nia. I tu taj do akcji wkra cza ją ma szy ny…

www.serafin-maszyny.com

Sys tem tłu mie nia ku rzu Dy na set jest eko lo gicz ny, do sku tecz ne go dzia ła nia nie po -
trze bu je du żej ilo ści wo dy, a tym sa mym nie po wo du je za la nia ob sza ru ro bo cze go

Chwy ta ki ma gne tycz ne znaj du ją za sto so wa nie przy po rząd ko wa niu te re nu wy bu rzeń.
Za ich po mo cą z gru zu wy cią ga się ele men ty zbro jeń i prze no si cięż kie pro fi le sta lo we
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Obec na na pol skim ryn ku
od ro ku 1998 spół ka Ro tar
Po land wy wo dzi się z ho len -
der skie go hol din gu Ro tar
Par ti ci pa tes BV, któ re go do -
świad cze nia w pro jek to wa niu
i pro duk cji osprzę tu wy bu -
rze nio we go do ma szyn bu -
dow la nych się ga lat sie dem -
dzie sią tych ubie głe go stu le -
cia. W ofer cie fir my znaj du ją
się bęb no we i czer pa ko we
łyż ki prze sie wa ją ce, chwy ta -
ki prze ła dun ko we oraz prze -
zna czo ne do sor to wa nia
i wy bu rzeń, a tak że no ży ce
wy bu rze nio we i do cię cia sta -
li. Do pro duk cji swych na rzę -
dzi fir ma wy ko rzy stu je naj -
wyż szej ja ko ści kom po nen ty
i ma te ria ły, co spra wia, że
do sko na le spraw dza ją się
one pod czas pra cy w naj -
trud niej szych wa run kach. 
Du żym uzna niem użyt kow ni -
ków cie szą się no ży ce wy bu -
rze nio we se rii RDC oraz RDP.
Kon struk to rzy za dba li o ich
uni wer sal ność, dla te go też
za ich po mo cą moż na do ko -
nać szyb kich i efek tyw nych
roz bió rek wszel kie go ro dza ju
kon struk cji. Szczę ki o spe -
cjal nej bu do wie z ła two ścią
da ją so bie ra dę z kru sze niem
be to nu i ka mie nia. Osa dzo ne
głę bo ko we wnątrz szczęk

ostrza tną ce bez naj mniej -
sze go pro ble mu ra dzą so bie
z prę ta mi zbro je nio wy mi
i bel kami stro po wy mi. Za rów -
no no ży ce tną co -kru szą ce
RDC, jak i kru szą co -roz drab -
nia ją ce RDP wy po sa żo ne zo -
sta ły w hy drau licz ną gło wi cę
umoż li wia ją cą do ko ny wa nie
ob ro tu w za kre sie 360°. Dzię -

ki te mu ope ra tor mo że wy ko -
ny wać pra ce roz biór ko we
z mak sy mal ną pre cy zją. 
Na rzę dzia wy bu rze nio we li -
nii RDC/RDP wy ko na ne
z naj wyż szej ja ko ści trud no -
ście ral nej sta li Har dox i We -
ldox oraz kom po nen tów hy -

drau licz nych uzna nych ma -
rek ce chu ją się bez a wa ryj -
nym dzia ła niem i du żą wy -
daj no ścią. Po twier dzi ły to
pra ce wy bu rze nio we na te -
re nie by łej ame ry kań skiej
ba zy lot ni czej w Lahr.
Przy uży ciu no życ tną co -kru -
szą cych Ro tar RDC do ko na -
no tam kom plek so wej roz -

biór ki obiek tów woj sko wych.
No wy wła ści ciel te re nu za de -
cy do wał, że bu dyn ki zo sta ną
usu nię te w cią gu pię ciu ty go -
dni. Wy ko naw ca ro bót za sto -
so wał w tym ce lu dwie pa ry
no życ RDC za mon to wa ne
na ko par kach Lie bherr R 934

i R 954. Naj więk sze te go ty pu
na rzę dzie Ro tar RDC 42 S 
wy bu rza ło nie prze rwa nie be -
to no we ścia ny o gru bo ści
od trzy dzie stu do na wet
sześć dzie się ciu cen ty me -
trów. W su mie pra ce wy ma -
ga ły po kru sze nia bli sko
czte rech ty się cy ton be to nu.
W ce lu za pew nie nia pra wi -
dło wej uty li za cji od pa dów
ich po wierzch nia zo sta ła
wcze śniej po trak to wa na fre -
zem do be to nu.
Pra ce prze bie gły bez pro ble -
mo wo, no ży ce oka za ły się wy -
daj ne i bez a wa ryj ne i nie spra -
wia ły ope ra to rom naj mniej -
szych kło po tów. Dzię ki du że -
mu roz war ciu szczęk oraz za -
mon to wa ne mu se ryj nie za wo -
ro wi przy spie sza ją ce mu ich
ruch, cy kle ro bo cze zo sta ły
znacz nie skró co ne. Po zwo li ło
to za osz czę dzić nie tyl ko
czas, ale i pa li wo. Ope ra to rzy
chwa li li nie tyl ko pa ra me try ro -
bo cze i wy so ką spraw ność
na rzę dzi, ale tak że ła twą ob -
słu gę ser wi so wą. Zę by są
bardzo ła twe w wy mia nie, zu -
ży te moż na od wró cić o 180°
i da lej eks plo ato wać.
Fir ma do ko nu ją ca kom plek -
so wych wy bu rzeń na te re nie
by łej ba zy lot ni czej uży wa
na co dzień wszyst kich ro -
dza jów no życ Ro tar RDC. Na -
rzę dzia ma ją cię żar od 1.950
do 4.100 ki lo gra mów. Moż -
na je mon to wać na ko par -
kach w prze dzia le
wa go wym w za kre -
sie od 15 do 70 ton. 

In no wa cyj ne na rzę dzia wy bu rze nio we Ro tar 
Ro tar jest pro du cen tem naj wyż szej ja ko ści osprzę tu wy bu rze nio we go
do ma szyn bu dow la nych. Bę dą ca w po sia da niu wie lu pa ten tów firma
kła dzie ol brzy mi na cisk nie tyl ko na wy ko rzy sta nie w pro duk cji naj now -
szych roz wią zań tech nicz nych, ale tak że dba o jej naj wyż szą ja kość 

www.rotar.com

No ży ce wy bu rze nio we Ro tar se rii RDC zo sta ły za pro jek to wa ne i wy pro du ko wa ne
z my ślą o za sto so wa niu w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych
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Wszę dzie tam, gdzie wa run -
ki pro wa dze nia prac wy bu -
rze nio wych obar czo ne są
wy so ki mi wy ma ga nia mi ja -
ko ścio wy mi oraz eko lo gicz -
ny mi do ty czą cy mi ogra ni -
cze nia ne ga tyw ne go wpły -
wu ha ła su i wi bra cji na oto -
cze nie oraz za pew nie nia
pre cy zyj nej se gre ga cji ma -
te ria łu od pa do we go po -
wsta łe go w cza sie wy bu rze -
nia, z po mo cą przy cho dzą
urzą dze nia Epi roc. No ży ce,
kru szar ki i  łyż ki sor tu ją ce tej
marki umoż li wia ją se lek tyw -
ne wy bu rza nie i se gre ga cję
ma te ria łu w spo sób w peł ni
kon tro lo wa ny. Sto so wa nie
wła ści wie do bra nych urzą -
dzeń w znacz ny spo sób pod -
no si efek tyw ną i eko no micz -
ną wy daj ność przed się wzię -

cia. Przy ro sną cych kosz tach
skła do wa nia i wy wo zu, od -
zysk ta kich ma te ria łów jak
gruz be to no wy, ce gla ny, stal
zbro je nio wa czy kształ tow ni -
ki sta lo we, sta je się zy skow -
nym źró dłem przy cho dów. 
Fir ma Epi roc sys te ma tycz nie
roz sze rza ga mę urzą dzeń
wy bu rze nio wych, mo dy fi ku je
i pod no si ich ja kość, wpro wa -
dza jąc no we roz wią za nia
zgod nie z wy ma ga nia mi na -

szych od bior ców. W pa rze
z na szy mi pro duk ta mi idzie
pro fe sjo nal na ob słu ga ser wi -
so wa. Wy kwa li fi ko wa ny ser -
wis do ko nu je uru cho mie nia
ma szyn, szko li ope ra to rów
jak rów nież przy go to wu je
pro jek ty i wy ko nu je za bu do -
wy in sta la cji hy drau licz nych
na ma szy nach. 
Ofer ta fir my Epi roc w za kre sie
spe cja li stycz nych na rzę dzi
wy bu rze nio wych obej mu je: 
• no ży ce wy bu rze nio we se -

rii CC – o ma sie od 1.700
do 7.100 kg, prze zna czo ne
do cie cia be to nu i żel be tu
(wer sja U) lub do cie cia kon -
struk cji sta lo wych (wer sja
S). Urzą dze nia te wy po sa żo -
ne są w dwa si łow ni ki, któ re
za pew nia ją mak sy mal ne wy -
ko rzy sta nie ener gii ukła du

hy drau licz ne go, zwięk sza jąc
sku tecz ność kru sze nia,

• no ży ce wy bu rze nio we se rii
CB – to uzu peł nie nie ga my
ma szyn CC. Mo de le o ma -
sie 350 do 2.600 kg prze -
zna czo ne są przede
wszyst kim do wy bu rza nia
fun da men tów i ścian żel be -
to wych. Sze ro ka ga ma wa -
go wa urzą dzeń po zwa la
na ich opty mal ny do bór
do ma sy maszyny nośnej,

• kru szar ki hy drau licz ne (BP)
o ma sie od 1.920 do 4.000 kg,
cha rak te ry zu ją ce się do sko -
na łym współ czyn ni kiem ma sy
do si ły kru szą cej, prze zna czo -
ne do szcze gól nie cięż kich
i dłu go trwa łych prac wy bu rze -
nio wych ze wzglę du na nie -
zwy kle wy trzy ma łą kon struk -

cję, wy ko na ną z ma te ria łów
od por nych na ście ra nie,

• szczę ki wy bu rze nio we (DP)
o ma sie w za kre sie od 2.000
do 5.700 kg, prze zna czo ne
do wy bu rza nia ścian i stro -
pów, prze ci na nia be lek żel be -
to wych oraz do roz drab nia nia
ele men tów be to no wych i żel -
be to wych. W urzą dze niach
tych za sto so wa no opa ten to -
wa ne mo co wa nie ele men tów
kru szą cych i no ży, co znacz -

nie ob ni ża kosz ty eks plo ata cji
• chwy ta ki do gru zu (MG)

o ma sie od 1.300 do 2.500 kg,
prze zna czo ne do wy bu rza nia
kon struk cji drew nia nych i lek -
kich kon struk cji z ce gły (wer -
sja D) lub do sor to wa nia
oraz za ła dun ku ma te ria łu
po wy bu rze niu,

Je den z naj now szych pro duk -
tów fir my Epi roc – no ży ce
do cię cia sta li (SC) o ma sie
od 380 do 9.060 kg sta no wi
uzu peł nie nie ty po sze re gu ma -
szyn do re cy klin gu prze zna -
czo nych do cię cia za rów no
cien kich blach, jak i kon struk -
cji sta lo wych. Moż li wość za -
mon to wa nia ich w miej sce łyż -
ki ko par ko wej lub ra mie nia
ma szy ny zwięk sza wszech -
stron ność za sto so wa nia.
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Epi roc – no wo cze sne urzą dze nia do wy bu rza nia i re cy klin gu 
Fir ma Epi roc jest wio dą cym do staw cą ma szyn gór ni czych i wy bu rze nio wych. Kon ty nu ując stu
pięć dzie się cio let nią tra dy cję Gru py Atlas Cop co i stosując w swych urządzeniach najnowsze
technologie  Epiroc zmienia prace wyburzeniowe w szyb ki, eko no micz ny i pre cy zyj ny pro ces 

Sze ro ka ga ma wa go wa no życ wy bu rze nio wych po zwa la użyt kow ni ko wi na ich opty -
mal ny do bór do ma sy ma szy ny no śnej

Dzięki wysokiemu współczynnikowi energii udaru do masy narzędzia młot HB3600
zamontowywać można na mniejszych maszynach nośnych



• ma gne sy hy drau licz ne (HM)
sta no wią do peł nie nie ty po -
sze re gu ma szyn do wy bu -
rza nia i recyklingu. Oszczę -
dza ją czas sor to wa nia zło -
mu. Ma gnes hy drau licz ny
moż na bar dzo ła two za mon -
to wać na do wol nej ko par ce
z in sta la cją hy drau licz ną
do za si la nia mło ta. Ma szy -
na do sko na le spraw dza się
w czysz cze niu te re nu po wy -
bu rze niu, na pla cach zło mu
i w za kła dach re cy klin gu.

Fre zar ki bęb no we (DC) to ko -
lej na no wa se ria ma szyn ofe -
ro wa nych przez Epi roc. Fre -
zar ki bęb no we są eko no micz -
nym roz wią za niem, gdy kon -
wen cjo nal ne me to dy wy ko -
pów są nie wy star cza ją ce,
a sys te my uda ro we nie ade -
kwat ne do osią gnię cia pożą -
da nych re zul ta tów. Fre zar ki
bęb no we Epi roc są do sko na -
łym wy bo rem do prac na ścia -
nach ka mien nych i be to no -
wych, pro fi lo wa nia po wierzch -
ni, prac me lio ra cyj nych, za -
mar z nię tej gle by, wy do by cia

surowców skalnych, prac wy -
bu rze nio wych i po głę bia ją -
cych. W ofer cie firmy Epiroc
znaj du ją się mo de le o ma sie
od 200 do 2.900 kg.
Kon struk cja ma szyn wy bu rze -
nio wych Epi roc zo sta ła zop ty -
ma li zo wa na tak, by spro stać
naj su row szym wy mogom za -
pew nia jąc pre cy zję ma new ro -
wa nia, wy daj ność i szyb kość. 
Ma szy ny Epi roc wyróżnia:

• trwa ła a za ra zem lek ka
kon struk cja obu do wy,

• hy drau licz ny układ ob ro tu,
za bez pie czo ny przed prze -
cią że niem za pew nia ją cy
sa mo czyn ne, pre cy zyj ne
usta wie nie szczęk do kru -
szo nej po wierzch ni,

• sztyw na, kon struk cja
gwarantująca pełną sta bil -
ność,

• mo du lar na, jednosworzniowa

kon struk cja (CAPS) po zwa la -
ją cą na ła twą wy mia nę
szczęk, w za leż no ści od za -
sto so wa nia (U – uni wer sal ne
lub S – do cię cia sta li). To no -
we roz wią za nie gwa ran tu je
więk szą sta bil ność i szyb szą
wy mia nę szczęk w po rów na -
niu z do tych cza so wą kon cep -
cją szczęk umiesz czo nych
na osob nych sworz niach,

• ele men ty ro bo cze no życ CC
wy po sa żo ne w sys tem umoż -
li wia ją cy ich ła twą wy mia nę,
któ ra mo że być prze pro wa -
dzo na w miej scu pra cy ma -
szy ny przy po mo cy pro stych
na rzę dzi. No że tną ce po sia -
da ją dwie kra wę dzie ro bo cze
i są od wra cal ne, co za pew -
nia ich dłuż szą eks plo ata cję,

• w peł ni za bez pie czo ne
przed moż li wo ścią uszko -
dze nia w cza sie pra cy si -
łow ni ki hy drau licz ne,

• układ spe ed va lve, który
wydatnie skra ca
czas cy klu otwie ra -
nia i za my ka nia
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Solidna konstrukcja chwytaków do gruzu Epiroc sprawia, że nadają się one
zarówno do sortowania i załadunku materiałów, jak i lekkich prac wyburzeniowych
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Fi lo zo fia dzia ła nia fir my AL LU
opie ra się na roz wi ja niu me tod
pro duk cji, któ re są nie tyl ko
wy daj ne, ale tak że przy ja zne
dla śro do wi ska na tu ral ne go.
W ofer cie fiń skie go pro du cen -
ta znaj du ją się cie szą ce się
uzna niem użyt kow ni ków z ca -

łe go świa ta łyż ki prze sie wa ją -
co -kru szą ce. Osprzęt moż -
na eks plo ato wać na ko par -
kach, ła do war kach ko ło wych
i mi ni ła do war kach. Urzą dze nia
te mo gą być z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne w miej sce
spe cja li stycz nych sta cjo nar -
nych prze sie wa czy i kru sza -
rek. Sto su jąc łyż ki AL LU ope -
ra tor ma szy ny mo że za jed -
nym po dej ściem do ko ny wać
prze sie wa nia, kru sze nia, mie -
sza nia, na po wie trza nia i za ła -
dun ku ma te ria łu. Urzą dze nia
AL LU są sze ro ko sto so wa ne
mię dzy in ny mi do roz drab nia -
nia i prze sie wa nia ma te ria łu
po wy bu rze niach. 
Naj więk szym za in te re so wa -
niem użyt kow ni ków cie szą się
łyż ki prze sie wa ją co -kru szą ce
Se rii D. W chwi li obec nej AL -
LU ofe ru je po nad czter dzie ści
mo de li tych urzą dzeń, któ re

mo gą być sto so wa ne na róż -
ne go ro dza ju ma szy nach ba -
zo wych, ta kich jak na przy -
kład ko par ki (o cię ża rze ro bo -
czym miesz czą cym się w za -
kre sie 4-45 ton) lub ła do war ki
ko ło we (od 4 do 30 ton). 
Prze ło mo we zna cze nie dla

AL LU mia ło uru cho mie nie
pro duk cji ły żek Se rii M.
Wdro że nie do pro duk cji no -
wych na rzę dzi po prze dzo ne
zo sta ło bli sko trzy let nim okre -
sem in ten syw nych te stów
pro wa dzo nych w rze czy wi -
stych wa run kach ro bo czych
na du żej ła do war ce ko ło wej.
Łyż ki z Se rii M prze zna czo ne
są do kru sze nia skał w gór -
nic twie. Zo sta ły one skon -
stru owa ne głów nie z prze -
zna cze niem do kru sze nia lub
od sie wa nia mięk kich skał
oraz brył wę gla. 
Łyż ki ty pu M o po jem no ści
od 3 do 6,2 m3 sto so wa ne są
na ko par kach gą sie ni co wych
o cię ża rze ro bo czym od 50
do 160 ton. Na ła do war kach
ko ło wych wa żą cych od 30
do 90 ton sto su je się z ko lei
łyż ki o po jem no ści od 3,6
do 8,5 m3. No we urzą dze nia

znaj du ją za sto so wa nie przede
wszyst kim w gór nic twie skal -
nym i ko pal niach przy kru sze -
niu mięk kich skał, włą cza jąc
w to wa pie nie, ka olin, do lo mit
i gip sy lub od sie wa niu drob -
nej frak cji i na przy kład gli ny.
Z ko lei pod ziem ne za kła dy
gór ni cze, ta kie jak ko pal nie
so li, mo gą rów nież z po wo -
dze niem wy ko rzy sty wać łyż ki
AL LU za in sta lo wa ne na pod -
ziem nych ła do war kach ko ło -

wych. Pa le tę pro duk cyj ną no -
wych urzą dzeń otwie ra mo del
M3 -20 o po jem no ści 4,0 m3.
Na rzę dzie za pro jek to wa no
z my ślą o wy ko rzy sta niu na ko -
par kach o ma sie w za kre sie
od 50 do 70 ton. Mo del M3 -32
o po jem no ści 7,0 m3 wy ko rzy -

sty wa ny jest z ko lei na ła do -
war kach ko ło wych o ma sie
w gra ni cach 55 ton. Fiń ska fir -
ma uru cho mi ła też pro duk cję
więk sze go mo de lu prze zna -
czo ne go do ła do wa rek ko ło -
wych o ma sie na wet 130 ton
i ła do wa rek czo ło wych do 200
ton. We dług da nych pro du -
cen ta, w opty mal nych wa run -
kach naj więk szy mo del po wi -
nien osią gać wy daj ność po -
nad 600 ton na go dzi nę,
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Wy daj na i eko lo gicz na tech no lo gia AL LU
Spo śród ły żek prze sie wa ją co -kru szą cych fiń skie go pro du cen ta AL LU naj -
więk szą po pu lar no ścią w Pol sce cie szą się mo de le se rii D. Sto so wa ne
przy prze sie wa niu, na po wie trza niu, mie sza niu, kru sze niu i roz drab nia niu
róż ne go ro dza ju ma te ria łów im po nu ją wy daj no ścią i efek tyw no ścią 

Za po mo cą łyż ki AL LU za mon to wa nej na ła do war ce ope ra tor mo że jed no cze śnie
prze sie wać, kru szyć, mie szać i roz drab niać uro bek

Łyż ki AL LU we szły do pro duk cji jesz cze na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych ubie -
głe go stu le cia. Obec nie do stęp nych jest po nad czter dzie ści róż nych mo de li 

Dzię ki wie lo let nie mu do świad cze niu swe go pro du cen ta łyż ki prze sie wa ją co -kru -
szą ce AL LU spraw dza ją się ja ko uni wer sal ne, efek tyw ne i nie za wod ne na rzę dzia



przy za ło że niu, że pro ces prze -
sie wa nia jed nej łyż ki miesz czą -
cej 12 ton ma te ria łu trwać bę -
dzie 30-40 se kund. 
Każ da z ły żek AL LU mo że być
od po wied nio przy sto so wa -
na do wa run ków ro bo czych.
Wy po sa że nie na rzę dzia w od -
po wied nio do bra ne wa ły spra -
wia, że je go użyt kow nik mo że
otrzy mać ma te riał wyj ścio wy
o po żą da nej frak cji. Stan dar -
do wo jest to 50, 75, 100
oraz 150 mi li me trów. Sa mo -
czysz czą ce się wa ły z wy mien -
ny mi ostrza mi da ją tak że moż -
li wość sku tecz ne go prze sie wa -
nia ma te ria łów mo krych.
Kon struk to rzy AL LU za dba li
o bez a wa ryj ność swych urzą -
dzeń umiesz cza jąc na pęd łań -
cu cho wy w za mknię tej ko mo -
rze ole jo wej. Roz wią za nie to
ma jesz cze jed ną za le tę, mia -
no wi cie ope ra tor ma szy ny nie
mu si wy ko ny wać ca łe go sze re -
gu czyn no ści zwią za nych z co -
dzien ną ob słu gą ser wi so wą
łyż ki. Nie mu si na przy kład in -
sta lo wać prze le wu nad mia ru

ole ju hy drau licz ne go, któ ry po -
wi nien tra fiać z po wro tem
do zbior ni ka. W znacz nym
stop niu uła twia to i przy spie -
sza mon taż osprzę tu na ma -
szy nach ba zo wych. Moż na wy -
mie nić wie le ko rzy ści pły ną cych
ze sto so wa nia ły żek prze sie wa -
ją co -kru szą cych AL LU. Sku pia -
jąc się na naj waż niej szych, wy -
mie nić jed nak na le ży: 

• prze kształ ce nie ma szy ny
ba zo wej w mo bil ne urzą dze -
nie prze sie wa ją co -kru szą ce, 

• kru sze nie i za ła du nek w jed -
nej ope ra cji ma szy ny,

• od sie wa nie od pa du lub
nad ga ba ry tu na wy ro bi sku,

• ogra ni cze nie kosz tów,
• zwięk sze nie wy daj no ści, 
• istot ne pod nie sie nie mo bil -

no ści ma szy ny ba zo wej. 

Co dzien na prak ty ka po twier -
dza, że na rzę dzia prze sie wa ją -
co -kru szą ce AL LU są nie zwy -
kle sku tecz ne w dzia ła niu
i eko no micz ne w eks plo ata cji.
Przy kła do wo, w po rów na niu ze
sta cjo nar ny mi kru szar ka
i prze sie wa cze, koszt roz drob -
nie nia jed nej to ny wę gla jest
sześć ra zy mniej szy. Urzą dze -
nia prze sie wa ją co -kru szą ce
AL LU wy róż nia ją się bar dzo
wy so ką wy daj no ścią. Jed -
na łyż ka Se rii D fiń skie go pro -
du cen ta za sto so wa na do kru -
sze nia kon kret ne go ty pu wę -
gla, jest w sta nie w cią gu go -
dzi ny prze ro bić na wet do dwu -
stu ton czar ne go su row ca. Dla
ły żek Se rii M wy daj ność jest na -
wet dwu krot nie więk sza. Me to -
da po le ga ją ca na za stą pie niu
łyż ka mi sta cjo nar nych urzą -
dzeń przy no si du że oszczęd no -
ści. Su ma za in we sto wa na w za -
kup sprzę tu AL LU jest bo wiem
znacz nie niż sza w po -
rów na niu z tra dy cyj -
ny mi ma szy na mi. 
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Łyż ki prze sie wa ją co -kru szą ce sto so wa ne na wszel kie go ro dza ju ko par kach hy -
drau licz nych im po nu ją sku tecz no ścią i eko no micz ną eks plo ata cją 
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W cią gu mi nio nych dwóch lat
Ke estrack wpro wa dził do pro -
duk cji sze reg in no wa cyj nych
urzą dzeń w po sta ci kru sza rek
uda ro wych R5e i R6e, kru sza -
rek szczę ko wych B3e i B4e
oraz stoż ko wych H4e i H6e.
Każ de z urzą dzeń po sia da
na pęd czę ścio wo elek trycz ny
lub cał ko wi cie hy bry do wy. 
Naj now szą in no wa cją do sko -
na le do ku men tu ją cą moż li wo -
ści kon struk to rów fir my Ke -
estrack jest za pre zen to wa -
na pod czas te go rocz nych tar -
gów In ter mat w Pa ry żu kru szar -
ka uda ro wa R3/R3e. Ma szy -
na sta no wi roz wi nię cie kon -
struk cji bar dzo ce nio ne go
przez użyt kow ni ków mo bil ne -
go urzą dze nia De stroy er. No -
wa ge ne ra cja te go wiel ce uda -
ne go urzą dza nia wcho dzi
na ry nek prze bo jem. Głów nie
ze wzglę du na wy daj ność,
skró co ny czas przygotowania
do pra cy i i du żą mo bil ność. 
Trzy dzie sto to no wa kru szar ka
uda ro wa na pod wo ziu gą sie -
ni co wym do stęp na jest
w dwóch wa rian tach. Mo del
R3 to ma szy na z tra dy cyj nym
na pę dem sil ni kiem spa li no -
wym, w kru szar ce R3e za sto -
so wa no z ko lei na pęd hy bry -
do wy. Ke estrack pla nu je tak -
że wpro wa dze nie na ry nek
cał ko wi cie elek trycz nej ma -
szy ny za si la nej bez po śred nio
z sie ci ener ge tycz nej.
Ma szy na ta mo że być na pę -
dza na sil ni kiem wy so ko pręż -
nym Vo lvo o mo cy 317 KM lub
opcjo nal nie jed nost ką roz wi ja -
ją cą moc 350 KM, któ ra
współ pra cu je z ge ne ra to -
rem 300 kVA. Klu czo wy ele -
ment obu wer sji urzą dze nia
sta no wi kru szar ka uda ro wa
48 ICR 100-00 z du żym otwo -
rem wlo to wym o wy mia -
rach 770 x 960 mi li me trów.
Dzię ki za sto so wa niu naj wyż -

szej ja ko ści pod ze spo łów,
w tym szyb ko obro to we go wir ni -
ka o spe cjal nej kon struk cji, ma -
szy na im po nu je wy daj no ścią
do cho dzą cą na wet do dwu stu
pięć dzie się ciu ton na go dzi nę.
Wy daj ność to jed nak nie
wszyst ko, li czy się tak że ja -
kość. Kru szar ki uda ro we Ke -
estrack wy róż nia ją się wy so -
kim współ czyn ni kiem roz -
drab nia nia ma te ria łu, do sko -

na ły mi pa ra me tra mi pro duk tu
koń co we go i mi ni mal nym od -
set kiem frak cji od pa do wych.
Jest to moż li we dzię ki za sto -
so wa niu naj wyż szej ja ko ści
kom po nen tów, w tym przede
wszyst kim nie zwy kle wy trzy -
ma łe go, roz wi ja ją ce go du żą
pręd kość wir ni ka. So lid nej bu -
do wy ele men ty ma szy ny, sze -
ro ki za kres re gu la cji i za awan -
so wa ny sys tem an ty prze cią -
że nio wy za pew nia ją bez a wa -
ryj ną pra cę ma szy ny w sze ro -
kim za kre sie za sto so wań. Kru -
szar ka spraw dza się do sko na -
le za rów no w bu dow nic twie,
dro go wnic twie, przy re cy klin -
gu be to no wych od pa dów bu -
dow la nych, jak i w pro duk cji
wy so kiej ja ko ści kru szy wa
z ka mie nia na tu ral ne go.
Dzię ki kom pak to wym ga ba ry -
tom wa żą ca wraz z opcjo nal -

nym jed no po kła do wym prze -
sie wa czem koń co wym nie speł -
na 32 to ny, wy so ce mo bil -
na kru szar ka jest ła twa
w trans por cie. Sze ro ko otwie -
ra ne drzwi i kla py ser wi so we
za pew nia ją nie skrę po wa ny
do stęp do wszyst kich kom -
po nen tów, co w istot ny spo -
sób uła twia pra cę me cha ni ków
do ko nu ją cych czyn no ści ob -
słu gi ser wi so wej lub na pra wy. 

Kru szar kę R3e wy po sa żo no
w trój fa zo we złą cze za si la ją -
ce 63 A, do któ re go pod łą -
czać moż na jed no po kła do -
wy prze sie wacz lub prze no -
śnik ta śmo wy. Je że li cho dzi
o prze sie wacz, to je go po -
wierzch nię si ta po więk szo no
o bli sko 30 pro cent, co spra -
wia że li czy ona te raz pra -
wie 4,4 m². Po łą cze nie prze -
sie wa cza z prze no śni kiem
i se pa ra to rem umoż li wia stwo -
rze nie ze spo łu kru szą ce go
o obie gu za mknię tym. Nad wy -
mia ro we frak cje moż na ła two
usu nąć za po mo cą odłą czal ne -
go bocz ne go prze no śni ka wy -
ła dow cze go. Wszyst kie in ne
prze no śni ki, w tym opcjo nal ny
na od pa dy drob no ziar ni ste
w ze spo le wstęp ne go prze sie -
wa nia, mo gą być skła da ne hy -
drau licz nie na czas trans por tu.

Na wet z peł nym wy po sa że -
niem (wraz ze sto so wa ną
opcjo nal nie bel ką fre zu ją cą),
w peł ni hy bry do wy R3e ma
sto sun ko wo nie du ży cię żar
trans por to wy oscy lu ją cy wo -
kół 32 ton. Ma szy na jest za tem
le d wie ty siąc ki lo gra mów cięż -
sza niż jej kla sycz na wer sja
na pę dza na sil ni kiem Die sla.
In no wa cyj na kru szar ka mo że
być za si la na bez po śred nio
z sie ci energetycznej. Istot ną
za le tą jest też moż li wość pod -
łą cze nia do niej rów nież do -
dat ko we go ge ne ra to ra prą du.
Wszyst kie funk cje sys te mu
ak ty wo wa ne są za po mo cą
ste row ni ka PLC z no wej in tu -
icyj nej kon so li użyt kow ni ka
lub uni wer sal ne go pi lo ta. 
Za rów no w wer sji hy bry do wej
lub cał ko wi cie elek trycz nej,
do po sa żo ne w za si la ne elek -
trycz nie prze sie wa cze lub
prze no śni ki ta śmo we zwięk -
sza ją znacz nie ren tow ność
pro duk cji. By naj mniej nie
dzie je się to kosz tem ogra ni -
cze nia wy daj no ści, ela stycz -
no ści i mo bil no ści. Uży wa nie
hy bry do wych lub elek trycz -
nych kru sza rek Ke estrack przy -
no si na tych mia sto we oszczęd -
no ści na kosz tach ener gii.
W po rów na niu ze sprzę tem
o kon wen cjo nal nym na pę dzie,
w za leż no ści od wa run ków ro -
bo czych, mo gą się gać one
na wet sie dem dzie się ciu pro -
cent. Urzą dze nia wy róż nia ją
się tak że niż szy mi kosz ta mi
utrzy ma nia, przede wszyst kim
dzię ki za sto so wa niu elek -
trycz nych prze no śni ków ta -
śmo wych i mo du łów prze sie -
wa ją cych. Użyt kow ni cy po twier -
dza ją też pod wyż szo ną trwa łość
kom po nen tów ukła du na pę do -
we go, któ re pod le ga -
ją rów no mier niej sze -
mu ob cią że niu. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ke estrack – mocne uderzenie w atrak cyj nym wy da niu
Od ro ku 1988 Ke estrack pro jek tu je i wy twa rza mo bil ne prze sie wa cze i kru szar ki. Ja kość, in no -
wa cyj ność, ela stycz ność i ob słu ga po sprze da żo wa od gry wa ją cen tral ną ro lę, a dział ba dań i roz -
wo ju za pew nia, że Ke estrack cią gle pra cu je nad zwięk sza ją cy mi się ocze ki wa nia mi użyt kow ni -
ków. Ma szy ny Ke estrack zna la zły się te raz tak że w ofer cie kra kow skiej spół ki Ama go 

www.amago.pl

Dzię ki za sto so wa niu in no wa cyj ne go ukła du na pę do we go oraz elek trycz nych prze no -
śni ków i prze sie wa czy kru szar ki Ke estrack wy róż nia ją się ni ski mi kosz ta mi utrzy ma nia 





Głów nym ce lem fir my jest do -
star cza nie klien tom no wo cze -
snych roz wią zań, któ re prze -
kła da ją się na wzrost wy daj no -
ści przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu kosz tów pro duk cji. Po -
wers ma szy ny jest wy łącz nym
dys try bu to rem w Pol sce naj -
wyż szej ja ko ści nie miec kich
ma szyn kru szą cych i sor tu ją -
cych mar ki Kle emann. Oprócz
ma szyn fa brycz nie no wych
Po wers Ma szy ny ofe ru je tak -
że sprzęt uży wa ny oraz pro fe -
sjo nal ny ser wis i ela stycz ne
roz wią za nia fi nan so we, w tym
na przy kład cie szą cy się co raz
więk szym za in te re so wa niem
dłu go ter mi no wy wy na jem ma -
szyn z opcją od ku pu.

Na szcze gól ną uwa gę w bo ga -
tej ofer cie fir my Kle emann za -
słu gu je uni wer sal na mo bil -
na kru szar ka szczę ko wa
MR 110 Z EVO 2. Na le żą ca
do no wej ge ne ra cji ma szy -
na do sko na le speł nia wy so kie
wy ma ga nia w za kre sie nie za -
wod no ści i wy daj no ści. Osią -
gnię to ją dzięki prze my śla nym
roz wią za niom kon struk cyj nym
i za sto so wa niu do pro duk cji
naj wyż szej ja ko ści ma te ria łów
i pod ze spo łów. Bez po śred ni
na pęd z sil ni ka wy so ko pręż ne -

go gwa ran tu je naj wyż szą efek -
tyw ność pra cy. Ła twość za ła -
dun ku kruszarki za pew nia
du ży otwór wlo to wy o wy mia -
rach 1.100 x 700 mm. Ścia ny
le ja wsy po we go zin te gro wa no
z ra mą kru szar ki, co w po łą -
cze niu z w peł ni hy drau licz -
ną re gu la cją szcze li ny kru sze -
nia za pew nia krót ki czas usta -
wia nia po żą da nej frak cji.
Szczę ki kru szą ce wy ko na ne
zo sta ły z wy so kiej ja ko ści nie -
zwy kle od por nej na ście ra nie
sta li man ga no wej, co w istot -
ny spo sób wy dłu ży ło ich ży -
wot ność pod no sząc jed no cze -
śnie nie za wod ność kru szar ki.
Kon struk to rzy fir my Kle emann
za dba li też o efek tyw ność od -

sie wu wstęp ne go sto su jąc
nie za leż ny dwu po kła do wy
prze sie wacz. We dług da nych
pro du cen ta kru szar ka wy po -
sa żo na w za sob nik o po jem -
no ści 8 m3 w prze cięt nie trud -
nych wa run kach ro bo czych
osią gać mo że mak sy mal ną
wy daj ność na wet na po zio -
mie 330 ton na go dzi nę.
Opcjo nal nie kru szar ka mo że
tak że zo stać wy po sa żo -
na w zdal ne ste ro wa nie – ka blo -
we lub ra dio we – z moż li wo ścią
ak ty wo wa nia funk cji wy łą cza nia

jed nost ki ro bo czej. Hy drau licz -
nie skła da ny prze no śnik bocz -
ny ta śmo wy mo że być mon to -
wa ny z obu stron ma szy ny. Jest
do stęp ny w dwóch wa rian tach.
W pierw szym je go dłu gość wy -
no si 2,7 me tra, a wy so kość wy -
ła dun ku oko ło 2.190 mi li me -
trów. W dru gim zaś war to ści te
wy no szą od po wied nio 5 me -
trów oraz 3.080 mi li me trów.

Fir ma Po wers Ma szy ny po sia da
tak że wy łącz ność na dys try bu -
cję ma szyn au striac kiej fir my
Rub ble Ma ster pro du ku ją cej in -
no wa cyj ne pod wzglę dem kon -
struk cyj nym kru szar ki uda ro we
oraz prze sie wa cze. Spe cy fi ka
dy na micz nie roz wi ja ją cej się
bran ży re cy klin go wej spra wia,
że nie odzow ne jest  sto so wa nie
ma szyn łą czą cych w so bie wy -
so ką wy daj ność, ła twość ob słu -
gi, spraw ność dzia ła nia i du żą
mo bil ność. Wa run ki te speł nia -
ją kru szar ki uda ro we Rub ble
Ma ster. Kom pak to we ma szy ny
wy po sa żo ne są w se pa ra to ry
ma gne tycz ne, od siew wstęp ny,
sys te my kla sy fi ku ją ce pro dukt
fi nal ny oraz re cyr ku la to ry na -
dziar na. Ła twość in sta la cji i de -
mon ta żu uła twia prze no sze -
nie ma szyn w no we miej sca
pra cy. Kom pak to we roz mia ry

ma szyn spra wia ją, że nie wy -
ma ga ją one sto so wa nia trans -
por tu nad ga ba ry to we go.
Du żym uzna niem użyt kow ni -
ków, tak że pol skich, cie szy się
mo bil na kru szar ka uda ro wa
RM 100GO! Ma szy na wa żą ca
za le d wie 29 ton im po nu je ci -
chą pra cą, mo cą i wy daj no -
ścią. W cią gu go dzi ny mo że
prze kru szyć na wet 250 ton
ma te ria łu, ta kie go jak gruz bu -
dow la ny, be ton, as falt, szkło,
wę giel, ka mień na tu ral ny,
a na wet żel be to we ele men ty
kon struk cyj ne obiektów. 
RM 100GO! in sta lu je się bar -
dzo krót ko, do słow nie po kil ku -
na stu mi nu tach kru szar ka jest

go to wa do uży cia. Ma szy -
na cha rak te ry zu je się wy so ką
nie za wod no ścią i pro duk tyw -
no ścią. Za sto so wa nie mie sza -
ne go na pę du spa li no wo -elek -
trycz ne go da ło efekt w po sta ci
ogra ni cze nia kosz tów eks plo -
ata cji na wet o trzy dzie ści pro -
cent w po rów na niu z ma szy ną
o tra dy cyj nej bu do wie. In tu icyj -
na i pro sta ob słu ga po zwo li ła
zwięk szyć wydajność. Zop ty -
ma li zo wa na geo me tria ukła du
uda ru nie tyl ko za pew nia wy -
so ką prze pu sto wość i za po bie -
ga prze sto jom po wo do wa nym
kli no wa niem się kru szo ne go
ma te ria łu, ale tak że gwa ran tu -
je uzy ska nie wy so kiej ja ko ści,
jed no rod ne go pro duk tu fi nal -
ne go, któ ry na da je
się do na tych mia sto -
we go wy ko rzy sta nia.

www.powers.pl
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Po wers Ma szy ny ma sku tecz ne roz wią za nia 
Po wers Ma szy ny jest li de rem w do sta wach ma szyn, czę ści za mien nych
oraz w spe cja li stycz nych usłu gach ser wi so wych dla bran ży prze twór -
stwa su row ców mi ne ral nych. Za opa tru je rów nież w pro fe sjo nal ny sprzęt
przed się bior stwa re cy klin go we oraz za kła dy uty li za cji od pa dów 

No wej ge ne ra cji kru szar ka szczę ko wa Kle emann MR 110 Z EVO 2 do sko na le speł nia wy so -
kie wy ma ga nia użyt kow ni ków ce nią cych so bie nie za wod ność i wy daj ność 

Wa żą ca za le d wie 29 ton kru szar ka RM 100GO! im po nu je ci chą pra cą, mo cą i wy daj no -
ścią. W cią gu go dzi ny jest w sta nie po ra dzić so bie z na wet 250 to na mi ma te ria łu



Na pę dy DIG GA znaj du ją za -
sto so wa nie z róż ne go ro dza ju
ma szy na mi, po cząw szy od kil -
ku set ki lo gra mo wych mi ni ko -
pa rek, aż po kil ku dzie się cio to -
no we ma szy ny ro bo cze oraz
urzą dze nia pa low ni cze i wiert -
ni cze. Do naj po pu lar niej szych
mo de li na le żą PDX2 i PD4
mon to wane na mi ni ko par -
kach i mi ni ła do war kach. 
Nie wiel ki na pęd o mo cy oko -
ło 2.500 Nm bez ja kie go kol -
wiek pro ble mu po ra dzi so bie
z wy ko na niem od wier tu
o śred ni cy 60 cen ty me trów
na głę bo kość 2,5 me tra. Ta -
kie pa ra me try po zwa la ją
na wy ko na nie wie lu prac.
W Pol sce jest to naj czę ściej
wier ce nie otwo rów pod słup -
ki ogro dze nio we czy ła wy

fun da men to we. Co raz czę -
ściej na pę dy DIG GA wy ko -
rzy sty wa ne są tak że przy bu -
do wie trak cji tram wa jo wej,
mon ta żu ekra nów aku stycz -
nych lub w in ne go ro dza ju
pra cach wy ma ga ją cych uży -
cia du żej, moc nej wiert ni cy,
z na pę dem o wy so kim mo -
men cie ob ro to wym. 
Ro sną cym za in te re so wa niem
pol skich na byw ców cie szą
się tak że na pę dy PD7 i PD8.
Za ich po mo cą moż na wy -
wier cić otwór o śred ni cy dzie -
więć dzie się ciu cen ty me trów
na wet w twar dym pod ło żu,
ta kim jak na przy kład be ton,
as falt czy pia sko wiec. Z uwa -
gi na fakt, iż przy sto so wa ne
są do ma szyn o cię ża rze ro -
bo czym od 6 do 10 ton mo gą

z po wo dze niem pra co wać
z ko par ko -ła do war ka mi. Na -
pę dy DIG GA współ pra cu ją
rów nież z żu ra wia mi sa mo -
cho do wy mi. Po łą cze nie ta -
kie go urzą dze nia z wiert ni cą
jest ide al nym roz wią za niem
dla firm ener ge tycz nych.
Za po mo cą jed nej ma szy ny
z od po wied nio do pa so wa ną
przy staw ką moż na wy wier cić
otwór i na stęp nie umie ścić
w nim be to no wy słup trak cyj -
ny, li nii ener ge tycz nej czy też
przy droż nej la tar ni. 
Na pę dy DIG GA mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do wkrę ca -
nia pa li śru bo wych. W Pol sce
ta tech no lo gia do pie ro racz -
ku je, za to w Ka na dzie, Sta -
nach Zjed no czo nych czy Au -
stra lii i wie lu kra jach Eu ro py

zy sku je so bie co raz wię cej
zwo len ni ków. Sta lo we ko twy
są bo wiem roz wią za niem
bar dzo eko no micz nym. Sto -
su je się je mię dzy in ny mi
do wzmoc nień fun da men tów
w no wych kon struk cjach bu -
dyn ków, mo stów i kła dek dla
pie szych bu do wa nych na ob -
sza rach pod mo kłych, pod pie -
ra nia fun da men tów w kon -
struk cjach tym cza so wych, sta -
bi li zo wa nia skarp, fun da men -
tów dla kon struk cji lek kich,
zna ków i ge ne ra to rów wia tro -
wych, wież trans mi syj nych czy
pod pie ra nia kon struk cji.
Wiert ni ca, po dob nie jak łyż ka,
sta je się pod sta wo wym wy po -
sa że niem ma szyn bu dow la -
nych. W za leż no ści od po -
trzeb mo że pra co wać w róż -
nych ro dza jach grun tu, na -
wet na bar dzo twar dym pod ło -
żu. Wio dą cym pro du cen tem
na pę dów i wier teł jest DIG GA,
któ ra ofe ru je pro duk -
ty naj wyż szej ja ko ści
w przy stęp nej ce nie.

Wiertnice i napędy DIGGA w budownictwie
Au stra lij ska fir ma DIGGA od po nad trzy dzie stu lat spe cja li zu je się w pro duk -
cji nie za wod nych wiert nic mon to wa nych na ma szy nach ro bo czych. Ofe ru je
wiert ni ce o róż nym mo men cie ob ro to wym, prze zna czo ne do szerokiej ga my
ma szyn wy po sa żo nych w do dat ko we zasilające obwody hy drau licz ne
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Dział kon struk cyj ny sta lo wo -
wol skiej fir my MI STA pod cho -
dzi in dy wi du al nie do po trzeb
każ de go z klien tów. Dzię ki sze -
ro kiej ga mie roz wią zań i wy po -
sa że nia ofe ru je wy rób szy ty
na mia rę, rów niar ki do pa so wa -
ne do kon kret nych wy ma gań.
Waż ną czę ścią dzia łal no ści
fir my są pra ce ba daw czo -roz -
wo jo we. To one ma ją za pew -
nić cią gły roz wój kon struk cji,
tak by spro stać nie tyl ko
ostrej kon ku ren cji, ale przede
wszyst kim ro sną cym wy ma -
ga niom świa to wych ryn ków.
Obec nie MI STA pro wa dzi pra -
ce ba daw czo -roz wo jo we, któ -
re ma ją na ce lu wpro wa dze -
nie na ry nek in no wa cyj ne go
wy ro bu, ja kim jest rów niar ka
RD -165 FHAD. Ma szy na po -
sia da peł ny za awan so wa ny
na pęd hy dro sta tycz ny z ukła -
dem sil ni ko wym do sto so wa -
nym do norm Tier 4 Fi nal.
Dzię ki cze mu moż li we jest
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa,
emi sji tok sycz nych spa lin
oraz ha ła su. Zwięk szo na zo -
sta ła rów nież si ła ucią gu ma -
szy ny. W no wo po wsta łej
kon struk cji in ży nie rom uda ło
się rów nież po pra wić spraw -
ność ukła du hy drau licz ne go,
a to za spra wą no wo cze sne -
go ste ro wa nia opar te go
na za pro gra mo wa nym in dy -
wi du al nie ste row ni ku PLC.
Ana li za ryn ków oraz baz pa -
ten to wych po ka zu je, że obec -
nie nie są ofe ro wa ne rów niar ki
o pa ra me trach zbli żo nych
do ma szy ny RD -165 FHAD.
Na pod sta wie ana li zy wła ści -
wo ści rów nia rek ofe ro wa nych
przez kon ku ren cyj ne fir my
o za się gu glo bal nym stwier dzić
moż na, że kon struk cja do stęp -
nych obec nie ma szyn te go ty -
pu zo sta ła opar ta o kla sycz ny
na pęd me cha nicz ny. Sta lo wo -

wol ska MI STA na to miast ja ko
je dy na fir ma roz po czę ła pro -
duk cję rów niar ki dro go wej
RD130FHD o peł nym na pę dzie
hy dro sta tycz nym. Za zna czyć
jed nak na le ży, że jak na ra zie
ma to je dy nie miej sce w niż szej
kla sie mo cy. Nie są zna ne pro -
duk ty wyż szej kla sy (160-230
KM), któ re speł nia ją ta kie kry -
te ria. Rów niar ka dro go wa 

MI STA RD -165 FHAD oka zu je
się za tem in no wa cyj ną w ska li
świa to wej ma szy ną ze zin te -
gro wa nym sys te mem ste ro -
wa nia opty ma li zu ją cym pra cę
wszyst kich ukła dów. A do te -
go ener go osz częd ną i nie de -
gra du ją cą śro do wi ska. 
Prze nie sie nie na pę du z sil ni -
ka do kół z wy eli mi no wa niem
skrzy ni bie gów, wa łów na pę -
do wych umoż li wi ło zop ty ma -
li zo wa nie za po trze bo wa nia
na moc. Ta kie roz wią za nie
po zwo li ło też na wy ko rzy sta -
nie więk sze go za kre su pra cy
sil ni ka spa li no we go, gwa ran -
tu jąc jed no cze śnie je go sta -
bil ną pra cę w ca łym za kre -
sie, w tym tak że przy ni skiej
pręd ko ści ob ro to wej. Do dat -
ko wą za le tą jest też uła twio -
na ochro na przed prze cią że -

niem. Hy dro sta tycz ny układ
na pę du jaz dy na wszyst kie
ko ła spraw dza się zwłasz cza
przy pra cy wy ma ga ją cej sta -
bil nej pręd ko ści, umoż li wia jąc
jed no cze śnie peł ną do kład ną
i płyn ną zmia nę jej war to ści. 
Rów niar ka dro go wa MI STA
RD165FAHD mo że pra co wać
w dwóch try bach: jaz dy i ro -
bo czym (OFF -RO AD), z któ -

rych każ dy po zwa la na opty -
mal ne wy ko rzy sta nie mo cy
sil ni ka oraz uzy ska nie naj lep -
szych wła sno ści trak cyj nych
i zu ży cia pa li wa. In no wa cyj -
nym roz wią za niem wpro wa -

dzo nym przez pro du cen ta
jest tak że in te li gent ny sys tem
an ty po śli zgo wy, któ ry w przy -
pad ku utra ty przy czep no ści
przez któ re kol wiek z kół jezd -
nych au to ma tycz nie ko ry gu je
war to ści prze ka za nej na nie
mo cy na pę du. Dzię ki te mu
ma szy na jest le piej przy sto so -
wa na do pra cy przy od śnie ża -
niu lub ni we la cji grun tu
przy śli skim pod ło żu. Po nad -
to sys tem elek tro nicz ny au to -
ma tycz nie ogra ni cza i ko ry gu -
je mo ment ob ro to wy po -
szcze gól nych kół jezd nych.
Rozwiązanie to wspo ma ga
„wy ko py wa nie” się ma szy ny,
któ ra utknę ła w grzą skim lub
piasz czy stym te re nie.
Rów niar ka RD -165-FHAD wy -
róż nia się zna ko mi ty mi war to -
ścia mi pa ra me trów użyt ko -
wych w za kre sie spraw no ści,
opty ma li za cji za po trze bo wa -
nia na moc, ogra ni cze nia zu -
ży cia pa li wa, płyn nej zmia ny
pręd ko ści, peł nej kon tro li
trak cji czy zwięk szo nej si ły
ucią gu. No wy pro dukt jest in -
no wa cyj ny rów nież w aspek -
cie śro do wi sko wym, a to
dzię ki do sto so wa niu do wy -
ma gań nor my emi sji spa lin
Tier 4. W ce lu speł nie nia
norm śro do wi sko wych sil nik
na pę do wy zo stał wy po sa żo -
ny w sys tem se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej (SCR)
po zwa la ją cy na ogra ni cze nie
emi sji do at mos fe ry szko dli -
wych sub stan cji.
Po pra wa pa ra me trów w od nie -
sie niu do rów niar ki RD -165 H
o ste ro wa niu kon wen cjo nal -
nym, speł nia ją cej nor my emi -
sji spa lin Tier 3a wy glą da
w spo sób na stę pu ją cy:
• spraw ność ukła du hy drau -

licz ne go zwięk szy ła się
z 80 do 95 procent, 

• czas re ak cji funk cji ste ru ją -
cych ukła da mi zmniej szył się
z trzech se kund do jed nej,

• osią gnię to re duk cję o 5 pro -
cent od czu wal ne go ha ła su
i drgań w ka bi nie ope ra to ra,

• ogra ni czo no o 10
pro cent zu ży cie pa -
li wa i emi sję spa lin.

Hy dro sta tycz ny układ na pę du jaz dy na wszyst kie ko ła jest wprost nieodzowny podczas
wykonywania zadań wy ma ga ją cych utrzymywania sta bil nej pręd ko ści

Ope ra tor rów niar ki MI STA RD -165 FHAD
pra cu je w kom for to wych wa run kach
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MI STA RD -165 FHAD – in no wa cja w ska li świa to wej!
W pro duk cji rów nia rek dro go wych MI STA sta wia na współ pra cę z uzna -
ny mi, gwa ran tu ją cy mi naj wyż szy po ziom tech nicz ny i ja ko ścio wy do -
staw ca mi roz wią zań i kom po nen tów z Unii Eu ro pej skiej i USA. Dzię ki te -
mu wy twa rza nie za wod ne ma szy ny o naj wyż szej war to ści tech nicz nej
i zna ko mi tych pa ra me trach w za kre sie pro duk tyw no ści

www.mista.eu
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Ma szy na WL60 rów nie do -
brze jak z kla sycz nym
osprzę tem spi su je się z fre -
zar ką do as fal tu, mulczerem,
mie sza dłem do be to nu, myj -
ką ci śnie nio wą, płu giem
śnież nym czy za mia tar ką.
Trak to wać ją za tem na le ży ja -
ko uni wer sal ny, wy so ce efek -
tyw ny no śnik osprzę tu.
Nie za leż nie od ro dza ju wy bra ne -
go na rzę dzia pra ca ope ra to ra
mo że być wy daj na i bez piecz na,
tyl ko wów czas, gdy mo że on
pre cy zyj nie ste ro wać osprzę tem.
W ła do war ce Wac ker Neu son
WL60 za pew nia to sys tem Jog
Dial pre cy zyj nie re gu lu ją cy prze -
pływ trze ciej sek cji hy drau licz -

nej. Dzię ki te mu ob słu gu ją cy
ma szy nę mo że płyn nie re gu lo -
wać pręd kość ob ro tów szczot -
ki wal co wej w za mia tar ce. Sys -
tem za pew nia też pre cy zyj ną
pra cę na przy kład z chwy ta kiem
do drew na, gdy wy ma ga ne są
pre cy zyj ne i po wol ne ru chy, by
nie uszko dzić chwy ta ne go ma te -
ria łu. Do dat ko wą za le tą sys te mu
Jog Dial jest to, że na osprzę cie
nie trze ba już in sta lo wać kosz tow -
nych za wo rów bez pie czeń stwa. 
Wy ko ny wa nie zło żo nych ru -
chów ro bo czych jest moż li we

dzię ki pro por cjo nal ne mu ste -
ro wa niu hy drau li ką ma szy ny.
Ope ra tor mo że ob słu gi wać
jed no cze śnie kil ka funk cji,
ta kich jak pod no sze nie, na -
peł nia nie łyż ki lub ste ro wa -
nie osprzę tem ro bo czym.
W ra zie ko niecz no ści pra cy
z na rzę dzia mi moc no ob cią -
ża ją cy mi hy drau li kę, ma szy -
nę moż na do po sa żyć w sys -
tem wy so kie go prze pły wu
ole ju High -Flow. Kon struk to -
rzy Wac ker Neu son za sto so -
wa li w nim nie za leż ną chłod ni -
cę ole ju hy drau licz ne go, co
umoż li wia cią głą pra cę osprzę -
tu, na wet gdy tem pe ra tu ra
oto cze nia prze kra cza 40°C.

War szaw ska fir ma TG Plus wy -
ko nu je ro bo ty ziem ne, dro go -
we i spe cja li stycz ne przy sie ci
ga zo wej, cie płow ni czej i wo -
do cią go wej. Zaj mu je się rów -
nież usu wa niem awa rii wo do -
cią go wych wraz z od twa rza -
niem na wierzch ni te re nów zie -
lo nych i cią gów ko mu ni ka cyj -
nych na te re nie ca łej War sza wy.
Nie daw no park ma szy no wy fir -
my wzbo ga co no o ła do war kę
ko ło wą Wac ker Neu son WL60.
Ma szy nę ku po wa no z za my -
słem wy ko rzy sta nia jej do za ła -

dun ku po jaz dów cię ża ro -
wych. – Na samym po cząt ku,
gdy ła do war ka po ja wi ła się
na pla cu prze ła dun ko wym, na si
pra cow ni cy przy ję li ją z du żą re -
zer wą. Wy da wa ło im się bo -
wiem, że nie po ra dzi so bie z za -
ła dun kiem sto ją cych sznu rem
cię ża ró wek. Wy da wa ła się

do te go za ma ła i zbyt de li kat na.
Szyb ko oka za ło się jed nak, że
scep ty cy by li w błę dzie. Ła do -
war ką ze wzglę du na jej zwar te
ga ba ry ty ła two ma new ro wać,
dla te go nie zwy kle spraw nie
prze miesz cza się po za tło czo -
nym pla cu skła do wym, dzię ki
opty mal nej sta bil no ści i naj -
wyż szej w swo jej kla sie wy so -
ko ści pod no sze nia wy no szą -
cej 3.686 mi li me trów oraz moż -
li wo ści za sto so wa nia po jem nej
łyż ki szyb ko i spraw nie ra dzi so -
bie z za ła dun kiem cię ża ró wek.
A po skoń czo nej pra cy – po pod pię -
ciu za mia tar ki – po tra fi po so bie po -
sprzą tać – mówi Mar cin Gru bek,
pre zes za rzą du fir my TG Plus.
Za kres ro bót spra wia, że
WL60 bar dzo czę sto wy ko rzy -
sty wa na jest po za pla cem
skła do wym. Ła do war ka bie rze
udział w usu wa niu awa rii wo -
do cią go wych. Na tych miast

po za koń cze niu prac re mon -
to wych trze ba po sprzą tać bło -
to z chod ni ka lub jezd ni
i do te go wła śnie wy ko rzy sty -
wa na jest ma szy na wy po sa -
żo na w za mia tar kę. Do dat ko -
wą za le tą jest to, że ma szy -
na do cie ra na miej sce awa rii
na wła snych ko łach. Nie trze -
ba prze wo zić jej na przy cze -
pie, ma szy na mo że prze -
miesz czać się sa mo dziel nie
z pręd ko ścią na wet 40km/h. 
Mar cin Gru bek do py ty wa ny
o wra że nia eks plo ata cyj ne
i in ne wa lo ry ła do war ki pod -
kre śla stu pro cen to wą blo ka -
dę mo stów na obu osiach po -

zwa la ją cą na peł ne wy ko rzy -
sta nie mo cy bez utra ty przy -
czep no ści. I to nie za leż nie
od pod ło ża, na któ rym przy -
cho dzi pra co wać ma szy -
nie. – Wy zna ję ta ką za sa dę,
że w pierw szej ko lej no ści li -
czą się dla mnie lu dzie,
w dru giej zaś tech no lo gia. TG
Plus po trze bu je ope ra to rów
po tra fią cych po słu gi wać się
no wo cze sny mi ma szy na mi.
Przed za ku pem za wsze do -
kład nie ana li zu je my pa ra me -
try sprzę tu. Mu si my być pew -
ni, że ku pu je my ma szy nę, któ -
rej rze czy wi ście po trze bu je -
my. Ła do war ce WL60 przy -
glą da li śmy się przez trzy mie -
sią ce i się nie po my li li śmy.
Na si ope ra to rzy szyb ko do ce -
ni li jej nie wąt pli we
wa lo ry – pod su mo -
wu je Mar cin Gru bek.

MASZYNY BUDOWLANE

Wac ker Neu son WL60 – mul ti ta lent, co się zowie
Py ta nie o spo sób wy ko rzy sta nia ła do war ki ko ło wej wy da je się bez sen -
sow ne. No bo do cze go mo że słu żyć ta ka ma szy na, je śli nie do ła do wa -
nia?! Po zo ry my lą! Ope ra tor ła do war ki Wac ker Neu son WL60, oprócz ty -
po wych za dań wykonywanych przy uży ciu łyż ki i wi deł mo że zro bić o wie -
le wię cej. Wy star czy, że po de pnie jed no z wie lu na rzę dzi ro bo czych

www.wackerneuson.pl

Pre zes Mar cin Gru bek sta ran nie prze my ślał za kup ła do war ki WL60 i po dob nie, jak
ope ra to rzy TG Plus jest za do wo lo ny z no we go na byt ku

Moc no się ku rzy, ale tyl ko przez chwi lę. Wy star czy, że ope ra tor uru cho mi sku tecz ny
zra szacz, by wszyst ko bły ska wicz nie po wró ci ło do nor my
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Każ dy z re no mo wa nych pro -
du cen tów ma w swo jej ofer cie
co naj mniej kil ka mo de li spy -
cha rek śred niej kla sy. Za sa da
ta obo wią zu je tak że w przy -
pad ku fir my LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry ofe ru ją cej mo -
de le TD -14, TD -15 i TD -20.
Trzy sta lo wo wol skie „śred nia -
ki” moż na skon fi gu ro wać i do -
po sa żyć na róż ne spo so by.
Ma szy ny do stęp ne są na czte -
rech ro dza jach pod wo zi.
Pierw sze z nich – stan dar do -
we – prze zna czo ne jest do za -
sto so wań ogól nych. Dru -
gie – o ni skim na ci sku na grunt
(tzw. LGP), mon to wa ne jest
na ma szy nach eks plo ato wa -
nych na te re nach pod mo kłych
i błot ni stych. Trze cie – o szer -
szym roz sta wie gą sie nic (tzw.
Wi de Track) – po pra wia sta bil -
ność ma szy ny pod czas pra cy
na po chy ło ściach lub sto -
kach. I wresz cie czwar -
te – o wy dłu żo nej ra mie trak -
cyj nej (tzw. Long Track), prze -
zna czo ne jest do ro bót po le ga -
ją cych na pre cy zyj nym ni we lo -
wa niu grun tu. Do każ dej z tych
wer sji pod wo zia pro du cent za -
le ca do po sa że nie spy char ki
w opcjo nal ny au to ma tycz ny
sys tem ste ro wa nia i po zy cjo -
no wa nia na rzę dzi ro bo czych.
Ich wy bór jest nie zwy kle bo ga -
ty. W za leż no ści od mo de lu
spy char ki wy po sa żyć moż -
na w róż ne go ro dza ju le mie -
sze. Do wy bo ru są pół w klę słe
(tzw. Se mi -U), wklę słe (tzw.
Full -U), pro ste, sko śne
oraz uni wer sal ne, czy li sze -
ścio po ło że nio we. Po za tym le -
mie sze prze zna czo ne do eks -
plo ata cji w gór nic twie i ka mie -
nio ło mach mo gą po sia dać
wzmoc nio ne pły ty czo ło we.
Uzu peł nie nie osprzę tu czo ło -
we go sta no wią zry wa ki. W spy -
char kach TD -14 oraz TD -15
znaj du je za sto so wa nie trój zęb -

ny zry wak ty pu rów no le głe go.
Na to miast TD -20 wy po sa ża się
w zry wak ty pu rów no le głe go
z re gu la cją ką ta na chy le nia zę -
ba, przy czym mo że to być na -
rzę dzie jed no zęb ne lub trój zęb -
ne. Oczy wi ście, w zależności
od po trze b nabywcy w każ dym
ze „śred nia ków” w miej sce zry -
wa ka za mon to wać moż na sta -
ły za czep lub wcią gar kę.
Za rów no ste ro wa nie ukła dem
jaz dy ma szyn, jak i wy ko rzy -
sty wa nym w da nym mo men -
cie osprzę tem ro bo czym od -
by wa się za po mo cą er go no -
micz nych joy stic ków. Ope ra -
to rzy ce nią so bie za sto so wa ny
w ma szy nach uni ka to wy dwu -
bie go wy me cha nizm skrę tu.
Roz wią za nie to za pew nia za -
cho wa nie peł nej mo cy na obu
gą sie ni cach w skrę cie, po pra -
wia trak cję ma szy ny po zwa la -
jąc na płyn ne ma new ro wa nie
z mak sy mal nie na peł nio nym
le mie szem, a tak że na wy ko -
ny wa nie zwro tów w miej scu
po przez za trzy ma nie jed nej
z gą sie nic. Za sto so wa nie dwu -
bie go we go me cha ni zmu skrę -
tu po zwa la na zwięk sze nie wy -
daj no ści spy char ki, lep sze ste -
ro wa nie ma szy ną na po chy -
łym te re nie, ogra ni cze nie zu -
ży wa nia się ukła du jezd ne go
oraz pod no si wy daj ność pra -
cy zry wa kiem. Z ser wi so we go
punk tu wi dze nia ol brzy mią za -
le tą te go roz wią za nia jest mo -
du ło wa bu do wa spy cha rek.
Dzię ki niej od pa da ko niecz -
ność prze pro wa dza nia pra co -
chłon nych re gu la cji i wza jem -
ne go usta wia nia wzglę dem
sie bie ele men tów. 
Pol ska kla sa śred nia spy cha -
rek gą sie ni co wych pre zen tu je
się naprawdę nie zwy kle im po -
nu ją co. Potencjalni na byw cy
te go ty pu ma szyn ma ją moż li -
wość bar dzo sze ro kie go wy -
bo ru ich kon fi gu ra cji. Dzię ki te -
mu „śred nia ki” ze Sta lo wej
Wo li moż na bez naj mniej szych
prze szkód efek tyw nie eks plo -
ato wać na wet w naj bar dziej
eks tre mal nych wa -
run kach te re no wych
oraz kli ma tycz nych.

MASZYNY BUDOWLANE

Śred nia ki Dres sta mają ciągłe wzięcie!
Naj więk szym za in te re so wa niem kra jo wych użyt kow ni ków cie szą się
nie odmien nie od lat spy char ki śred niej wiel ko ści. Ma szy ny o mo cy sil -
ni ka od 150 do 300 KM wy róż nia uni wer sal ność za sto so wań, eko micz -
na eks plo ata cja, bez pie czeń stwo oraz kom fort pra cy ope ra to ra

www.dressta.com

Spy char ka TD -15R Extra wy po sa żo na w sys tem ste ro wa nia pra cą Trim ble to naj -
now szy spo śród „śred nia ków” pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li

Ma szy na TD -14M Extra na pod wo ziu w wer sji LGP i z zamontowanym le mieszem
uni wer sal nym (6-way) z ła two ścią ra dzi so bie ze wznie sie nia mi terenu

Spy char ka TD -20 do stęp na jest w kil ku wa rian tach. W wer sji pod sta wo wej ma szy -
na ma ma sę eks plo ata cyj ną 24,2 to ny i jest na pę dza na sil ni kiem o mo cy 240 KM 
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Nie za leż nie od te go, czy cho -
dzi o bu do wę dróg, pra ce
roz biór ko we, czysz cze nie ru -
ro cią gów czy ka na li za cji, aby
sku tecz nie dzia łać, uży wać
trze ba spe cy ficz nych na rzę -
dzi ro bo czych. Wła śnie wów -
czas wi docz ne są ko rzy ści
pły ną ce z Li ku fix. Za po mo cą
jed ne go przy ci sku ope ra tor
mo że bez piecz nie i szyb ko
zmie niać me cha nicz ne i hy -
drau licz ne na rzę dzia ro bo -
cze. Dzię ki sys te mo wi Li ku fix
ope ra tor ma szy ny zy sku je
bez cen ny czas, po nie waż po -
łą cze nie hy drau licz ne jest au -
to ma tycz ne. Pra ca w miej scu
bu do wy po zo sta je wy daj na.
Sys tem Li ku fix spra wia, iż   
ope ra tor wy ko nu je każ dą
czyn ność na pla cu bu do wy
za po mo cą naj bar dziej od po -
wied nie go na rzę dzia. Ich
szyb ka wy mia na nie jest pro -
ble mem dzię ki sys te mo wi 
Li ku fix. Spra wia on, że za po -
mo cą jed ne go przy ci sku wy -
mia na na rzę dzia zaj mu je to
za le d wie kil ka dzie siąt se kund. 
Li ku fix zwięk sza nie tyl ko ela -
stycz ność i wy daj ność ma szyn.
Hy drau licz ny sys tem szyb ko -
złą cza zwięk sza kom fort i bez -
pie czeń stwo na pla cu bu do wy.
Wcze śniej ope ra tor mu siał wy -
sia dać z ka bi ny, aby ręcz nie
zmie nić sprzęt. Dzi siaj mo że to
zro bić kom for to wo z ka bi ny. 
So lid ne szyb ko złą cze Li ku fix
prze zna czo ne jest do trud -
nych prac bu dow la nych. Blok
sprzę gła zo stał za mon to wa ny
na sprę ży nach. Dla te go si ły
dzia ła ją ce na hy drau licz ne
szyb ko złą cze nie prze no szą
się na ele men ty ukła du sprzę -
ga ją ce go. Na wet w przy pad ku
dłuż szych ope ra cji po łą cze nia
mię dzy obie ga mi hy drau licz -
ny mi są cał ko wi cie uszczel -
nio ne, co spra wia, że za nie -

czysz cze nia nie prze do sta ją
się do ukła du. Aby uła twić ob -
słu gę, wszyst kie czę ści ru cho -
me w sys te mie sprzę ga ją cym
Li ku fix są bar dzo ła two do -
stęp ne. Ope ra to rzy mo gą ła -
two za koń czyć czysz cze nie
i pro ste czyn no ści kon ser wa -
cyj ne, ta kie jak na przy kład
wy mia na uszczel nie nia. Kom -
bi na cja hy drau licz ne go szyb -
ko złą cza fir my Lie bherr z blo -
kiem łą czą cym Li ku fix po zwa -
la na szyb ką i bez piecz ną wy -
mia nę z ka bi ny me cha nicz -
nych i hy drau licz nych na rzę -
dzi ro bo czych. Dzię ki te mu

wzra sta ją moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia ko par ki hy drau licz -
nej, a jej wy daj ność wzra sta
na wet o trzy dzie ści pro cent.
Głów ny mi za le ta mi szyb ko -
złą cza Li ku fix są: 
• następująca z kabiny szyb -

sza i bez piecz niej sza zmia -
na me cha nicz nych i hy -
drau licz nych na rzę dzi,

• zwięk sze nie zakresu wy ko -
rzy sta nia ma szy ny w in -
nych za sto so wa niach,

• zwięk sze nie wy daj no ści ma -
szy ny śred nio o 30%,

• zmak sy ma li zo wa nie wszech -
stron no ści dzię ki moż li wo ści
zmia ny na rzę dzi roboczych
we wszyst kich ko par kach
hy drau licz nych o ciężarze
roboczym od 8 do 120 to n,

• wy jąt ko we bez pie czeń stwo
pod czas zmia ny na rzę dzia,

• mo nito ro wa nie po zy cji sworz -
nia blo ku ją ce go po przez
elek tro nicz ny czuj nik, 

• pro ste i nie za wod ne ste ro wa -
nie blo ka dą z ka bi ny maszyny
dzię ki bez po śred nie mu wi do -
ko wi na sworzeń blo ku ją cy,

• opty mal ny prze pływ ole ju
przez hy drau licz ne  szyb ko -
złą cze o du żym prze kro -
ju   przy sto so wa ne do szyb -
kich ru chów ro bo czych na -
rzę dzia i wy so kiej efek tyw no -
ści zu ży cia pa li wa,

• hydromechaniczne   uło ży -
sko wa nie blo ku łą czą ce go
na rzę dzia znacząco wy dłu ża -
ją ce ży wot ność szybkozłącza
hy drau licz ne go,

• optycz ne oraz aku stycz ne
ostrze że nie ope ra to ra o otwar -
tym szyb ko złą czu,

• stan dar do we ha ki za ła dun -
ko we z za bez pie cza ją cy mi
za pad ka mi o pod wyż szo nej
trwa ło ści sto so wa -
ne w ce lu zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa. 

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Szyb ko złą cze Lie bherr Likufix – wystarczy wcisnąć guzik
Z w peł ni zauto ma ty zo wa ne go szyb ko złą cza Lie bherr Li ku fix ko rzy stać mo gą za rów no ope ra to -
rzy ko pa rek hy drau licz nych, jak i śred niej wiel ko ści ła do wa rek ko ło wych.  Dzię ki sys te mo wi
Likufix zmia ny osprzę tu są szyb kie, co po zwa la za osz czę dzić czas, a tak że zwięk szyć wy daj -
ność ma szyn aż o trzy dzie ści pro cent. Sys tem zwięk sza bez pie czeń stwo i kom fort ope ra to ra,
po nie waż mo że on zmie niać na rzę dzia ro bo cze za po mo cą przy ci sku umiesz czo ne go w ka bi nie

www.liebherr.pl

Dzię ki szyb ko złą czu Li ku fix zmia na osprzę tu ro bo cze go trwa se kun dy. Po zwa la to
za osz czę dzić czas i zwięk szyć wy daj ność ma szy ny na wet o trzy dzie ści pro cent

Za le ty sys te mu Li ku fix sta ją się szcze gól nie wi docz ne, gdy ope ra tor ma szy ny ko -
rzy stać mu si z wie lu na rzę dzi ro bo czych

Li ku fix jest w peł ni au to ma tycz nym sys -
te mem szyb kiej wy mia ny osprzętu 
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Ur sy nów włą czo ny do War sza -
wy w ro ku 1951 to dziś mia sto
w mie ście, wszak dziel ni ca ta
li czy so bie po nad sto pięć dzie -
siąt ty się cy miesz kań ców.
W ro ku 1975 roz po czę to bu do -
wę osie dla Ur sy nów Pół noc ny.
Z tam tych cza sów po cho dzą
nie tyl ko bu dyn ki miesz kal ne,
ale tak że osie dlo we ulicz ki,
z któ rych wie le – nie ste ty w nie
naj lep szym sta nie – do trwa ło
do dziś. Nic za tem dziw ne go,
że po z gó rą czter dzie stu la -
tach mu sia ła na stą pić wy mia -
na chod ni ków i mo der ni za cja
dróg pie szo -ro we ro wych.
Pra ce pro wa dzo ne są nie tyl -
ko na Ur sy no wie, ale tak że
po obu stro nach uli cy Pu ław -
skiej, dru giej co dłu go ści ar -
te rii ko mu ni ka cyj nej War sza -

wy. W su mie na ca łej jej dłu -
go ści po wsta nie bli sko osiem
ki lo me trów chod ni ków i po -
nad dwa ra zy ty le ście żek ro -
we ro wych. Na pra wio ne i no -
wo wy bu do wa ne dro gi dla
pie szych zaj mą łącz nie po -
nad dwa dzie ścia ty się cy me -
trów kwa dra to wych, czy li nie mal
ty le ile wy re mon to wa no w War -
sza wie w ca łym ro ku 2014. 

Prze bu do wa na Pu ław skiej
za kła da też mo der ni za cję sy -
gna li za cji świetl nej na kil ku -
na stu skrzy żo wa niach i przej -
ściach dla pie szych od al. Wi -
la now skiej do gra ni cy mia sta.
W kil ku miej scach trwa ją już
pra ce przy ukła da niu no we go
oka blo wa nia. Na skrzy żo wa -
niach na któ rych są wy ty czo -
ne pa sy do le wo skrę tu, wy -
dzie lo ne zo sta ną fa zy do le -
wo skrę tu, o co wnio sko wa li
miesz kań cy. Świa tła na ca -
łym od cin ku zo sta ną sko or -
dy no wa ne, dzię ki cze mu
moż li we bę dzie wpro wa dze -
nie tak zwanej „zie lo nej fa li”.
Ścież ki ro we ro we i chod ni ki
bu du je Za kład Re mon tów
i Kon ser wa cji Dróg. Fir ma dys -
po nu ją ca cięż ki mi ma szy na mi

bu dow la ny mi, środ ka mi trans -
por tu oraz spe cja li stycz nym
sprzę tem dro go wym dba
na co dzień o utrzy ma nie bli -
sko 773 ki lo me trów sto łecz -
nych ulic oraz re ali zu je zna -
czą ce dla in fra struk tu ry dro -
go wej War sza wy in we sty cje.
Cha rak ter prac przy prze bu -
do wie uli cy Pu ław skiej wy ma -
ga w wie lu miej scach wy mia -

ny grun tu, co wią że się z prze -
miesz cza niem i skła do wa -
niem ol brzy mich mas ziem -
nych. Uro bek z ca łej, wie lo ki -
lo me tro wej in we sty cji zwo żo ny
jest na Ur sy nów w oko li ce uli -
cy Su ro wiec kie go. Stwo rzo no
tu za ple cze i plac skła do wa -
nia. Je go po wierzch nia jest
moc no ogra ni czo na, dla te go

zie mia i gruz trafiają tu na krót -
ko i mu szą być na bie żą co
usu wa ne. Tym bar dziej, że
bu do wa cią gle trwa i trze ba
przy go to wać miej sce na przy -
ję cie ko lej nych trans por tów. 
Przez ca ły czas dba o to ope -
ra tor ła do war ki ko ło wej Wa ryń -
ski Liu gong 856 III. Ma szy na nie
tyl ko na bie żą co po rząd ku je
te ren przy go to wu jąc miej sce
na zwo żo ny uro bek, ale też za -
ła do wu je po jaz dy cię ża ro we,
któ rych za da niem jest prze -
wóz mas ziem nych i od pa dów
bu dow la nych w in ne miej sce. 
Ma szy na eks plo ato wa na przez
Za kład Re mon tów i Kon ser wa -
cji Dróg ma już sześć lat, ale
jest zadbana i znajduje się
w opty mal nym sta nie tech nicz -
nym. Właściciel zresztą nigdy
na nią nie narzekał, przez ca ły

okres eks plo ata cji ładowarka
nie miała żadnych więk szych
uste rek. Je dy ny mi nie do ma ga -
nia mi by ły drob ne wy cie ki.
Mi mo że ła do war ka ma już
swo je la ta, to nie jest ar cha icz -
nym sprzę tem. W kon struk cji
ma szy ny za sto so wa no bo -
wiem wy daj ny układ hy drau -
licz ny opar ty na kom po nen -
tach uzna nych pro du cen tów,
nie za wod ny układ kie row ni -
czy oraz trwa ły zespół ha mul -
ców. Już w stan dar dzie ma -
szy na zo sta ła nie źle wy po sa -
żo na. Choć by w pół au to ma -
tycz ną prze kład nię prze łą czal -
ną pod ob cią że niem, dwu kie -
run ko wy, hy drau licz ny sil nik

wen ty la to ra chłod ni cy, układ
wen ty la cji i kli ma ty za cji, szyb -
ko złą cze oraz do dat ko wy ob -
wód hy drau licz ny do za si la nia
osprzę tu. Cie ka wym roz wią -
za niem – szcze gól nie w przy -
pad ku ma szy ny pra cu ją cej
głów nie przy za ła dun ku po -
jaz dów – jest też układ Ri de
Con trol. Za łą cza ny na czas
prze jaz dów z peł ną łyż ką,
sku tecz nie za po bie ga wy -
sy py wa niu się z niej urob ku,
a tym sa mym wy dat nie wpły -
wa na zwięk sze nie wy daj no ści.
Ope ra tor ma szy ny nie na rze ka
na wa run ki pra cy. Prze stron na
ka bi na ła do war ki jest do brze
wy ci szo na, speł nia tak że nor -
my bez pie czeń stwa
ROPS/FOPS i po sia -
da cer ty fi kat CE. 
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LiuGong idzie w su kurs pie szym i ro we rzy stom!
LiuGong chcąc spro stać wy zwa niom kon ku ren cji sta le uno wo cze śnia swe
ma szy ny. Chwa li się tak że ich ży wot no ścią. Prze ko nu je o tym stan tech -
nicz ny ła do war ki ko ło wej 856 III eks plo ato wa nej przez Za kład Re mon tów
i Kon ser wa cji Dróg w War sza wie. Sze ścio let nia ma szy na uwi ja ła się ni -
czym w ukro pie przy za ła dun ku po jaz dów na war szaw skim Ur sy no wie

www.liugong-europe.com

Eksploatowana intensywnie maszyna za ła do wu je po jaz dy cię ża ro we, któ rych za da niem
jest prze wóz mas ziem nych i od pa dów bu dow la nych w in ne miej sce

Na Pu ław skiej trwa bu do wa ście żek ro we ro wych i no wych chod ni ków. Wy ko naw -
cy na rzu ci li so bie eks pre so we tem po, co wy ma ga in ten sy fi ka cji ro bót





Bu do wa ob wod ni cy Mię ki ni
to po waż ne przed się wzię cie,
sta no wią ce ol brzy mie wy zwa -
nie lo gi stycz ne dla swo ich
wy ko naw ców. Do ce lo wo tra -
sa ma po łą czyć dro gę eks -
pre so wą S5 z au to stra dą A4.
Na po czą tek do użyt ku od da -
ny zo stał most na Od rze
w Brze gu Dol nym i od ci nek
tra sy w stro nę Mię ki ni. 
Od po cząt ku problemów
przy spa rzał im frag ment tra sy
krzy żu ją cy się z czyn ny mi to -
ra mi ko le jo wy mi pro wa dzą -
cy mi z Wro cła wia ku za chod -
niej gra ni cy kra ju. Bu do wa
mu sia ła być pro wa dzo na

przy nor mal nym ru chu po cią -
gów. Pier wot ny plan za kła dał
wy bu do wa nie wia duk tu prze -
bie ga ją ce go nad to ro wi -
skiem, jed nak kosz ty tej ope -
ra cji prze kro czy ły by za kła da -
ny bu dżet. Osta tecz nie in we -
stor zde cy do wał się na prze -
bi cie się przez na syp to ru ko -
le jo we go. – To je den z bar -
dziej skom pli ko wa nych pro -
jek tów, ja kie do tej po ry
realizowała nasza firma. Trud -

no ść stanowiło na wet nie
pod mo kłe pod ło że, pra ce
utrud niał cią gły ruch po cią -
gów na na sy pie znaj du ją cym
się nad wia duk tem. Dlatego
też teren budowy trze ba było
ca ły czas za bez pie czać, do -
dat ko wo pra cę utrud niała
stosunkowo nie wiel ka prze -
strzeń do dzia ła nia – mó wi
Łu kasz Pro ta se wicz, kie row -
nik ro bót mo sto wych w fir mie
Him mel i Pa pesch Opo le. 
W tak trud nych wa run kach
po trzeb na by ła ma szy na przy -
sto so wa na do pra cy w cia snej
prze strze ni, któ ra zmie ści ła by
się w nie wiel kim pla cu bu do -

wy. Wy ko naw ca ro bót, fir ma
Him mel i Pa pesch zde cy do -
wa ła się na wy na ję cie ko par ki
kom pak to wej Bob cat E32.
Ma szy na o cię ża rze ro bo czym
wy no szą cym 3,2 to ny od zna -
cza się wy so ką sta bil no ścią
przy za cho wa niu kom pak to -
wych roz mia rów. – W swo im
par ku ma szy no wym nie ma my
tak ma łych ko pa rek, a po trzeb -
na by ła ma szy na, któ ra spraw -
dzi się w trud nym śro do wi sku,

bę dzie kom pak to wa i do stęp -
na od rę ki. Bob cat E32 oka zał
się świet nym wy bo rem. Dzię ki
zwar tym ga ba ry tom i sys te mo -
wi ob ro tu w ob ry sie gą sie nic
wie dzie li śmy, w ja kiej prze -
strze ni bę dzie my mo gli nią
ope ro wać. To da ło nam dużą
swo bo dę dzia ła nia w tym bar -

dzo cia snym śro do wi sku – do -
da je Łu kasz Pro ta se wicz.
Po mi mo kom pak to wych roz -
mia rów ko par ka Bob cat E32
ma ta ką sa mą ka bi nę, jak
więk sze ma szy ny. Za pew nia
to ope ra to ro wi kom for to we
warunki pra cy. Pod czas ope -
ro wa nia na pod mo kłym, ba -
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Bob cat E32 – spe cja li sta do wy na ję cia
Bu do wa ob wod ni cy Mię ki ni w wo je wódz twie dol no ślą skim to ope ra cja nie zwy kle trud -
na pod wzglę dem lo gi stycz nym i wy ma ga ją ca du żej pre cy zji od wy ko naw ców. Po wsta ją ca
tra sa jest czę ścią aglo me ra cyj nej ob wod ni cy Wro cła wia bie gną cej ze Żmi gro du do au to stra -
dy A4. Wy ko naw cą in we sty cji jest kon sor cjum firm Mo ta En gil oraz Him mel i Pa pesch Opo le
spe cja li zu ją cej się w ro bo tach in ży nie ryj nych, mo sto wych i pra cach spe cja li stycz nych. To
wła śnie ona od po wia da za ca ło kształt prze bie gu prac na pla cu bu do wy

W tak trud nych wa run kach na bu do wie ob wod ni cy spraw dzić się mo gła je dy nie ko -
par ka, któ ra zmie ści ła by się w cia snej prze strze ni nie ty po we go pla cu bu do wy

Bu do wa ob wod ni cy Mię ki ni sta no wi ła nie zwy kle po waż ne przed się wzię cie lo gi -
stycz ne i ol brzy mie wy zwa nie dla firm wy ko naw czych

Bob cat E32 ma identyczną ka bi nę, jak więk sze koparki. Rozwiązanie to sprawia, że ope -
ra to r maszyny pracuje w kom for to wych warunkach



Pośrednik Budowlany  37

MASZYNY BUDOWLANE

gni stym te re nie spraw dzi ła się
rów nież ra ma z wy so kim prze -
świ tem, któ ra za po bie gała
ryzyku ugrzęź nię cia ma szy ny. 
Ca ła ope ra cja wy ko na nia
przej ścia pod to ra mi ko le jo wy -
mi po le ga ła na „wci śnię ciu”
pod wia dukt pre fa bry ko wa nej,
żel be to wej kon struk cji o sze -
ro ko ści 14,1, dłu go ści 9,1 i wy -
so ko ści 7,4 me tra. Bob cat E32
sys te ma tycz nie pod bie rał zie -
mię, któ ra w dal szej ko lej no -
ści prze miesz cza na by ła
przez du żą ko par kę usta wio -
ną na ze wnątrz wy ko pu. 
Koparka zo sta ła do star czo -
na na miej sce pra cy przez fir -
mę Atut Ren tal – wy łącz ne go
de ale ra ma szyn Bob cat na re -
gion Ma zow sza. Oprócz te go
fir ma po sia da rów nież wy po -
ży czal nie ma szyn bu dow la -

nych. – Użytkownicy ce nią so -
bie mi ni ko par ki Bob cat E32
przede wszyst kim za pre cy zję
pra cy, pro stą ob słu gę oraz wy -
daj ność. Ma szy ny te do sko na -
le spraw dza ją się za rów no
na du żych bu do wach, jak
i w pra cach wy ma ga ją cych
za sto so wa nia na rzę dzi o du żej
si le i nie wiel kich roz mia rach,
na przy kład w prze strze ni
miej skiej. Jed no cze śnie nie -
wiel ka wa ga mi ni ko pa rek z tej
se rii po zwa la na ła twy trans port
na przy cze pie, a co za tym idzie
bez pro ble mo we i szyb kie prze -
miesz cza nie ma szy ny. Dzię ki
moż li wo ści wy po sa że nia mi ni -
ko pa rek Bob cat w sze ro ką ga -
mę róż no rod nych ak ce so riów
po wsta je uni wer sal ne, mo bil -
ne urzą dze nie, któ re jest w sta -
nie wy ko nać wie le zróż ni co -

wa nych prac. W ko par ce E32
pro du cent za sto so wał ka bi nę
wy ko rzy sty wa ną w cięż szych
ma szy nach, dla te go wsia da -
nie i wy sia da nie jest bar dzo
wy god ne. Er go no micz ne ste -
row ni ki jaz dy po zwa la ją ope ra -
to ro wi na spraw ne i pew ne
kie ro wa nie. Nie wąt pli wą za le -
tą jest tak że to, że nie uży wa ne
pe da ły moż na prze su nąć
do przo du i tym sa mym wy go -
spo da ro wać wię cej miej sca
w ka bi nie – mó wi Ja ro sław
Ma cie jew ski, dy rek tor ope ra -
cyj ny Atut Ren tal.
Do ce nia jąc za in te re so wa nie ko -
par ką E32 Bob cat za de mon -
stro wał w tym ro ku jej na stęp -
czy nię. No wa ge ne ra cja wiel ce
uda ne go mo de lu bę dzie mia ła
zmniej szo ną o czter dzie ści ki lo -
gra mów wa gę trans por to wą, co

spra wi, że tym sa mym bę dzie
przy sto so wa na do speł nie nia li -
mi tów cię ża ru dla prze wo zów
na przy cze pach. Po nad to no wy
Bob cat wy po sa żo ny zo stał
w in no wa cyj ne roz wią za nie, ja -
kim jest cy lin der ra mie nia za -
mknię ty we wnątrz wy się gni ka.
Sta no wi to do dat ko wą, sku -
tecz ną ochro nę przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi. 
No wy Bob cat E34, po dob nie
zresz tą jak ca ła se ria kom pak -
to wych ko pa rek te go pro du -
cen ta, zo stał skon stru owa ny
przede wszyst kim z my ślą
o za si la niu flot firm zaj mu ją -
cych się wy naj mem ma szyn
bu dow la nych. Ma szy ny naj -
now szej ge ne ra cji bę -
dą do stęp ne w sprze -
da ży już nie ba wem.

www.bobcat.com

Pier wot ny plan za kła dał wy bu do wa nie wia duk tu nad to ro wi skiem, jed nak ze wzglę dów
fi nan so wych in we stor zde cy do wał się na prze bi cie się przez na syp to ru ko le jo we go

Ope ra cja wy ko na nia przej ścia pod to ra mi ko le jo wy mi po le ga ła na „wci śnię ciu”
pod wia dukt pre fa bry ko wa nej, żel be to wej kon struk cji
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Przed się bior stwo Dro go wo -Bu -
do wla ne Ha rat ma za so bą bo -
ga tą hi sto rię, dzia łal ność roz -
po czę ło bo wiem jesz cze w ro -
ku 1987. By ła to in na epo ka,
in ne wa run ki go spo dar cze…
Od sa me go po cząt ku ro dzin -
na fir ma zwią za na jest z dro -
go wnic twem. Ja ko jed na z nie -
licz nych w Pol sce re ali zu je bu -
do wę dróg w tech no lo gii na -

wierzch ni be to no wej. – Bu -
dow nic twem dro go wym pa ra -
my się już od po nad dwu dzie -
stu lat. Wy ko nu je my wszel kie
moż li we na wierzch nie, ale na -
szym praw dzi wym „oczkiem
w gło wie” są dro gi be to no we.
Tech no lo gia ta jest nam
szcze gól nie bli ska, gdyż na -
sza fir ma po za wy ko na -
wstwem zaj mu je się też pro -
duk cją be to nu, ma my na wet
spe cja li stycz ne la bo ra to rium,
któ re czu wa nad ja ko ścią pro -
du ko wa ne go u nas su row -
ca – wy ja śnia Kon rad Ha rat,
współ wła ści ciel fir my.
W związ ku z roz wo jem fir my,
w szcze gól no ści jej seg men -
tu zwią za ne go z bu do wą
dróg o na wierzch ni be to no -

wej, po wzię to de cy zję o za -
ku pie roz ście ła cza. Po prze -
pro wa dze niu szcze gó ło wej
ana li zy wy bór padł na ma szy -
nę Vo lvo ABG 6820. Osta -
tecz na de cy zja o jej za ku pie
za pa dła po uwzględ nie niu
wie lu róż no rod nych czyn ni -
ków. – Przede wszyst kim od po -
wia da ły nam pa ra me try ma szy -
ny, ta kie jak wy daj ność, ale

tak że jej ga ba ry ty, gdyż czę -
sto re ali zu je my pra ce w trud -
no do stęp nych i wą skich
prze strze niach. Tak jest cho -
ciaż by w Krzy ni ko ło Słup ska,
gdzie bu du je my frag ment
dro gi gmin nej o łącz nej dłu go -
ści 1.200 me trów i sze ro ko ści
jezd ni 2,5 me tra. A ten mo del
Vo lvo ide al nie pa su je do tej in -
we sty cji, gdyż po zwa la on roz -
kła dać pas na wierzch ni o sze -
ro ko ści od wła śnie 2,5 do na -
wet 5 me trów. A je że li do da my
do te go, że roz kła da ma sę
o głę bo ko ści do 30 cen ty me -
trów, to otrzy ma my moż li wość uło -
że nia wy ma ga nej war stwy za jed -
nym prze jaz dem. To wszyst ko w po -
łą cze niu z ak cep to wal ną ce -
ną spra wia, że za kup ma szy ny

dość szyb ko się zwra ca – pod -
su mo wu je Kon rad Ha rat.
Bu do wa dro gi prze bie ga ją cej
w te re nie za bu do wa nym za -
wsze zwią za na jest z nie do -
god no ścia mi dla oko licz nych
miesz kań ców. Jed ną z nich
jest uciąż li wy ha łas. Roz ście -
łacz Vo lvo oka zał się jed nak
i pod tym wzglę dem wy jąt ko -
wy. Za sto so wa ne roz wią za nia

tech nicz ne spra wia ją, że ma -
szy na, na wet pra cu jąc na peł -
nych ob ro tach, jest bar dzo ci -
cha. Ta ce cha bar dzo przy da -
ła się pod czas bu do wy dro gi
w Krzy ni. I to z dwóch wzglę -
dów, tra sa bie gnie bo wiem nie
tyl ko przez licz nie za miesz ka -

łą wieś, ale tak że przez chro -
nio ny ob szar Par ku Kra jo bra -
zo we go Do li na Słu pi. – Bu do -
wa ny przez nas od ci nek dro gi
prze bie gał przez bar dzo ma -
low ni czy, ale jed no cze śnie
trud ny te ren, w któ rym nie każ -
da ma szy na da so bie ra dę.
Znacz na część dro gi bie gnie
bo wiem wą skim wą wo zem,
ale głów ną trud no ścią jest jej

na chy le nie, któ re osią ga tu
mak sy mal nie do pusz czal ny
kąt dwu na stu stop ni. Szcze rze
mó wiąc by li śmy za sko cze ni,
że roz ście łacz Vo lvo po ra dził
so bie – i to bez żad ne go pro -
ble mu – na tak stro mej po -
wierzch ni. Oka za ło się, że na -
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Vo lvo jest WWW! Wy daj ne, wy trzy ma łe i wszech stron ne!
Trzy przy to czo ne w ty tu le okre śle nia do sko na le opi su ją za le ty roz ście ła cza gą sie ni co we go i ko -
par ki ko ło wej Vo lvo, któ re z po wo dze niem wy ko rzy stu je w swej dzia łal no ści Przed się bior stwo
Dro go wo -Bu dow la ne Ha rat. Obie ma szy ny spraw dzi ły się w wie lu re ali za cjach, a ich za le ty
szcze gól nie uwi docz ni ły się pod czas prac w te re nie zur ba ni zo wa nym, któ re go wą skie prze -
strze nie zmu sza ją do ko rzy sta nia z wydajnych ma szyn o kom pak to wych ga ba ry tach

Kon struk to rzy roz ście ła cza za dba li szcze gól nie o bez pie czeń stwo i kom fort je go
ope ra to ra. Z po zio mu plat for my ma on do sko na ły wi dok na cały ob szar ro bo czy

Bu dow nic twem dro go wym fir ma Ha rat pa ra się już od po nad dwu dzie stu lat. Praw -
dzi wym „oczkiem w gło wie” są dla niej na wierzch nie be to no we
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wet w tak eks tre mal nych wa -
runkach te re no wych ma szy -
na pra co wa ła przez ca ły czas
z pełną wy daj no ścią – opo wia -
da Kon rad Ha rat. 
Kon struk to rzy roz ście ła cza
za dba li szcze gól nie o bez pie -
czeń stwo i kom fort je go ope -
ra to ra. Z po zio mu plat for my
ma on do sko na ły wi dok

na ob szar ro bo czy w za kre -
sie 360 stop ni wo kół roz ście -
ła cza, a to spra wia, że wy star -
czy mu je den rzut oka na za -
sob nik, ka nał po daj ni ków śli -
ma ko wych czy stół, aby w peł -
ni kon tro lo wać prze pływ
i ilość za bu do wy wa ne go ma -
te ria łu. Z ko lei aby za pew nić
mak sy mal ne bez pie czeń stwo,
za mon to wa no lam py we -
wnętrz ne oświe tla ją ce plat for -

mę i stop nie. Wra że nie ro bi
też naj wyż szej kla sy sil nik,
któ re go du ży mo ment ob ro to -
wy – osią ga ny na ni skich ob -
ro tach – umoż li wia opty mal ne
zsyn chro ni zo wa nie z ukła -
dem hy drau licz nym, da jąc
opty mal ną moc przy jed no -
cze śnie ogra ni czo nym do mi -
ni mum zu ży ciu pa li wa. 

Roz ście łacz to nie je dy -
na ma szy na Vo lvo wy ko rzy -
sty wa na przez fir mę Ha rat
na bu do wie dro gi w Krzy ni.
Pra co wa ła tu tak że ko par ka
ko ło wa EW60E. Wy ko naw ca
ro bót pod kre ślał jej zwrot ność
i do sko na łe do pa so wa nie ga -
ba ry tów do spe cy fi ki wa run -
ków te re no wych. Nie wąt pli wy -
mi zale ta mi „ko łów ki” jest też
prze stron na ka bi na, któ ra za -

pew nia ope ra to ro wi kom for -
to we wa run ki pra cy oraz roz -
wi ja ją ca moc 47 kW no wo -
cze sna jed nost ka na pę do wa. 
Ope ra tor koparki mo że ko rzy -
stać z ły żek o po jem no ści
od 0,07 do 0,27 me tra sze -
ścien ne go. – Wy bra li śmy ten
mo del „kołówki” ze względu
na du żą ilość prac na te re -
nach miej skich bądź ogra ni -
czo nych ist nie ją cą in fra struk -
tu rą. Ko par ka świet nie spi su je
się wszę dzie tam, gdzie jest
bar dzo ma ło miej sca na ma -
new ry, a do wy ko na nia pra cy
po trze ba ma szy ny o osią gach

więk szych od mo de li seg men -
tu mi ni. Do dat ko wo ten mo del
Vo lvo ma na pęd ko ło wy, a po -
dob ne ko par ki in nych ma rek
za zwy czaj wy po sa żo ne są
w pod wo zia gą sie ni co we. Ko -
par ka Vo lvo ma tę prze wa gę,
że mo że po ru szać się na wet
po po dat nym na uszko dze nia
pod ło żu, a po za tym jej ope ra -
tor spraw nie prze miesz cza się
mię dzy pla ca mi bu do wy. Istot -
ne jest tak że to, że ko par ka
ko ło wa EW60E, mi mo ma łych
ga ba ry tów, jest w sta nie za ła -
do wać sa mo chód cię ża ro wy
z wy so ką bur tą – wy li cza za le -
ty ma szy ny Kon rad Ha rat.
Ko par ka do sko na le spraw dzi ła
się nie tyl ko w Krzy ni, ale tak że
w in nych pra cach re ali zo wa -
nych przez przed się bior stwo
Ha rat. Jej wszyst kie wa lo ry uwi -
docz ni ły się zwłasz cza pod czas
in we sty cji zwią za nych z mo -

der ni za cją in fra struk tu ry ko le -
jo wej. Ma szy na wy ko rzy sty -
wa na by ła mię dzy in ny mi
przy re wi ta li za cji tra sy nr 405
Szcze ci nek -Ustka. Uczest ni -
czy ła tak że w pra cach zwią za -
nych z bu do wą pe ro nów
na sta cji w Miast ku. Tam, w nie -
zwy kle cia snej prze strze ni,
wspo ma ga ła ukła da ją cych pre -
fa bry ko wa ną ścian kę pe ro no -
wą, a war to wie dzieć, że każ dy
z jej ele men tów wa żył sie dem -
set ki lo gra mów. – Od sa me -
go po cząt ku ko par ka spi su je
się zgod nie z na szy mi ocze ki -
wa nia mi. Ze wzglę du na swą

zwrot ność i zwar te ga ba ry ty
po zo sta je wprost nie za stą pio -
na przy pra cach w gę stej za bu -
do wie miej skiej. Mo im zda -
niem ta ma szy na sta no wi opty -
mal ne po łą cze nie wiel ko ści
z osią ga mi. Po za tym dzię ki
sze ro kim opo nom nie mam
żad nych pro ble mów z trak cją,
a kom plet na rzę dzi ro bo czych,
w skład któ rych wcho dzą łyż -
ki – uchyl na skar pów ka i ko -
par ko wa oraz młot hy drau licz -
ny, po zwa la  bły ska wicz nie
przy sto so wać ją do róż nych
za dań. Ope ra to rzy też są bar -
dzo za do wo le ni, bo ka bi na jest
wręcz kom for to wa i za pew nia
na le ży te wa run ki pod czas wie -
lo go dzin nej pra cy. Do dat ko -
wą za le tą jest pro sta ob słu ga
ser wi so wa, a tak że
ni skie spa la nie – koń -
czy Kon rad Ha rat. 

www.volvoce.pl

Znacz na część bu do wa nej dro gi bie gła wą skim wą wo zem. Głów ną trud no ścią dla
pra cu ją cych tu ma szyn by ło du że na chy le nie te re nu

Ko par ka pra co wa ła w nie zwy kle cia snej prze strze ni ja ko dźwig prze no szą cy pre fa -
bry ko wa ne ele men ty o wa dze sie dem set ki lo gra mów każ dy

Ko par ka EW 60E ze wzglę du na swą zwrot ność i zwar tą bu do wę do sko na le spraw -
dza ła się pod czas prac zwią za nych z prze bu do wą pe ro nów dwor ca w Miast ku
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Choć JCB dość póź no, bo do -
pie ro przed dwo ma la ty, do łą -
czy ło do gro na pro du cen tów
pod no śni ków no ży co wych, to
ofe ro wa ny przez bry tyj ski kon -
cern sprzęt cie szy się co raz
więk szym uzna niem użyt kow -
ni ków. Urzą dze nia JCB Ac -
cess spraw dza ją się do sko na -
le w róż ne go ro dza ju pra cach
re mon to wych i in sta la tor skich,
wy ma ga ją cych prze trans por -
to wa nia na od po wied nią wy -
so kość pra cow ni ków i nie -
zbęd ne go im sprzę tu. Tym sa -
mym są w sta nie sku tecz nie
za stą pić tra dy cyj ne rusz to wa -
nia. Pra ca z wy ko rzy sta niem
pod no śni ków JCB Ac cess jest
bar dziej bez piecz na i szyb sza.
Rusz to wa nia wy ma ga ją bo -
wiem czę ste go prze sta wia nia.
Zda rza się też, że zbu do wa nie
rusz to wa nia nie jest moż li we,
a po sił ko wa nie się dra bi ną
zbyt nie bez piecz ne. W ta kiej
sy tu acji opty mal nym roz wią za -
niem oka zu je się się gnię cie
po pod no śnik no ży co wy. Po -
zwa la on na prze trans por to -
wa nie na wy so kość lu dzi
i sprzę tu w od po wied nio do te -
go przy sto so wa nym ko szu.
Du żą za le tą ma szyn te go ty pu
jest mo bil ność i bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia. Pod no śnik
w ra zie po trze by moż na ła two
prze sta wić, je go kon struk cja
oraz bu do wa ko sza ro bo cze go
za pew nia ją peł ne bez pie czeń -
stwo pra cow ni kom. Je dy nym
wa run kiem jest uży wa nie pod -
no śni ków na utwar dzo nym
pod ło żu.
Ak tu al na ofer ta elek trycz nych
urzą dzeń pod no śni ko wych
JCB Ac cess obej mu je dzie -
więć mo de li o wy so ko ści pod -
no sze nia 4,6-13,8 me tra i ma -
sie od 1.330 do 3.366 ki lo gra -
mów. Za ich po mo cą moż -
na wy ko ny wać moż na ro bo ty
mon ta żo we i in sta la cyj ne. Dwie

naj mniej sze ma szy ny (S1530E
oraz S1930E), wy po sa żo no
w plat for mę ro bo czą o dłu go -
ści 1,64 i sze ro ko ści 0,76 me -
tra. W więk szych urzą dze niach
za sto so wa no na to miast plat -
for my o dłu go ści 2,5 me tra.
Z ko lei naj więk szy spo śród
pod no śni ków – S4550E ma
kosz o dłu go ści 2,64 me tra,
a je go udźwig mie ści się w za -
kre sie od 227 do na wet 550 kg.
Pod no śni ki no ży co we ofe ro -
wa ne przez JCB ma ją na pęd
hy drau licz ny, co za pew nia
płyn ną, wy daj ną pra cę. Ma szy -
ny są też ła twe w kon ser wa cji.

Do ich za si la nia – w za leż no -
ści od wer sji urzą dze nia – słu -
żą czte ry wy so kiej ja ko ści
aku mu la to ry o na pię ciu sze -
ściu lub dwu na stu wol tów. Im -
po nu ją one ży wot no ścią i wy -
so ką spraw no ścią, dzię ki cze -
mu pod no śni ki wy róż nia ją się
dłu gim cza sem pra cy bez ko -
niecz no ści ła do wa nia.
Kon struk to rzy JCB za dba li o od -
po wied nią sztyw ność i sta bil ność
plat for my ro bo czej. Jest to wa -
run kiem bez piecz nej pra cy
na wy so ko ści. Ope ra tor pod no -
śni ka ko rzy sta z pa ne lu ste ro -
wa nia, dzię ki któ re mu mo że ob -

słu gi wać urzą dze nie za rów no
z ko sza jak i po zio mu grun tu.
Umoż li wia to wy ko ny wa nie pre -
cy zyj nych ma new rów pod no -
śni kiem, co jest nie zwy kle istot -
ne pod czas pra cy w miej scach
o ogra ni czo nej prze strze ni.
Pod czas pra cy pi lot pa ne lu ste -

ro wa nia mo że być przy mo co -
wa ny na ba lu stra dzie ko sza,
ope ra tor mo że tak że trzy mać
go w dło ni. Ob słu ga czy tel nych
przy ci sków jest in tu icyj na i nie
wy ma ga od nie go zdej mo wa -
nia rę ka wi cy ro bo czej. 
Ko sze ro bo cze wszyst kich
pod no śni ków JCB Ac cess wy -
po sa żo ne zo sta ły w gniaz -
do elek trycz ne, co umoż li wia
za si la nie elek tro na rzę dzi wy -
ko rzy sty wa nych  pod czas prac
re mon to wych i mon -
ta żo wych wy ko ny wa -
nych na wy so ko ści.

MASZYNY BUDOWLANE

Elek trycz ne pod no śni ki no ży co we JCB Ac cess
Na pę dza ne elek trycz nie no ży co we pod no śni ki JCB Ac cess spraw -
dza ją się we wszel kie go ro dza ju remontach i pra cach instalacyjnych,
któ re wy ma ga ją bez piecz ne go pod nie sie nia na od po wied nią wy so -
kość pra cow ni ka i po trzeb nych mu na rzę dzi oraz ma te ria łów

www.interhandler.pl

Aku mu la to ry pod no śni ków im po nu ją ży wot no ścią i wy so ką spraw no ścią, dzię ki cze -
mu urzą dze nia wy róż nia ją się dłu gim cza sem pra cy bez po trze by ła do wa nia

Pod no śni ki JCB Ac cess spraw dza ją się
do sko na le przy pra cach ele wa cyj nych 

Pod no śni ki nożycowe ofe ro wa ne przez bry tyj ski kon cern JCB cie szą się co raz więk szym
uzna niem użyt kow ni ków na całym świecie
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Fir ma Zep pe lin Pol ska prze -
ka za ła do użyt ku pierw szą
w Pol sce ła do war kę te le sko -
po wą Ma ni tou MHT 10230.
Ma szy na tra fi ła do przed się -
bior stwa zaj mu ją ce go się bu -
dow nic twem pod ziem nym
oraz in ży nie rią miej ską. – Na -
sze mu klien to wi nie zbęd -
na by ła ma szy na, któ ra
umoż li wia ła by efek tyw ny za -
ła du nek kon te ne rów wa żą -
cych trzy na ście -czter na ście
ton z prze su nię tym o pół to -
ra me tra środ kiem cięż ko ści.
Za ła du nek kon te ne rów miał
się od by wać do win dy, któ ra
da lej trans por to wa ła kon te ne -
ry do spe cjal ne go szy bu.
Klient ży czył też so bie, aby
ma szy na mo gła być rów nież
wy ko rzy sty wa na do pro wa dze -
nia prac mon ta żo wych i re -
mon tów na wy so ko ści. Do dać
na le ży, że za ma wia ją cy miał już
do świad cze nia z eks plo ata cji
ma szyn Ma ni tou. Użyt ko wał
do tej po ry dwie ła do war ki tej
mar ki – ob ro to wą MRT 1840
Easy oraz MHT 10120 i był
z nich bar dzo za do wo lo -
ny – mó wi Prze my sław Ku bic -
ki, re gio nal ny kie row nik sprze -
da ży ma szyn Ma ni tou w fir -
mie Zep pe lin Pol ska. – Na sza
fir ma mo gąc za ofe ro wać ma -
szy nę Ma ni tou MHT 10230
roz wią za ła wszyst kie pro ble my
za ma wia ją ce go. W ten spo sób
no wy wła ści ciel stał się pierw -
szym w Pol sce użyt kow ni kiem
te go mo de lu – do da je. 

Pierw szy kra jo wy użyt kow nik
ła do war ki MHT 10230 za mó wił
ją z osprzę tem, ta kim jak plat -
for ma ro bo cza, wi dły oraz za -
wie sie ha ko we o mak sy mal -
nym udźwi gu 25.000 kg. Ma -
szy na zo sta ła wy po sa żo -
na rów nież w ra dio wy sys tem
zdal ne go ste ro wa nia, układ au -
to ma tycz ne go roz po zna wa nia
osprzę tu ro bo cze go, ze spół
ka mer uła twia ją cych ob ser wa -
cję ob sza ru ro bo cze go, układ
ni we lu ją cy nie rów no ści te re nu
z sa mo po zio mo wa niem w za -
kre sie ±10°. Ła do war ka
MHT 10230 śmia ło mo że być
więc okre ślo na mia nem te re no -
we go no śni ka osprzę tu. Im po -
nu je przy tym zwar ty mi ga ba ry -
ta mi. Sze ro kość ma szy ny wy -
no si bo wiem je dy nie 2,85 me -
tra, wy so kość 3,05 me tra,
a roz staw osi na wet po ni -
żej 3,90 me tra. Dzię ki te mu ma -
szy na do sko na le spraw dza się
pra cu jąc w cia snej prze strze ni
pla ców za ła dow czych,
na mniej szych bu do wach czy
we wnę trzach hal ma ga zy no -
wych. Naj efek tyw niej tę cięż ką
ma szy nę wy ko rzy stać moż -
na w za sto so wa niach bu dow -
la nych, gdzie wy ko rzy sty wa -
na być mo że ja ko dźwig i plat -
for ma ro bo cza do prac na wy -
so ko ści. Na pęd hy dro sta tycz -
ny ujaw nia tu swo je nie wąt pli -
we za le ty, po zwa la bo wiem
na wy ko ny wa nie ru chów ma -
szy ny z więk szą płyn no ścią,
a tym sa mym zwięk sza pre cy -

zję dzia ła nia. Po dob nie zresz -
tą tak że, jak moż li wość wy bo -
ru jed ne go z trzech try bów jaz -
dy – przed nie ko ła skręt ne,
wszyst kie ko ła skręt ne oraz da -
ją cy moż li wość jaz dy po sko -
sie tak zwa ny „psi chód”. Ła -
do war ka MHT 10230 wy po sa -

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou MHT 10230 – gi gant na bu do wie
MHT 10230 to naj więk sza z pro du ko wa nych se ryj nie ła do wa rek te le sko -
po wych Ma ni tou. Dzię ki nie zwy kle so lid nej bu do wie i im po nu ją cym pa -
ra me trom tech nicz nym do sko na le spraw dza się w sze ro ko ro zu mia nej
bran ży bu dow la nej. Prze ko nu ją się o tym tak że pol scy użyt kow ni cy 

Masa własna (bez ładunku): 29.300 kg
Udźwig 23.000 kg
Wysokość podnoszenia 9,65 m 
Wysięg 5,80 m 
Długość całkowita do karetki 6,99 m 
Szerokość całkowita 2,85 m 
Wysokość całkowita 3,05 m 
Rozstaw osi 3,90 m 
Prześwit 0,49 m 
Promień skrętu (zewnętrzny, koła) 5,40 m

Ma szy nę wy po sa żo no w prze stron ną ka bi nę o pro stym do stę pie i opty mal nej wi -
docz no ści, wy po sa żo ną w joy stik JSM umiesz czo ny w pły wa ją cym pod ło kiet ni ku

Kon struk to rzy Ma ni tou ni gdy nie za po mi na ją o kom for cie ope ra to ra. W do brych
wa run kach pra cu je on bo wiem bez piecz niej i bardziej wy daj nie

Moż li wość ko rzy sta nia ze wska zań po ja wia ją cych się na du żym, czy tel nym ekra nie
w znacz nym stop niu uła twia pra cę ope ra to ra ła do war ki
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żo na zo sta ła w na pęd hy dro -
sta tycz ny umoż li wia ją cy ope -
ra to ro wi ma szy ny wy ko ny wa -
nie pre cy zyj nych ma new rów
na wet pod czas pra cy w bar -
dzo trud nych wa run kach te re -
no wych. W ten spo sób pod no -
si się sta bil ność ła do war ki
oraz zwięk sza bez pie czeń -
stwo ope ra to ra i osób znaj du -
ją cych się w jej po bli żu. 
Kon struk to rzy ma szy ny uzy -
ska li bar dzo do bre efek ty je że -
li cho dzi o jej pa ra me try ro bo -
cze. Wy so kość pod no sze -
nia – przy mak sy mal nym wy -
się gu 5,80 me tra – wy no si 9,65
me tra. Opty mal na jest wy daj -
ność ukła du hy drau licz ne go
dzię ki za sto so wa niu pom py
wie lo tłocz ko wej lo ad sen sing
o prze pły wie 205 li trów na mi -
nu tę i ci śnie niu 350 bar. Dzię ki
te mu pod no sze nie wy się gni ka
zaj mu je czer dzie ści dwie se -
kun dy, opusz cza nie z ła dun -
kiem trzy dzie ści sie dem, wy -
su wa nie oraz wsu wa nie
wszyst kich sek cji te le sko pu
po osiem na ście se kund,
zaś na bie ra nie i wy sy py wa nie
urob ku z łyż ki tyl ko po je de na -
ście se kund. Dzię ki te mu ru -
chy ma szy ny są nie tyl ko pre -
cy zyj ne ale tak że szyb kie.
Ma szy na na pę dza na czte ro -
cy lin dro wym sil ni kiem Mer ce -
des E4 -3 OM 934 LA o po jem -
no ści 5.100 cm³ mo że prze -
miesz czać się z mak sy mal ną
pręd ko ścią 25 km/h. No wo -
cze sna jed nost ka na pę do wa
roz wi ja moc 176 KM i speł nia
nor mę emi sji spa lin Tier 4 Fi -
nal. Dzie je się tak za spra wą
ukła du re duk cji spa lin opar te -
go na tech no lo gii EGR i SCR.
Pro du cent de kla ru je, że
oprócz ogra ni cze nia emi sji
szko dli wych sub stan cji, dzia -
ła nie ukła du ogra ni cza ją ce go
tok sycz ność ga zów wy lo to -
wych przy czy nia się rów nież
do re duk cji zu ży cia pa li wa,
a tym sa mym kosz tów bie żą -
cej eks plo ata cji ła do war ki.
Ka bi na jest bar dzo prze stron -
na, jej sze ro kość wy no si
aż 930 mi li me trów. Co jest
nie zwy kle istot ne w przy pad -
ku wy ko ny wa nia prac na wy -

so ko ści, miej sce pra cy ope ra -
to ra jest opty mal nie za bez pie -
czo ne i speł nia stan dar dy
bez pie czeń stwa ROPS/FOPS
Le vel 2. Ob słu gu ją cy ła do war -
kę jest tym sa mym chro nio ny
za rów no przed zgnieceniem
w ka bi nie w przy pad ku prze -
wró ce nia się ma szy ny, jak
i przed przed mio ta mi, któ re
mo gły by upaść na dach. 
Kom fort i do bra wi docz ność
z ka bi ny stwa rza ją opty mal ne
wa run ki pra cy ope ra to ra i przy -
czy nia ją się do zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa, szcze gól -
nie pod czas prac wy ma ga ją -
cych pre cy zji dzia ła nia. Do bra
wi docz ność za rów no na na rzę -
dzie, jak i te ren pra cy ma szy ny,

umoż li wia ją bez piecz ny trans -
port du żych blo ków skal nych
lub dłu gich ele men tów, ta kich
jak sta lo we prę ty, szy ny ko le jo -
we lub kon struk cje sta lo we. 
Ope ro wa nie ma szy ną uła twia
ope ra to ro wi moż li wość ko rzy -
sta nia z czy tel ne go dzie wię -
cio ca lo we go mo ni to ra i er go -
no micz ne go joy stic ka JSM. 
Zep pe lin Pol ska to fir ma z po -
nad 25-let nim do świad cze -
niem w dys try bu cji ma szyn
bu dow la nych. Fir ma ma rów -
nież roz bu do wa ną sieć ser wi -
so wą na te re nie ca łe go kra ju.
Za trud nia do sko na le wy szko -
lo nych tech ni ków ser wi su ma -
ją cych wie lo let nie do świad -
cze nie w na pra wie. Zep pe lin

Pol ska za pew nia rów nież do -
sta wę czę ści za mien nych oraz
fa cho we do radz two da ją ce
gwa ran cję opty mal ne go do -
bo ru roz wią zań do kon kret -
nych po trzeb da ne go klien ta.
Ofe ro wa ne przez Zep pe lin
Pol ska ma szy ny Ma ni tou
znaj du ją wszech stron ne za -
sto so wa nie mię dzy in ny mi
w bu dow nic twie oraz róż ne go
ro dza ju pra cach ko mu nal -
nych. Od zna cza ją się wy daj -
no ścią i za pew nia ją wy so ki
kom fort pod czas wy ko ny wa nia
róż no rod nych za dań za rów no
we wnątrz obiek tów
prze my sło wych, jak
i na otwar tym te re nie. 

www.manitou.com 

Manitou Polska Sp. z o.o.
Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86, 05-090 Raszyn
tel. 22 739 48 20, info.mpo@manitou.com www.manitou.com



Opo ny Hulk, SDS Yard ma ster
i SIL Al lian ce i Ga la xy wy róż -
nia ją się do sko na ły mi osią ga -
mi i eko no mi ką eks plo ata cji.
Opo na Ga la xy Se ve re Du ty
So lid (SDS) Yard ma ster zo -
sta ła opra co wa na, aby za -
pew nić nie za wod ną pra cę
wóz ków wi dło wych, cięż kich
wóz ków wi dło wych i na czep
pod kon te ne ry – bez ry zy ka
prze bi cia, pęk nięć i prze sto -
jów z in nych po wo dów. Ła -
dow ność jest wyż sza, a trwa -
łość opo ny więk sza niż
w przy pad ku opon pneu ma -
tycz nych. Dzię ki mi ni mal ne mu
na grze wa niu się i ulep szo nym
wzmoc nie niom blo ku bież ni -
ka, wy so kiej ob cią żal no ści
bocz nej oraz wy jąt ko wej sta -
bil no ści i przy czep no ści SDS
Yard ma ster jest pierw szym

wy bo rem do wszel kie go ty pu
wy ma ga ją cych za sto so wań.
Opra co wa na dla ko par ko -ła do -
wa rek i mi ni ła do wa rek, pneu -
ma tycz na opo na Ga la xy Hulk
cha rak te ry zu je się wy so kim
sto sun kiem blo ków do row -
ków. Wy ko na na zo sta ła z ma -
te ria łów od por ny ch na kru sze -
nie i prze cię cia. Na da je się
do wy ko rzy sta nia na dro gach
i w te re nie. Bar dzo du ża głę -
bo kość bież ni ka da je opo nie
lep szą ochro nę przed prze cię -
cia mi i prze bi cia mi oraz – dzię -
ki lep szej amor ty za cji – tak że
zwięk szo ny kom fort ope ra to -
ra. Ga la xy Hulk za pew nia
zmi ni ma li zo wa ne prze sto je,
wy dłu żo ny czas pra cy oraz
dłu gi okres użyt ko wa nia.
Mo del Ga la xy SIL – Su per In -
du strial Lug – do stęp ny jest

ja ko przed nia i tyl na opo -
na do ko par ko -ła do wa rek. Ja -
ko jed na z naj cięż szych naj -
bar dziej ma syw nych opon,
SIL cha rak te ry zu je się zwięk -
szo ną licz bą warstw, peł nym
środ kiem za pew nia ją cym
płyn ną jaz dę i ni skim współ -
czyn ni kiem zu ży cia, do sko na -
łą ochro ną przed prze bi ciem
oraz zna ko mi ty mi osią ga mi
w trud nym te re nie. Ga la xy SIL
jest sto so wa na przez kil ka

ma rek ja ko opo na OEM. – Roz -
wój tech no lo gii pro duk cji spra -
wia, że opo ny Al lian ce i Ga la xy
wy róż nia ją się bar dzo do brym
sto sun kiem ja ko ści do ce ny.
Za pewnia ją swym użyt kow ni -
kom nie zwy kle wy so ką nie za -
wod ność przy bar dzo ni skim
współ czyn ni ku zu ży cia – mó wi
Je rzy Ka łuc ki, Field
En gi ne er w Al lian ce
Gro up w Pol sce.

Innowacyjne ogumienie ATG
Du ża po wierzch nia kon tak tu z pod ło żem, do sko -
na łe osią gi, ni skie zu ży cie to głów ne za le ty opon
pro du ko wa nych przez Al lian ce Ti re Gro up
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Opo na Ga la xy Hulk wy ko na na z ma te ria łów od por nych na kru sze nie i prze cię cia
cha rak te ry zu je się opty mal nym sto sun kiem blo ków do row ków
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Pod skró tem PCC kry je się
praw dzi wie pio nier ski pro -
dukt, wiel ce wy daj ne i ela -
stycz ne urzą dze nie spraw -
dza ją ce się do sko na le wszę -
dzie tam, gdzie kla sycz -
na cię ża rów ka nie da so bie
ra dy. Na po czą tek żu ra wie

mo bil ne PCC do stęp ne są
w trzech wa rian tach: 
• PCC 71.002 o udźwi gu 19,1

to ny, wy so ko ści pod no sze -
nia do 34 me trów oraz za -
się gu 31,6 me tra, 

• PCC 115.002, któ ry mo że
pod nieść 30 ton na wy so -
kość 35,8 me tra i ma za -
sięg 33,3 me tra, 

• PCC 57.002 o udźwi gu
do 17,9 to ny oraz mak sy -

mal nej wy so ko ści pod no -
sze nia 32 me trów i za się -
gu 29,5 me tra.

Oba więk sze mo de le są już
do stęp ne, a naj mniej szy
z nich wej dzie do sprze da ży
w dru gim kwar ta le przy szłe go
ro ku. – W cięż kich wa run kach

te re no wych, na przy kład
na bu do wie li nii prze sy ło wych
czy wy cią gów gór skich, nie
da się za sto so wać żu ra wi
na pod wo ziach sa mo cho do -
wych. Al ter na ty wę sta no wi
wów czas trans port ele men tów
za po mo cą śmi głow ca – za -
uwa ża Mi cha el Ha ge nau er,
dy rek tor ds. za rzą dza nia pro -
duk tem dzia łu mo bil nych żu -
ra wi gą sie ni co wych Pal fin -

ger. – Ko rzy sta jąc z żu ra wia
PCC nie mu si my ko rzy stać
z trans por tu po wietrz ne go, ta -
kie za da nia moż na wy ko nać
w peł ni bez piecz nie, wy daj nie
i eko no micz nie – do da je. 
Mo bil ny żu raw PCC ujaw nia
swe za le ty pra cu jąc na zbo -
czach, któ rych kąt na chy le nia
się gać mo że na wet sześć dzie -
się ciu pro cent. Ma szy na spraw -
dza się rów nież w cia snej prze -
strze ni zur ba ni zo wa nych pla -
ców bu do wy, gdzie li czy się
każ dy cen ty metr. Dzię ki zwar tej
bu do wie – pod wo zie gą sie ni co -
we jest o oko ło czter dzie ści

cen ty me trów węż sze w po rów -
na niu ze zwy kłą cię ża rów -
ką – Pal fin ger PCC bez pro ble -
mu prze cho dzi przez otwo ry
o sze ro ko ści od dwóch
do dwóch i pół me tra. Tym sa -
mym bez pod wo zia zmie ści
się za tem w kon te ne rze.
No wa ma szy na ma mo du ło -
wą kon struk cję. Skła da ją się
na nią trzy głów ne ele men -
ty – sek cja żu ra wia, pod wo zie
gą sie ni co we oraz prze ciw wa -
ga. Pal fin ger do star cza kom -
plet ne urzą dze nia, w fa bry ce

fir my po wsta ją bo wiem nie
tyl ko żu ra wie, ale tak że prze -
ciw wa gi i pod wo zia. Dzię ki te -
mu po szcze gól ne ele men ty
są do sie bie ide al nie do pa so -
wa ne. Użyt kow ni cy ce nią so -
bie to roz wią za nie, tak że dla -
te go, że w przy pad ku kon ser -
wa cji i na praw ko rzy sta ją
z usług jed ne go ser wi su.
Nie wąt pli wą za le tą jest moż li -
wość in dy wi du al ne go kon fi -
gu ro wa nia żu ra wia, co spra -
wia, że speł nia on do kład nie
wy ma ga nia użyt kow ni ka. Ce -
nio na jest tak że moż li wość
osob ne go prze wo zu pod wo -
zia i żu ra wia. Otwie ra to więk -
sze moż li wo ści lo gi stycz ne
w przy pad ku ogra ni czeń do -
ty czą cych cał ko wi te go cię ża -
ru ze sta wu trans por to we go. 
W ra zie po trze by żu raw PCC
moż na rów nież za mon to wać
na pod wo ziu sa mo cho do -
wym. Dla użyt kow ni ków ozna -

cza to więk szą nie za wod ność
wy ko rzy sta nia opty mal ną ela -
stycz ność oraz mak sy mal ną
wy daj ność. Mo duł żu ra wia
moż na po sa do wić na wła -
snych pod po rach, na wet bez
wy ko rzy sta nia pod wo zia gą -
sie ni co we go, któ re po zwa la
po ru szać się ma szy nie w naj -
trud niej szych wa run kach te re -
no wych, ma du ży prze świt
i mo że po ko ny wać
wznie sie nia o na chy -
le niu do 60 procent.
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Pierw szy Pal fin ger na gą sie ni cach!
Pod czas pre sti żo wych tar gów IAA w Ha no we rze mia ła miej sce świa to -
wa pre mie ra mo bil ne go żu ra wia Pal fin ger Craw ler Cra ne (PCC). Ma -
szy na na pod wo ziu gą sie ni co wym prze zna czo na do pra cy w trud nym
te re nie do stęp na jest w trzech wa rian tach, o mak sy mal nym mo men cie
ob cią ża ją cym w za kre sie od 50 do 115 to no me trów 

www.graco.pl

Żu raw PCC to wiel ce wy daj ne i ela stycz ne urzą dze nie spraw dza ją ce się do sko na le
wszę dzie tam, gdzie kla sycz na cię ża rów ka po pro stu nie da so bie ra dy

Pod czas wy ko ny wa nia prac w trud nym te re nie, w za leż no ści od sze ro ko ści roz sta -
wie nia pod pór, moż na zni we lo wać róż ni ce wznie sień od 8 do na wet 20 stop ni





Przed się bior stwa re ali zu ją ce
in we sty cje dro go we mu szą
uwzględ niać spe cy ficz ne wa -
run ki, w ja kich mu si być
trans por to wa na ma sa bi tu -
micz na. Cho dzi przede
wszyst kim o za cho wa nie wła -
ści wej tem pe ra tu ry ma te ria łu,
któ ry tra fia na plac bu do wy.
Dla te go do je go trans por tu
uży wa ne są spe cjal ne na cze -
py, któ re dzię ki od po wied niej
izo la cji zdol ne są utrzy mać
wy ma ga ną tem pe ra tu rę na -
wet wów czas, gdy płyn ny as -
falt mu si być prze wo żo ny
na znacz ną od le głość w ni -
skiej tem pe ra tu rze oto cze nia.
Z te go po wo du pro du cen ci

na czep nie szczędzą środ -
ków na ba da nia zwią za ne
z po szu ki wa niem opty mal -
nych roz wią zań sto so wa nych
do ich izo la cji ter micz nej.
Re zul ta tem pro wa dzo nych
przez fir mę Schmitz Car go bull
prac ba daw czo -roz wo jo wych
sta ło się opra co wa nie kon -
struk cji na cze py wy wrot ki 
S.KI. W tym wy pad ku dzię ki
za sto so wa niu in no wa cyj nych
ma te ria łów uda ło się skon -
stru ować po jazd wy róż nia ją cy
się nie tyl ko opty mal ny mi pa -
ra me tra mi ter mo izo la cyj ny mi,

ale tak że ni ską ma są wła sną.
W efek cie przy nio sło to zwięk -
sze nie ła dow no ści o 200 ki lo -
gra mów. By ło to moż li we
dzię ki te mu, że prze sta no łą -
czyć ma te riał izo la cyj ny i pa -
nel ze wnętrz ny. Umoż li wi ło to
stwo rze nie seg men to wej izo -
la cji ścia ny bocz nej. Za le tą ta -
kie go roz wią za nia jest ła twość
wy mia ny po szcze gól nych
seg men tów izo la cji w wy pad -
ku ich uszko dze nia, na przy -
kład wsku tek ude rze nia pod -
czas za ła dun ku. 
Ja ko ma te riał izo la cyj ny kon -
struk to rom Schmitz Car go bull
po słu ży ła wo do od por na pian -
ka ela sto me ro wa, któ ra

umoż li wia obu do wa nie wie lu
wa rian tów na czep, speł nia ją -
cych wy mo gi użyt kow ni ków
z róż nych ryn ków. Ga ma mo -
de li na czep z za okrą glo ną
mul dą sta lo wą (SR), z izo la cją
ter micz ną przy dłu go ści 7,2
me tra obej mu je dwa wa rian ty
o ob ję to ści 24 i 27 m3 (wy so -
kość mul dy od po wied -
nio 1.460 i 1.660 mm). Na -
byw ca mo że też zde cy do wać
się na na cze pę w wa rian cie
o dłu go ści 8,2 me tra i ob ję to -
ści 27 m3 (wy so kość 1.460
mm). Pod czas kon fi gu ra cji na -

cze py moż na też zde cy do -
wać o gru bo ści ścian bocz -
nych oraz pod ło gi (ścia ny
bocz ne 3,2/4,0/5,0 mm, pod -
ło ga 4,0/5,0/6,0 mm). Po -
nad to klien ci mo gą wy brać
róż ne wa rian ty tyl nej kla py
i sys te my plan de ko we.

De cy du jąc się na muldę alu mi -
nio wą z peł ną izo la cją ter micz -
ną  nabywca otrzy mu je  na cze -
pę o ma sie 5,1 to ny, co za pew -
nia wy so ką, opty mal ną ła dow -
ność. A po nie waż ze wnętrz ne
wy mia ry nad wo zia nie zmie nia -
ją się zna czą co, na cze pa wy -
wrot ki za cho wu je ni sko po ło -
żo ny śro dek cięż ko ści. War to
też wie dzieć, że użyt kow ni cy
na czep Schmitz Car go bull ko -
rzy stać mo gą z bez piecz nej
i nie zwy kle wy god nej me to dy
po mia ru tem pe ra tu ry prze wo -
żo nej ma sy bi tu micz nej. W tym

ce lu wy star czy wsu nąć ter mo -
metr son dy przez otwór po mia -
ro wy w ścia nie bocz nej na cze -
py. Wszyst kie izo lo wa ne ter -
micz nie nad wo zia Schmitz Car -
go bull ma ją dwa ła two do stęp -
ne otwo ry po mia ro we w każ dej
ścia nie bocz nej. Umoż li wia ją

one ręcz ny po miar tem pe ra tu -
ry, prze pro wa dza ny bez piecz -
nie z po zio mu grun tu bez po -
śred nio w prze strze ni ła dun ko -
wej. Dzię ki te mu do ko nu ją cy
spraw dze nia tem pe ra tu ry nie
mu si prze by wać w nie bez -
piecz nej stre fie mie dzy roz -
ście ła czem a na cze pą pod -
czas wy wro tu. Do dać na le ży,
że ta me to da po mia ru jest
trak to wa na na rów ni z elek tro -
nicz nym po mia rem
tem pe ra tu ry prze wo -
żonej ma sy.

Innowacyjna izo la cja ter micz na na cze py Schmitz Car go bull S.KI
Za sto so wa nie in no wa cyj nych roz wią zań w pro jek to wa niu izo la cji ter micz nej na cze py Schmitz
Car go bull umoż li wi ło jej kon struk to rom istot ne ogra ni cze nie ma sy, co do pro wa dzi ło w re zul ta -
cie do pod nie sie nia efek tyw no ści trans por tu dzię ki zwięk sze niu ła dow no ści. A mo du ło wa bu -
do wa izo la cji ścian bocz nych umoż li wia ła twą i ta nią wy mia nę uszko dzo ne go ele men tu
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In ży nie rom Schmitz Car go bull uda ło się skon stru ować po jazd wy róż nia ją cy się nie
tyl ko opty mal ny mi pa ra me tra mi ter mo izo la cyj ny mi, ale tak że ni ską ma są wła sną

Zredukowanie wysokości całkowitej pozwoliło obniżyć środek ciężkości pojazdu,
co poprawiło stabilność jazdy oraz bezpieczeństwo w fazie wywrotu
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Do sko na łym przy kła dem sto -
so wa nia przez kon struk to rów
in no wa cyj nych roz wią zań jest
izo lo wa na na cze pa wy wrot ka
prze zna czo na do prze wo zu
go rą cych mas bi tu micz nych.
Za nim po jazd tra fił na ta śmy
pro duk cyj ne, pod da ny zo stał
bar dzo wni kli wym te stom.
Kon struk to rzy fir my Me il ler
prze pro wa dzi li nie zwy kle do -
kład ne ob li cze nia ter mo dy -
na micz ne. Nie dzi wi, że zde -
cy do wa li się na wy ko na nie
skrzy ni ła dun ko wej z wy so -
ko ga tun ko wej sta li. Alu mi -
nium, ze wzglę du na wy so ką
prze wod no ścią ciepl ną, nie
wcho dzi ło w grę. Ta ka kon -
struk cja po wo do wa ło by bo -
wiem szyb kie wy chło dze nie
ma sy bi tu micz nej. Mul da ze
sta li zwięk sza też za kres za -
sto so wań po jaz du. Bez pro -
ble mu moż na nim prze wo zić
do wol ny gra nu lat, tak że kru -
szy wo w róż nych frak cjach. 
Pół okrą głą skrzy nię ob ło żo no
na ze wnątrz hy dro fo bo wym
ma te ria łem izo la cyj nym, któ ry
do sko na le zno si wil goć i tem -
pe ra tu rę dwu stu stop ni Cel -
sju sza. Kon struk to rzy upo ra li
się z pro ble mem wy stę po -
wa nia most ków ter micz nych.
War stwę izo la cyj ną sku tecz -
nie chro ni szczel na osło -
na ze sta li szla chet nej. Ze -
wnętrz ne okła dzi ny mul dy są
przy krę ca ne, by umoż li wić ich
ła twą wy mia nę w ra zie uszko -
dze nia. Wy płasz czo na Mul da
ty pu MOPF ma pod ło gę
o więk szej po wierzch ni, któ ra
przyj mu je znacz ną część ob -
cią żeń kon struk cyj nych. No -
wa wy wrot ka po wsta ła
w opar ciu o ostat nią ge ne ra -
cję muld o ob ni żo nym środ -
ku cięż ko ści. Ma lek ko zmo -
dy fi ko wa ny kształt, nie znacz -
nie zmniej szo ną po jem ność,
ale do bre wła ści wo ści izo la -

cyj ne. Pod ło ga mul dy wy ko -
na na jest ze sta li o gru bo ści
pię ciu, a ścia ny trzech mi li -
me trów. Bo ki i dół mul dy są
izo lo wa ne pian ką, ma te ria -
łem hy dro fo bo wym, któ ry
z ko lei jest za bez pie czo ny
z ze wnątrz pły ta mi ze sta li
szla chet nej. Na to miast ścia -
na przed nia i tyl na kla pa ma -

ją bu do wę mem bra no wą i izo -
lo wa ne są weł ną mi ne ral ną.
W utrzy ma niu wła ści wej tem -
pe ra tu ry prze wo żo nej ma sy
bi tu micz nej po ma ga izo lo wa -
nie od gó ry skrzy ni za su wa ną
elek trycz nie opoń czą ter -
micz ną. Opcjo nal nie za sto so -
wać moż na jej zdal ne ste ro -
wa nie. Au to ma tycz ny układ
ste ro wa nia nie tyl ko na prę ża
i za bez pie cza na cią gnię tą
plan de kę, ale rów nież umoż -
li wia roz ła du nek bez jej peł -
ne go od su wa nia.
Nad kon tro lą tem pe ra tu ry
trans por to wa nej ma sy bi tu -
micz nej czu wa ją wy so kiej

kla sy urzą dze nia po mia ro we.
Czuj ni ki umiesz czo no w pię -
ciu klu czo wych punk tach, ja -
ki mi są na roż ni ki i pod ło ga
skrzy ni ła dun ko wej. Dzię ki te -
mu kie row ca w każ dej chwi li
ko rzy sta jąc z umiesz czo ne -
go w ra mie wy wrot ki ekra -
nu, od czy tać mo że pięć
cząst ko wych war to ści po mia -

ro wych i śred nią tem pe ra tu rę
trans por to wa ne go su row ca.
Po miar tem pe ra tu ry do ko ny -
wa ny jest co mi nu tę. Opcjo -
nal nie wy nik wraz z lo ka li za -
cją po jaz du mo że być prze -
sy ła ny dro gą in ter ne to wą
do za rzą dza ją ce go flo tą.
W trak cie pro jek to wa nia no -
we go mo de lu zmie nio no tak -
że przekrój póło krą głej skrzy -
ni. Jej pod ło ga sta ła się szer -
sza, ma gru bość pię ciu mi li -
me trów, a jest wy ko na -
na z trud no ście ral nej sta li
HB 450. Dzię ki tym za bie gom
kon struk to rom uda ło się ob -
ni żyć śro dek cięż ko ści po jaz -

du. Je go bur ty pod le ga ją ce
mniej szym ob cią że niom są
wy ko na ne z bla chy o gru bo -
ści trzech mi li me trów, za bu -
do wa jest niż sza, dla te go
moż na by ło ob ni żyć wy so -
kość wsy py wa nia o pięć dzie -
siąt mi li me trów. 
Prze pro jek to wa no tak że bel kę
prze ciw na jaz do wą. In ży nie -

rom fir my Me il ler uda ło się
uła twić pod jeż dża nie do roz -
ście ła cza. Za le tą no wej kon -
struk cji jest tak że to, że kie -
row ca po trze bu je mniej wy sił -
ku, by pod nieść bel kę. War te
roz wa że nia jest za sto so wa nie,
do stęp nej opcjo nal nie, otwie -
ra nej hy drau licz nie ścia ny tyl -
nej, któ ra znacz nie uła twia wy -
ła du nek go rą ce go as fal tu.
Pro jek tan ci po jaz du szcze gól -
ną uwa gę zwró ci li na in sta la -
cję elek trycz ną. W ter mo izo lo -
wa nej na cze pie za sto so wa li
no we, bar dzo do brze izo lo -
wa ne oka blo wa nie. Na ży cze -
nie na byw cy mo że ona zo -

POJAZDY BUDOWLANE

Ter mo izo lo wa na wy wrot ka ME IL LER do bu do wy dróg
Tyl ko do star cze nie na miej sce bu do wy as fal tu o od po wied niej tem pe ra tu rze gwa ran tu je, że
na wierzch nia z nie go wy ko na na wy trzy ma dłu gą i in ten syw ną eks plo ata cję. A wła ści we wa -
run ki trans por tu płyn nej ma sy bi tu micz nej za pew nić mo gą je dy nie ter mo izo lo wa ne po jaz dy.
Ta kie, jak spe cja li stycz ne na cze py wy wrot ki pro du ko wa ne przez fir mę Me il ler

Skrzy nia wy wrot ki jest cał ko wi cie izo lo wa na, jej spód i bo ki po kry te zo sta ły pian ka mi hy dro fo bo wy mi. Wy ko na ne ze sta li szla -
chet nej ze wnętrz ne po kry cie mul dy ze sta li szla chet nej po dzie lo no na seg men ty, co uła twia do stęp do czuj ni ków tem pe ra tu ry 
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stać wy po sa żo na tak że w od -
por ne na uszko dze nia me -
cha nicz ne oświe tle nie LED. 
Do dat ko wo zop ty ma li zo wa no
pod wo zie na czep wy wro tek.
Po przecz ni ce i ich po łą cze nia
prze pro jek to wa no, by po pra -
wić sta bil ność i trwa łość.
Uzy ska no przy tym ko rzyst ny
bi lans ła dow no ści w sto sun -
ku do ma sy wła snej, dzię ki
któ re mu po jaz dy fir my Me il ler
nie ustę pu ją kon ku ren cyj nym
roz wią za niom.
Wszyst kie funk cje na cze py
wy wrot ki mo gą być, na ży -
cze nie użyt kow ni ka, ste ro wa -
ne zdal nie za po mo cą pi lo ta.
Je go ob słu ga jest in tu icyj na,
a przej rzy ście ozna ko wa ne
i pod świe tla ne w no cy przy ci -
ski kie row ca mo że ob słu gi -
wać tak że nie zdej mu jąc rę -
ka wic ro bo czych. War to też
wie dzieć, że funk cje ste ro wa -
nia elek trycz nej plan de ki lub
hy drau licz nej ścia ny tyl nej są
zin te gro wa ne ze zdal nym ste -
ro wa niem. Z ko lei układ elek -
tro nicz ne go ste ro wa nia wy -

wro tem po sia da za bez pie -
cze nie przed nie pra wi dło wo -
ścia mi w eks plo ata cji,
na przy kład przed przy pad -
ko wym wy jaz dem wy wrot ki
na dro gę pu blicz ną z pod nie -
sio ną skrzy nią ła dun ko wą.
Je że li kie row ca przy spie szy
do 18 km/h ja dąc z pod nie -
sio ną mul dą, to po jazd zo sta -
nie na tych miast za trzy ma ny. 
No wy elek tro nicz ny sys tem
ste ro wa nia zwięk sza nie tyl ko
kom fort ob słu gi po jaz du, ale
po zwa la też je go użyt kow ni -
ko wi po czy nić oszczęd no ści
eks plo ata cyj ne. Po wią za nie
ste ro wa nia za bu do wą ze ste -
row ni kiem sil ni ka przy czy nia
się tak że do ogra ni cze nia zu -
ży cia pa li wa oraz ob ni że nia
ha ła su i emi sji szko dli wych
sub stan cji za war tych w spa li -
nach. Przy kła do wo pod -
czas opusz cza nia skrzy ni ła -
dun ko wej, co nie wy ma ga
ci śnie nia hy drau licz ne go,
sil nik po jaz du au to ma tycz -
nie po wra ca do pra cy
na bie gu ja ło wym. Je że li kie -

row ca włą czy przy tym funk -
cję „bez piecz ne opusz cza -
nie”, mo że skon cen tro wać
się wy łącz nie na wy ko ny wa -
niu ma new rów. W ten spo -
sób przy spie sza też wy ko na -
nie ca łej ope ra cji. Uży cie tej
funk cji przy spie sza roz ła du -
nek śred nio na wet o mi nu tę.
Już w cza sie wjaz du do stre -
fy za ła dun ku kie row ca za po -
mo cą elek trycz nych si łow ni -
ków zsu wa opoń czę. Za rów -
no czas jej otwie ra nia, jak
i za my ka nia jest nie dłu gi i wy -
no si tyl ko oko ło dwu dzie stu
se kund. Funk cja ta po zwa la
oszczę dzać pa li wo, gdyż za -
su nię ta plan de ka po pra wia
wła sno ści ae ro dy na micz ne
wy wrot ki, co jest istot ne za -
rów no z ła dun kiem, jak
i bez. Je że li opoń cza użyt ko -
wa na jest re gu lar nie, koszt
jej za ku pu zwra ca się już
po krót kim cza sie. 
Ma sa po jaz du w po rów na niu
z je go wer sją bez ter mo izo la -
cji nie co się zwięk szy ła i wy -
no si 6.880 kg. By skom pen -

so wać wzrost cię ża ru kon -
struk to rzy zde cy do wa li się
wy po sa żyć na cze pę w ko -
ła – tak że za pa so we – z alu -
mi nio wy mi fel ga mi. 
Mi mo kon se kwent nych dą -
żeń do zre du ko wa nia ma sy
po jaz du, kon struk to rzy kon -
cer nu Me il ler nie zde cy do wa li
się na re zy gna cję z ha mul -
ców bęb no wych. Mają one
co praw da większy ciężar, ale
za to są zde cy do wa nie bar -
dziej od por ne na wpływ za -
nie czysz czeń. Jest to szcze -
gól nie istot ne w przy pad -
ku po jaz dów wy ko rzy sty wa -
nych przy bu do wie dróg. Nie
moż na tak że za po mi nać, że
ha mul ce bęb no we są dużo
tań sze w eks plo ata cji. Je że li
jest ona pra wi dło wa, to
do prze bie gu wy no szą ce -
go czte ry sta pięć dzie siąt ty -
się cy ki lo me trów nie wy ma -
ga ją prak tycz nie żad nych na -
kła dów zwią za nych
z ko niecz no ścią in -
ter wen cji ser wi su.

www.meillerpolska.pl
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Za cho wa nie od po wied niej
tem pe ra tu ry ma sy bi tu micz -
nej w cza sie trans por tu
na plac bu do wy ma klu czo we
zna cze nie dla ja ko ści na -
wierzch ni dro go wych. Decy -
du ją cym czyn ni kiem jest tu
czas, ja ki upły wa od za ła dun -
ku do roz ła dun ku su row ca.
By as falt za cho wał swe pa ra -
me try i nada wał się do za bu -
do wy, nie mo że być wy chło -
dzo ny. A z tym jest już du ży
kło pot. Pra ce zwią za ne z bu -
do wą i re mon ta mi dróg pro -
wa dzo ne są tak że w okre sie
je sien no -zi mo wym, kie dy do -
cho dzi do du żych spad ków
tem pe ra tu ry. Trans por to wa -
nie płyn nej ma sy bi tu micz nej
zwy kły mi cię ża rów ka mi spra -
wia, że na plac bu do wy tra fia
ona nad mier nie schło dzo na.
W osta tecz nym roz ra chun ku
cier pi na tym ja kość wy ko ny -
wa nych na wierzch ni. 
Aby unik nąć pro ble mów, sto -
so wać na le ży spe cja li stycz ne
ter mo izo lo wa ne na cze py.
Tem pe ra tu ra prze wo żo ne go
w nich płyn ne go as fal tu jest
utrzy my wa na na nie zmie nio -
nym po zio mie na wet przez
dwa na ście go dzin bez ko -
niecz no ści pod grze wa nia. 
Kon struk to rzy fir my Schwarz-
müller po sta no wi li za dać
kłam twier dze niom, że alu mi -
nium ze wzglę du na swą wy -
so ką prze wo do wość ciepl ną
nie na da je się do bu do wy
mul dy na cze py wy wrot ki
prze zna czo nej do prze wo zu
płyn nej ma sy bi tu micz nej.
Au striac ka fir ma za pre zen to -
wa ła trzy osio wą na cze pę wy -
wrot kę z po szy ciem ter mo -
izo la cyj nym, któ rej ra mę
i skrzy nię wy ko na no w ca ło -
ści z alu mi nium. Po jazd o po -
jem no ści od 22 do 27 m3 cie -
szy się bar dzo do brą opi nią
użyt kow ni ków zaj mu ją cych

się na co dzień bu do wą na -
wierzch ni as fal to wych. 
Za sto so wa nie alu mi nium w miej -
sce sta li zmu si ło kon struk to rów
Schwarzmülle ra do stwo rze nia
bar dziej efek tyw nej izo la cji po -
jaz du, jed no cze śnie po zwo li ło
jed nak zna czą co ogra ni czyć
je go ma sę wła sną. Wy ko na -
na z alu mi nium na cze pa -wy wrot -
ka wa ży tyl ko 4.700 kg, co ma
istot ne zna cze nie dla osią gnię -
cia lep szej eko no mi ki trans por -
to wej dzię ki moż li wo ści zwięk -
sze nia ła dow no ści. Stan dar do -
wo wnę trze skrzy ni ła dun ko wej
wy ło żo ne zo sta ło sta lą Har dox,
co zwięk szy ło jej od por ność
na ście ra nie i uszko dze nia me -
cha nicz ne. Dzię ki te mu zwięk -
szyć moż na efek tyw ność wy -
ko rzy sta nia po jaz du. Oczy wi -
ście oprócz ma sy bi tu micz nej
prze wo zić nim moż na tak że pia -
sek, żwir lub ma sy ziem ne. Pod -
czas re mon tów dróg, po do -
star cze niu as fal tu do roz ście ła -
cza, po jazd nie wra ca na pu -
sto. Wy ko naw ca ro bót mo że
wy ko rzy stać go na przy kład

POJAZDY BUDOWLANE

Płyn ny as falt? Schwarzmüller wie, jak go prze wo zić!
Mie szan kę as fal to wą moż na do wo zić na bu do wę po jaz da mi sa mo wy ła dow czy mi, ale pod wa run kiem,
że ich kon struk cja po zwo li utrzy mać wła ści wą tem pe ra tu rę mie szan ki. W za leż no ści od ro dza ju le -
pisz cza w mo men cie wy ła dun ku tem pe ra tu ra po win na mie ścić się w w prze dzia le 165-185°C. Naj czę -
ściej do trans por tu uży wa się spe cjal nych na czep z izo lo wa ną ter micz nie skrzy nią ła dun ko wą

Do prze wo zu płyn nej ma sy bi tu micz nej Schwarzmüller ofe ru je trzy osio wą na cze pę wy wrot kę z po szy ciem ter mo izo la cyj nym. Po -
jazd, któ re go ra mę i skrzy nię wy ko na no w ca ło ści z alu mi nium, cie szy się bar dzo do brą opi nią użyt kow ni ków

Tyl na kla pa jest otwie ra na au to ma tycz nie pod czas wy wro tu. Ma sa bi tu micz na mo że też
tra fiać do roz ścia ła cza po rzez spe cjal ny otwór spu sto wy

Pod ło gę skrzy ni ła dun ko wej wzmoc nio no sta lo wą po wło ką. Roz wią za nie to po zwa la na wy -
korz sty wa nie po jaz du do trans por tu kru szy wa czy od pa dów po fre zo wa niu na wierzch ni 
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do wy wo zu od pa dów po wsta -
ją cych w wy ni ku frezowania
na wierzch ni dro go wych. Przy -
no si to wy mier ne oszczęd no -
ści eks plo ata cyj ne i przy spie -
sza pro wa dze nie ro bót.
Ścia ny i pod ło ga na cze py po -
kry te zo sta ły spe cjal ny mi ma -
ta mi ter micz ny mi o gru bo ści
pięć dzie się ciu mi li me trów. Są
one od por ne za rów no na od -
dzia ły wa nie wil go ci, jak i wy so -
kiej tem pe ra tu ry, któ ra do cho -
dzić mo że na wet do 200°C. Pły -
ty izo la cyj ne nie są mon to wa ne
na sztyw no, co ma za po bie gać
od kształ ce niom po wsta ją cym
pod czas na grze wa nia się ścian
mul dy. Przez ca ły czas eks plo -
ata cji ich struk tu ra po zo sta je
nie zmie nio na, nie do cho dzi
do zbi ja nia się włó kien ma ty,
co spra wia, że tem pe ra tu ra
płyn nej mie szan ki bi tu micz nej
jest jed no li ta. Sta ran nie prze -
my śla na bu do wa izo la cji po -
zwa la utrzy mać cie pło tę po bra -
ne go z wy twór ni mas bi tu micz -
nych ma te ria łu na wet pod czas
prze cią ga ją ce go się prze wo zu.
Umoż li wia to na le ży te wy ko na -
nie na wierzch ni dro go wej na -

wet w wy bit nie nie sprzy ja ją cych
wa run kach po go do wych i de -
ter mi nu ją cych ruch dro go wy,
ta kich jak cho ciaż by ogra ni cza -
ją ce je go płyn ność kor ki. 
Schwarzmüller za sto so wał
w na cze pie pod wo zie Na xtra
w wer sji za gię tej. Je go od por -
na na uda ry i dzia ła nie sił
skrę ca ją cych kon struk cja za -
pew nia wy so ką sta bil ność po -
jaz du   słu żą ce go bądź co

bądź  do trans por tu płyn nych
ła dun ków. Wia do mo, że pod -
czas jaz dy na za krę tach jest
on bar dziej po dat ny na prze -
chy ły, któ re dla zachowania
bezpieczeństwa trze ba efek -
tyw nie kom pen so wać.
Ob słu ga na cze py zo sta ła
mak sy mal nie uprosz czo na.
Sta ło się to moż li we za spra -
wą sys te mu iTAP. Za je go po -
mo cą kie row ca mo że nie zwy -

kle łatwo sterować na przy -
kład me cha ni zmem pod no -
szą cym i opusz cza ją cym
skrzy nię ła dun ko wą czy elek -
trycz nie zasuwaną plan de ką.
Zo sta ła ona po kry ta si li ko no -
wą war stwą ochron ną, co da -
ło na le ży te za bez pie cze nie
przed wy chło dze niem trans por -
to wa nej ma sy bi tu micz nej przez
na wie wa ne od gó ry po wie trze.
Bez pie czeń stwo użyt ko wa nia
na cze py pod no szą sys te my ka -
mer mo ni to ru ją cych prze strzeń
za po jaz dem oraz skrzy nię ła -
dun ko wą. Ob raz z nich jest
prze sy ła ny do sys te mu iTAP,
kie row ca mo że wy świe tlać go
tak że na ekra nie smart fo na.
Skrzy nia ła dun ko wa mo że
zo stać wy po sa żo na w sys tem
po zwa la ją cy zdal nie mo ni to -
ro wać pa ra me try trans por to -
wa ne go ma te ria łu. Dzię ki roz -
miesz czo nym w kil ku punk -
tach mul dy sen so rom kie row -
ca mo że na bie żą co śle dzić
tem pe ra tu rę ła dun ku i szyb ko
za re ago wać w przy -
pad ku wy stą pie nia
nie pra wi dło wo ści.

www.schwarzmueller.com

Schwarzmüller za dał kłam twier dze niom, że alu mi nium nie na da je się do bu do wy
mul dy na cze py wy wrot ki prze zna czo nej do prze wo zu płyn ne go as fal tu
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Przedsta wi ciele bran ży mo to -
ry za cyj nej, trans por to wej,
no wych tech no lo gii oraz ad -
mi ni stra cji pu blicz nej i ka dry
na uko wej mie li oka zję spo -
tkać się i dys ku to wać o przy -
szło ści trans por tu. Pod czas
swo je go wy stą pie nia pod ty -
tu łem „Jaz da w kon wo -
ju – przy szłość na au to stra -
dach” Mathias Carl baum pre -
zen to wał roz wią za nia Sca nia
słu żą ce mię dzy in ny mi zwięk -
sze niu wy daj no ści trans por tu.
Jaz da w kon wo ju zło żo nym
z po jaz dów cię ża ro wych to je-
den z ele men tów stra te gii
Sca nia opar tej na trzech fi la -
rach – pa li wach al ter na tyw -
nych i elek try fi ka cji, efek tyw-
no ści ener ge tycz nej oraz in -
te li gent nym i bez piecz nym
trans por cie. – Na sza wi zja to
prze wo dze nie zmia nie w kie -
run ku zrów no wa żo ne go trans -
por tu. Okre śli li śmy wspól ny
cel bio rąc od po wie dzial ność
za ko niecz ność zmniej sze nia
emi sji dwu tlen ku wę gla do at -
mos fe ry. Wie rzy my, że ren tow -
ność przed się bior stwa idzie
w pa rze z tro ską o pla ne tę,
a dzia ła nia słu żą ce ochro nie
śro do wi ska po win ny być pod -
ję te bez zbęd nej zwło ki – ko -
men tu je Ma thias Carl baum wi -
ce pre zes Sca nia CV AB.
Pod czas jaz dy w kon wo ju wy -
ko rzy sty wa ne są sys te my wspo -
ma ga ją ce kie row cę po le ga ją ce
mię dzy in ny mi na opty ma li za cji
prze bie gu trasy i pręd ko ści po -
jaz du. Uspraw nia to też ruch
na dro dze i przy no si ko rzy ści
dla śro do wi ska – dzię ki ob ni -
że niu opo ru po wie trza zmniej -
sza się zu ży cie pa li wa i ślad
wę glo wy. – Moż li wość ana li zy
da nych z po jaz du po zy ska -
nych pod czas jaz dy po zwa la
rów nież szko lić kie row ców
w za kre sie bar dziej efek tyw nej
jaz dy. Pol scy kie row cy, któ rzy
ko rzy sta ją z na szych roz wią -

zań i szko leń, zwięk szy li swą
efek tyw ność pa li wo wą o dzie -
sięć pro cent, co w ska li ro ku
jest rów no znacz ne z oszczęd -
no ścia mi na po zio mie czte -
rech -pię ciu ty się cy li trów pa li -
wa na je den po jazd – do da je
Ma thias Carl baum.
Ze wzglę du na to, że kon wój
pro wa dzo ny jest tyl ko przez
kie row cę znaj du ją ce go się
w pierw szym po jeź dzie, kie -

row cy po zo sta łych ze sta wów
mo gą w tym cza sie wy ko ny -
wać za da nia ad mi ni stra cyj ne.
W po łą cze niu z bar dziej ela -
stycz ny mi prze pi sa mi o cza sie
pra cy kie row ców otwie ra to
przed ni mi moż li wość częst -
szych noc le gów w do mo wym
za ci szu, za miast w ka bi nie. 
Wła śnie z my ślą o kie row cach
Sca nia or ga ni zu je od pięt na stu
lat spe cjal ny kon kurs. Po cząt -
ko wo funk cjo no wał on pod na -
zwą Young Eu ro pe an Truck
Dri ver. Te go rocz na edy cja
obę dzie się pod zmie nio ną na -
zwą, po nad to w za wo dach
znie sio no li mit wie ku dla
uczest ni ków. W Pol sce za pi sy
do Kon kur su Kie row ców Sca -
nia 2018- 2019 zo sta ły uru cho -
mio ne we wrze śniu. Udział
w za wo dach mo gą wziąć za -
wo do wi kie row cy w każ dym

wie ku, bez wzglę du na mar kę
po jaz du, któ rym jeż dżą na co
dzień. Wy ma ga ne jest je dy nie
po sia da nie pra wa jaz dy C+E.
Kon kurs Kie row ców Sca nia to
naj więk sze te go ty pu wy da rze -
nie na świe cie. Bie rze w nim
udział po nad 350.000 kie row -
ców po jaz dów cię ża ro wych
i au to bu sów. Oprócz ty tu łu
naj lep sze go kie row cy w Eu ro -
pie zwy cięz ca otrzy mu je sto

ty się cy eu ro na in dy wi du al nie
wy po sa żo ny po jazd Sca nia.
Eu ro pej ski fi nał SDC od bę dzie
się 25 ma ja 2019 ro ku w cen -
tra li Sca nia w Södertälje.
W Kon kur sie Kie row ców Sca -
nia na gra dza ni są przede
wszyst kim ci kie row cy za wo -
do wi, któ rzy pro wa dzą od po -
wie dzial nie. – Na szym ce lem
w Sca nia jest za pew nie nie
zrów no wa żo nych roz wią zań
trans por to wych, a zna cze nie
kie row cy w tym za kre sie ro -
śnie. Za wsze zwra ca my uwa -
gę na to, aby or ga ni zo wa ne
przez nas kon kur sy po zwa la ły
na zmie rze nie umie jęt no ści
cen nych dla bran ży trans por -
to wej. Ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa, bez pie czeń stwo i ma -
new ro wa nie. To wła śnie te
ele men ty mu si opa no wać kie -
row ca, aby wy grać Kon kurs

Kie row ców Sca nia – ko men -
tu je Pa weł Pa luch, dy rek tor
ds. mar ke tin gu i ko mu ni ka cji
Sca nia Pol ska S.A.
Aby przejść do fi na łu eu ro pej -
skie go za wod ni cy mu szą wy -
grać fi nał kra jo wy, któ ry zo sta -
nie ro ze gra ny 11 ma ja 2019
ro ku w no wym ser wi sie Sca -
nia w Czę sto cho wie. Moż li -
wość ry wa li za cji w fi na le
w Pol sce da je wy gra na w jed -
nej z je de na stu eli mi na cji kra -
jo wych. Dru gim spo so bem
za kwa li fi ko wa nia się bez po -
śred nio do fi na łu kra jo we go
jest wy ko rzy sta nie apli ka cji
Sca nia Fle et Ma na ge ment.
Pol skie eli mi na cje skła da ją się
z dwóch eta pów. Pod czas
pierw sze go eta pu, or ga ni zo -
wa ne go w je de na stu lo ka li za -
cjach, na kie row ców cze ka
obo wiąz ko wy test teo re tycz ny,
we ry fi ku ją cy ich wie dzę z za -
kre su bez pie czeń stwa i pierw -
szej po mo cy, za bez pie cze nia
ła dun ku oraz prze pi sów ru chu
dro go we go. Do dru gie go eta -
pu prze cho dzą uczest ni cy
z naj lep szy mi wy ni ka mi. Pod -
czas te go eta pu kie row cy za -
pre zen tu ją swo je umie jęt no ści
prak tycz ne. Te sty obej mu ją
jaz dę eko no micz ną i de fen -
syw ną oraz jaz dę na pla cu
ma new ro wym. Do pol skie go
fi na łu moż na też za kwa li fi ko -
wać się z po mi nię ciem dwu -
eta po wych eli mi na cji. Wy star -
czy sko rzy stać z apli ka cji
Sca nia FMS z pa kie tem „Kon -
tro la”. Wy bie ra jąc tę dro gę,
uczest ni cy bę dą ry wa li zo wać
o czo ło we miej sca w ran kin -
gu na pod sta wie wy ni ków
sty lu jaz dy i osią gów, któ re
mo ni to ru je apli ka cja FMS. Wy -
ni ki bę dą sta le ak tu ali zo wa ne
oraz pu bli ko wa ne w sie ci. Aby
do łą czyć do kon kur su, na le ży
skon tak to wać się z ser wi sem
Sca nia, za py tać o pa kiet „Kon -
tro la” oraz za re je stro wać się do
udziału w kon kur sie po przez
apli ka cję Sca nia FMS. For mu -
larz zgło sze nio wy do kon kur -
su jest do stęp ny
na stro nie in ter ne to -
wej Sca nia Pol ska.

POJAZDY BUDOWLANE

Sca nia o przy szło ści in te li gent nej mo bil no ści 
Jaz da cię ża ró wek w zin te gro wa nym kon wo ju to jed no z roz wią zań Sca nia
za pre zen to wa nych przez Ma thia sa Carl bau ma, wi ce pre ze sa Sca nia CV
AB pod czas wy stą pie nia na In pact mo bi li ty rEVolution’18 w Ka to wi cach 

www.scania.pl

Pod czas swe go wy stą pie nia w Ka to wi cach Mathias Carl baum pre zen to wał roz wią za -
nia Sca nia słu żą ce mię dzy in ny mi zwięk sze niu wy daj no ści trans por tu
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Dzię ki de ter mi na cji i wy czu ciu
po trzeb ryn ko wych KH -Kip per
z ma łe go warsz ta tu roz wi nął
się w pręż nie dzia ła ją ce
przed się bior stwo. Za ple cze
fir my obej mu je dwa za kła dy
pro duk cyj ne, któ re sta le mo -
der ni zo wa ne i roz bu do wy wa -
ne bę dą w sta nie wy pro du ko -
wać rocz nie na wet po nad dwa
ty sią ce sztuk za bu dów, przy -
czep i na czep. W ro ku 2014
ste ry w fir mie prze jął syn za ło -
ży cie la, An drzej Ka mion ka,
a sta no wi sko wi ce pre ze sa ob -
jął To masz Biel. Obaj kon se -

kwent nie uno wo cze śnia li fir -
mę po przez roz bu do wę in fra -
struk tu ry, in we sty cje w no wo -
cze sny park ma szy no wy oraz
sys te my in for ma tycz ne. Dzię -
ki te mu pro duk ty opusz cza ją -
ce za kła dy pro duk cyj ne 
w Ka je ta no wie i Skar ży sku Ka -
mie nej ce chu je nie za wod ność
i pro duk tyw ność. W naj bliż -
szej przy szło ści KH -Kip per na -
dal sta wiać bę dzie na roz wój
tech no lo gicz ny pro duk tów,
z na ci skiem na wy wrot ki tyl -
noz sy po we oraz trój stron ne.
Do koń ca ro ku fir ma ukoń czy
w Ka je ta no wie bu do wę ha li

mon ta żo wej z no wo cze sną la -
kier nią. Naj póź niej w lu tym
przy szłe go ro ku po win na zo -
stać tam uru cho mio na nor -
mal na pro duk cja. Ro snąć bę -
dzie tak że za trud nie nie. Za -
kład w Ka je ta no wie dzia ła
obec nie na po wierzch ni trzy -
dzie stu dwóch ty się cy me trów
kwa dra to wych, ale fir ma do -
ku pi ła ko lej nych osiem ty się -
cy me trów kwa dra to wych
i roz po czy na bu do wę ko lej nej
ha li mon ta żo wej, co po zwo li
zwięk szyć mo ce pro duk cyj ne
o dal sze dwa dzie ścia pro -

cent. W chwi li obec nej za kła -
dy KH -Kip per opusz cza ty go -
dnio wo czter dzie ści go to -
wych do za mon to wa nia za bu -
dów. Ten den cja jest wzro sto -
wa, KH -Kip per otrzy mał na ty -
le du żo za mó wień, że ma co
ro bić przy naj mniej do po ło wy
przy szłe go ro ku. A co bę dzie
da lej? W Ka je ta no wie ma ją
na dzie ję, że bo om bu dow la ny
się utrzy ma. Fir ma dla bez pie -
czeń stwa sta wia na obec ność
w róż nych bran żach i na wet
na naj bar dziej eg zo tycz nych
ryn kach. Mu si się to wią zać
ze zwięk sze niem pro duk cji,

któ ra w przy szłym ro ku prze -
kro czyć ma dwa ty sią ce sztuk
róż ne go ro dza ju spe cja li -
stycz nych za bu dów. Głów nie
dla bran ży bu dow la nej, ale
tak że dla ko mu nal nej i ko pal -
nia nej. Choć KH -Kip per za -
mie rza  na dal kon cen tro wać
na pro duk cji za bu dów wy wro -
tek tyl noz sy po wych i dwu -
stron nych, to nie za nie cha

wy twa rza nia in nych spe cja li -
stycz nych po jaz dów, w ro dza -
ju przy czep, na czep i ha kow -
ców. Fir ma za mie rza tak że
roz wi jać pro duk cję za bu dów
ko pal nia nych. Mo del W1MV
zo stał w tym ro ku no mi no wa -
ny do pre sti żo wej na gro dy
w kon kur sie Tra iler In no va tion
pro mu ją cym wy jąt ko we po -
my sły i in no wa cje pro duk to -
we. Za bu do wa przy sto so wa -
na jest do pra cy w przemyśle
wydobywczym w naj cięż -
szych wa run kach. Te go ty pu
po jaz dy pra cu ją w pol skich
ko pal niach wa pie nia, set ki ta -
kich za bu dów zo sta ło wy eks -
por to wa nych. Wszę dzie zbie -
ra ją po chleb ne re cen zje,
użyt kujące je kopalnie
surowców skalnych mo gą
bo wiem po czy nić znacz ne

oszczęd no ści na na trans -
por cie urobku.
KH -Kip per bę dzie zwięk szał
mo ce pro duk cyj ne, ale nie
spodziewa się zmia ny pro por -
cji eks por tu i sprze da ży kra jo -
wej. Nie ozna cza to oczy wi -
ście, że KH -Kip per nie bę dzie
chciał zwięk szać udzia łów
w kra jo wym ryn ku za bu dów
cięż kich. W chwi li obec nej
stan po sia da nia w tym seg -
men cie się ga czter dzie stu pię -
ciu pro cent. A mo że być wię -
cej. Fir ma roz wi ja pro duk cję
i choć jej wy ro by w prze wa ża -
ją cej więk szo ści tra fia ją
na eks port, to sta ra się tak że
roz bu do wy wać swe udzia ły
ryn ko we w Pol sce. Kra jo wi

od bior cy są dla KH -Kip per
bar dzo waż ni tak że dla te go,
że ko rzy sta jąc z ich do świad -
czeń fir ma mo że roz wi jać
tech no lo gię pro duk cji i bu do -
wać pre stiż mar ki. Dzia ła nia
KH -Kip per z pew no ścią na dal
na sta wio ne bę dą na eks port.
Wpły wy ze sprze da ży za gra -
ni cę są bo wiem nie zbęd ne,
aby fir ma mo gła się roz wi jać.
Prak tycz nie wszyst kie ryn ki
na któ rych dzia ła KH -Kip per
ma ją się bar dzo do brze, ale
trud no prze wi dzieć, co przy nie -
sie naj bliż sza przy szłość.
Wszyst ko za le żeć bę dzie od sy -
tu acji bu dow nic twa bę dą ce go
ko łem za ma cho wym ca łej go -
spo dar ki. Nie ste ty, lu -
bią cym się sys te ma -
tycz nie za ci nać…

POJAZDY BUDOWLANE

KH -Kip per kon se kwent nie pod bi ja świa to we ryn ki
Przed dwu dzie sto ma la ty, two rząc pod wa li ny KH -Kip per, Kon stan ty Ka mion -
ka miał po mysł na zbu do wa nie fir my o mię dzy na ro do wym za się gu. I wi zja
ta się zi ści ła, dziś dzie więć dzie siąt pro cent ca łej pro duk cji KH -Kip per jest
eks por to wa ne, a pol skie wy wrot ki spo tkać moż na nie tyl ko w Eu ropie, ale
tak że w Azji, Ame ry ce Po łu dnio wej, Afry ce a na wet w da le kiej Oce anii

www.kh-kipper.pl

Każ de go ty go dnia za kła dy pro duk cyj ne KH -Kip per opusz cza czter dzie ści za bu dów.
A po nie waż utrzy mu je się ten den cja wzro sto wa, fir ma zwięk sza mo ce pro duk cyj ne

Za bu do wy ko pal nia ne wy ko rzy sty wa ne w prze my śle wy do byw czym po zwa la ją po -
czy nić znacz ne oszczęd no ści na trans por cie urob ku
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Kon cern Vo lvo Trucks do star -
cza kom plet ne roz wią za nia
trans por to we dla pro fe sjo na -
li stów ofe ru jąc peł ną ga mę
sa mo cho dów cię ża ro wych
o śred niej i du żej ła dow no ści.
Klu czo wy mi war to ścia mi kul -
ty wo wa ny mi przez Vo lvo
Trucks są ja kość, bez pie -
czeń stwo i tro ska o śro do wi -
sko na tu ral ne. Fir ma dzia ła
na rzecz uno wo cze śnia nia
pol skie go prze my słu trans -
por to we go. Jed nym z te go
prze ja wów jest or ga ni -
zowanie tar gów 4Po land.
Sta no wią one kon ty nu ację
dłu go fa lo we go pro gra mu Vo -
lvo Trucks po le ga ją ce go – Fi -
lo zo fia sprze da żo wa 4Po land
po le ga na tym, że by wspie rać
i pro mo wać pol skich przed -
się bior ców, któ rzy kon cen tru -

ją głów nie się na prze wo zach
re gio nal nych i kra jo wych.
Tym że wła śnie fir mom pro -
po nu je my szcze gól ne pro -
duk ty i usłu gi do sto so wa ne
do lo kal nych po trzeb. Wraz
z na szy mi klien ta mi chce my
od no wić i uno wo cze śnić
kra jo wy ta bor dro go wy, aby
trans port lo kal ny był jesz cze
bar dziej efek tyw ny i ren tow -
ny – mó wi Wil helm Ro żew -
ski, dy rek tor Mar ke tin gu
Vo lvo Trucks w Pol sce. – Fir -
my, któ re przy stą pią do pro -
gra mu Vo lvo Trucks 4Po land
mo gą li czyć na atrak cyj ne
wa run ki han dlo we, fi nan so -
wa nie w zło tów kach i kon ku -
ren cyj ne staw ki ubez pie cze -
nia kra jo we go na po jaz dy
prze zna czo ne do trans por tu
lo kal ne go – do da je. 

Kon fe ran sjer im pre zy, Ire ne -
usz Bie le ni nik przez ca ły czas
pod trzy my wał do sko na łą ato -
mos fe rę, w cha rak te ry stycz ny
dla sie bie spo sób wy ja śniał

od wie dza ją cym tar gi za le ty
i spe cy fi kę usług oraz pro duk -
tów ofe ro wa nych przez wy -
staw ców. Go ście oprócz
moż li wo ści za po zna nia się
z wa lo ra mi pre zen to wa ne go
sprzę tu mo gli rów nież brać
udział w se mi na riach pro duk -
to wych or ga ni za to ra oraz po -
szcze gól nych wy staw ców.
Wśród wie lu pre zen to wa nych
na tar gach sa mo cho dów by ły
mię dzy in ny mi no wo cze sne
wy wrot ki, be to no mie szar ki
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Vo lvo Trucks wspie ra lo kal nych prze woź ni ków 
Przed sta wi cie le po nad trzy stu firm wzię li udział w pierw szej edy cji Tar -
gów Roz wią zań Trans por to wych 4Po land zor ga ni zo wa nych przez Vo lvo
Trucks. Pod czas im pre zy, któ ra od by ła się w pod kra kow skiej Ska wi nie
pięt na stu wy staw ców za pre zen to wa ło trzy dzie ści spe cja li stycz nych po jaz -
dów prze zna czo nych na po trze by trans por tu kra jo we go i re gio nal ne go 

dzie ci z dwóch klas szko ły pod sta wo wej w Ska wi nie. Za po zna ły się one z za ło że -
nia mi ak cji spo łecz nej „Stop. Lo ok. Wa ve.” („Za trzy maj się, Po patrz, Po ma chaj”).

– Tar gi 4Po land po wsta ły,  by wspie rać i pro mo wać pol skich przed się bior ców, któ rzy
kon cen tru ją swe dzia ła nia na prze wo zach re gio nal nych i kra jo wych. Do strze ga my od -
mien ne po trze by użyt ku ją cych na co dzień in ne po jaz dy niż cią gni ki sio dło we. By
wyjść im na prze ciw zor ga ni zo wa li śmy im pre zę w for mie tar gów otwar tych. Zde cy do -
wa li śmy się na tę for mu łę tak że dla te go, że od dwóch lat bar dzo moc no ak cen tu je my
na szą obec ność w in nych seg men tach niż cią gni ki sio dło we i ma my pla ny, aby w ko -
lej nych la tach co raz bar dziej to in ten sy fi ko wać. 
Pod czas tar gów 4Po land za pre zen to wa li śmy na sze pod wo zia za bu do wa ne na naj róż -
niej sze spo só by. My ślę, że przed sta wi cie le każ dej z branż mo gli zna leźć tu coś in te -
re su ją ce go dla sie bie, po cząw szy od ze sta wów wiel ko prze strzen nych, a na pod wo -
ziach uni wer sal nych skoń czyw szy. Klien tom z bran ży bu dow la nej za pre zen to wa no
mię dzy in ny mi wy wrot ki, ha kow ce i żu ra wie. 
My ślę, że tar gi 4Po land by ły ze wszech miar uda ne. Do pi sa ła fre kwen cja, mie li śmy
ład ną po go dę. Go ściom uda ło się prze ka zać wie le przy dat nych dla nich in for ma cji,
od nie śli śmy też suk ces sprze da jąc na miej scu trzy po jaz dy. Uda ło nam się opa ten -
to wać znak to wa ro wy „4Po land”. Za mie rza my or ga ni zo wać ko lej ne edy cje im pre zy
w róż nych re gio nach kra ju. Szcze gól nie chce my za dbać o klien tów z pół no cy, któ -
rzy nie mo gli licz nie po ja wić się w Ska wi nie. Część klien tów z bran ży bu dow la nej
nie mo gła zja wić się na na szej wrze śnio wej im pre zie ze wzglę du na trwa ją cy bo om
bu dow la ny i licz ne obo wiąz ki zwią za ne z re ali za cją kon trak tów. Mi mo to wszy scy
ży czy li by śmy so bie, że by ko niunk tu ra w bu dow nic twie trwa ła jak naj dłu żej!

Mał go rza ta Ku lis, wi ce pre zy dent Vo lvo Gro up Trucks Bal tic Sea Mar ket 

4Po land – im pre za z przy szło ścią!





oraz spe cja li stycz ne przy cze -
py sto so wa ne przy prze wo -
zach wiel ko ga ba ry to wych.
Od wie dza ją cy tar gi mo gli też
zo ba czyć jak wy glą da ją no -
wo cze sne agre ga ty chłod ni -
cze, przy cze py do bez piecz -
ne go prze wo zu drew na, czy
win dy uła twia ją ce za ła du nek
na sa mo cho dy cię ża ro we.
Na tar gach nie mo gło za brak -
nąć rów nież ofer ty fi nan so wej
Vo lvo Fi nan cial Se rvi ces oraz
pa kie tów ubez pie cze nio -
wych, któ re ofe ro wa li przed -
sta wi cie le Gru py Ubez pie -
cze nio wej MAK oraz MJM
Bro kers. Na li ście wy staw -
ców od na leźć moż na by ło
tak zna mie ni te fir my, jak MJM
Bro kers, Me il ler, Bär Ca ro -
glift, Car rier, El bo, EWT
Truck&Tra iler z pro duk ta mi
Schmitz Car go bull, Gniot pol,
Hy va, KH -Kip per, MHS Ser wis
Mi kul ski, TarCo (CI FA), Ther -
mo King, Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne oraz We sob.
Or ga ni za to rom tar gów 4Po -
land na le żą się tak że wiel kie
bra wa za za pro sze nie na im -
pre zę dzie ci z dwóch klas
szko ły pod sta wo wej w Ska wi -
nie. Przy go to wa no dla nich
sze reg atrak cji, naj młod si tar -
go wi go ście za po zna li się
mię dzy in ny mi z za ło że nia mi
kam pa nii spo łecz nej „Stop.
Lo ok. Wa ve.” („Za trzy maj się,
Po patrz, Po ma chaj”). Każ de -
go ro ku na ca łym świe cie
w wy pad kach dro go wych gi -
nie po nad dwie ście sześć -
dzie siąt ty się cy mło dych lu dzi.
W wie lu z tra gicz nych zda rzeń
bio rą udział sa mo cho dy cię -
ża ro we. Z po li cyj nych sta ty -
styk ja sno wy ni ka, że do naj -
bar dziej na ra żo nych na ry zy -
ko grup na le żą dzie ci. Dla te go
wła śnie ma jąc na ce lu pro mo -
wa nie bez piecz nych za cho -
wań na dro dze wśród naj -
młod szych, Vo lvo Trucks za -
ini cjo wa ło kam pa nię „Stop.
Lo ok. Wa ve.” („Za trzy maj się,
Po patrz, Po ma chaj”). Fir ma
uświa da mia dzie ciom, że wi -
docz ność z ka bi ny po jaz du
cię ża ro we go jest moc no ogra -
ni czo na i by naj mniej nie wy ni -

ka to ze złej wo li kie row cy, ale
z bu do wy sa me go sa mo cho -
du. Spo śród wszyst kich osób
uczest ni czą cych w wy pad -
kach z udzia łem sa mo cho dów
cię ża ro wych, oko ło 35 pro -
cent od nio sło po waż ne ob ra -
że nia lub zgi nę ło. Bio rąc
pod uwa gę ro sną ce tem -
po urba ni za cji oraz co raz
więk szą licz bę po jaz dów i lu -
dzi na dro gach przy jąć na le ży,
że za gro że nie bę dzie na ra -
stać. – Uświa da mia jąc naj -
młod szych Vo lvo Trucks wpły -
wa  na po pra wę bez pie czeń -
stwa wszyst kich uczest ni ków
ru chu dro go we go – tłu ma czył
Wil helm Ro żew ski. W ce lu
zmniej sze nia licz by wy pad -
ków na le ży roz wi jać roz wią za -
nia tech nicz ne, któ re mo gą
po móc kie row com sa mo cho -
dów cię ża ro wych uni kać po -
ten cjal nie nie bez piecz nych
sy tu acji. Po nad to, wszy scy
użyt kow ni cy dróg mu szą być
bar dziej świa do mi za gro żeń
wy stę pu ją cych w ru chu dro -
go wym i spo so bów sku tecz -
ne go ra dze nia so bie z ni mi.
Klu czo we zna cze nie dla za -
po bie ga nia wy pad kom ma
za pew nie nie kie row cy do -
brej wi docz no ści naj bliż sze -
go oto cze nia sa mo cho du
cię ża ro we go. Ja ko jed no
z wie lu roz wią zań uzu peł -
nia ją cych lu ster ka wstecz ne,
lu ster ka ram po we i ka me ry
co fa nia, Vo lvo ofe ru je ka me -
rę na roż ną, umoż li wia ją cą
kie row cy ob ser wa cję prze -
strze ni w są siedz twie przed -
nie go pra we go na roż ni ka ka -
bi ny. Waż ne jest rów nież, by
pie si i ro we rzy ści zda wa li so -
bie spra wę ze zna cze nia do -
brej wi docz no ści i by cia wi -
dzia nym oraz od po wied nie -
go za cho wa nia się w ru chu
dro go wym. Dla te go też Vo -
lvo Trucks pro wa dzi róż ne go
ro dza ju kam pa nie edu ka cyj -
ne skie ro wa ne do mło dzie ży
i do ro słych, ta kie jak na przy -
kład wspo mnia na ak cja
„Stop. Lo ok. Wa ve.”
(„Za trzy maj się, Po -
patrz, Po ma chaj”).
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www.volvotrucks.pl

Jed nym z wy staw ców tar gów 4Po land by ła fir ma Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska, co da ło moż li wość zo ba cze nia w ak cji cięż kie go sprzę tu

Me il ler za pre zen to wał w Ska wi nie ca ły sze reg spe cja li stycz nych za bu dów dla bran ży
bu dow la nej, uchy lił też rąb ka ta jem ni cy na te mat no wo ści szy ko wa nych na Bau mę

KH -Kip per bę dzie na dal sta wiał na eks port, co nie ozna cza oczy wi ście, że zre zy -
gnu je ze zwięk sza nia swej obec no ści na kra jo wym ryn ku

Głów ną ideą tar gów 4Po land jest wspie ra nie i pro mo cja pol skich przed się bior ców.
Od by wa się to tak że w for mie licz nych pre zen ta cji i pre lek cji
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
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

6/2018 16.11.2018 12.10.2018 29.10.2018
1/2019 26.01.2019 14.12.2018 04.01.2019
2/2019 15.03.2019 11.02.2019 25.02.2019 
3/2019 10.05.2019 08.04.2019 23.04.2019 

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 ją ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 
12 mie się cy (rok 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 5/2018 

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






