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SPIS TREŚCI

Przy szła ko lej na… ko lej

Po wsta ła na ba zie ko par ki ko ło wej JCB dwu -
dro go wa ma szy na JS22WR po uzy ska niu cer -
ty fi ka tu do pusz cze nia do eks plo ata cji z po wo -
dze niem pra cu je na pol skich to rach 

Gramy do tej samej bramki!

Roz mo wa z Bartoszem Sołtyszewskim,
kierownikiem ds. e-innowacji 
w firmie Interhandler  

Rów niar ki HBM? Do kład ność i kom fort! 

Bu do wa dróg sta no wi pro ces wy ma ga ją cy
sta ran ne go do bo ru sprzę tu. Gdy nie zbęd ne
jest uży cie rów nia rek, z po mo cą wy ko naw com
przy cho dzi fir ma Full Ma szy ny Bu dow la ne 

Lie bherr – ładowarki do wszyst kie go!

Śred nie ła do war ki ko ło we Lie bherr spraw dza ją
się w naj róż niej szych za sto so wa niach po -
cząw szy od prze ła dun ku ma te ria łów syp kich
aż po ogól ne pra ce ziem ne

Odpowiednia łyż ka to podstawa! 

Prze miesz cza nie se tek ty się cy ton wę gla wy ma -
ga sto so wa nia spraw dzo nych ma szyn, któ re
ujaw nia ją peł nię swych wa lo rów do pie ro wów -
czas, gdy wy po sa ży się je w od po wied nie łyż ki

Ko par ki w na tar ciu!

Liu gong Dres sta Ma chi ne ry roz wi ja pro duk cję
nie tyl ko spy cha rek, ukła da rek rur czy ła do wa -
rek. Ostat ni mi cza sy fir ma sta wia na pro mo cję
sze ro kiej ga my ko pa rek gą sie ni co wych 

„Par kur To wer” zni kał w oczach

Wy bu rza nie bu dyn ków wie lo kon dy gna cyj nych,
to za da nie dla pro fe sjo na li stów. Sztu ką jest nie
tyl ko jak naj szyb sze ro ze bra nie obiek tu, ale
tak że na le ży te za bez pie cze nie miej sca ro bót

Ze ro wa emi sja, stu pro cen to wa wy daj ność

W es toń skim ka mie nio ło mie Väo pra cu je mo -
bil ny za kład prze sie wa ją co -kru szą cy Ke estrack.
W je go skład wcho dzi du ża kru szar ka uda ro wa
R6e i trzy po kła do wy prze sie wacz C6e  

Do osan DX420LC -7 – kla sa sa ma w so bie 

Naj now szej ge ne ra cji 43-to no wa ko par ka gą -
sie ni co wa DX420L C -7 Sta ge V ofe ro wa -
na przez Do osan In fra co re Eu ro pe jest efek -
tyw na i oszczęd na w eks plo ata cji

Avant 860i – Hulk wśród ła do wa rek! 

Nie mal dwie to ny udźwi gu i wy no szą ca 3,5 me -
tra wy so kość pod no sze nia to pod sta wo we pa -
ra me try naj moc niej szej ła do war ki wy pro du ko -
wa nej przez fiń ską fir mę Avant 

Dressta spełnia marzenia 

Od sa me go po cząt ku cel ze spo łu pro jek tan -
tów LiuGong Dres sta był ja sno okre ślo ny.
Cho dzi ło o to, by stwo rzyć spy char kę wszech -
stron ną, bez piecz ną i efek tyw ną 

Hy un dai HL955 A – ma szy na nie tu zin ko wa

Ła do war ka Hy un dai HL955 A znaj du je za sto so wa -
nie w bu dow nic twie ogól nym, dro go wym i w ko -
pal niach su row ców skal nych. Na da je się tak że
ide al nie do cięż kich prac prze ła dun ko wych
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Dro dzy Czy tel ni cy,
mi liard dwie ście mi lio nów zło tych… Du żo to czy ma ło? Dziw ne py ta nie? Chy ba nie, bo pan de mia ko ro na wi ru sa
spra wi ła, że ta kie kwo ty nam spo wsze dnia ły. Bo prze cież cią gle sły szy my, jak nie o set kach mi lio nów, to o mi liar -
dach prze zna cza nych na wspar cie dla firm i ra to wa nie pra cow ni ków przed zwol nie nia mi. 
Mi liard dwie ście mi lio nów zło tych… Ty le dłu gu ma ca ła pol ska bran ża bu dow la na. Du żo to czy ma ło? Z punk tu
wi dze nia sze re go we go zja da cza chle ba za trud nio ne go na bu do wie to za wrot na su ma. Moż na jed nak spoj rzeć
na nią z in nej stro ny. Wszak w Pol sce bli sko pół mi liar da zło tych rocz nie wy da je my na… fa jer wer ki. Naj wię cej
wy da je my na nie przed Syl we strem. W tym ro ku naj pew niej nie bę dzie tak bo ga to, bo pew nie za miast wy strze li -
wać w nie bo ko lo ro we ra ce pro fe sjo na li ści i ama to rzy sztucz nych ogni prze cho dzić bę dą  na ro do wą kwa ran tan nę
i cze kać na na dej ście No we go Ro ku w swo ich czte rech ścia nach…
Czy oka że się on lep szy od swe go po przed ni ka? Wszy scy by śmy so bie te go ży czy li, po dob nie zresz tą jak na sza bu -
dow lan ka, któ ra od sa me go po cząt ku oka zu je się być im pre gno wa na na za ra zę. Głów ny In spek to rat Sa ni tar ny nie
od no to wu je w niej wie lu za ka żeń zło wiesz czym wi ru sem. Być mo że dla te go, że bu do wa nie wy ma ga ru chu na świe -
żym po wie trzu? Ak tyw ność fi zycz na pod no si na szą od por ność i da je szan sę na za cho wa nie zdro wia w cza sach pan -
de mii. Raz jesz cze po twier dza się, jak wielkim błę dem by ło wio sen ne za my ka nie par ków i la sów. 
Do brze, że nikt nie po my ślał, i miej my na dzie ję nie po my śli o za wie sza niu kłó dek na bra mach pla ców bu do wy. Bu do -
wa nie to sa mo zdro wie! Wie o tym Em ma nu el Oli sa de be. Młod si z Czy tel ni ków za py ta ją pew nie, któż to ta ki? Star si
za to pa mię ta ją go do sko na le. To pierw szy na tu ra li zo wa ny pił karz w pol skiej ka drze. Kie dyś pisało się po prostu Mu -
rzyn. Te raz trzeba trochę na siłę szukać zastępczego określenia. Tak czy ina czej, to dzię ki bram kom strze la nym przez
Ni ge ryj czy ka Pols ka w ro ku 2002 po je cha ła na fi na ło wy tur niej o mi strzo stwo świa ta w Ko rei Po łu dnio wej i Ja po nii.
Po za koń cze niu ka rie ry Oli sa de be nie zo stał tre ne rem ani me ne dże rem. Po miesz kał tro chę tu i tam w Eu ro pie,
po czym wró cił do ro dzin nej Ni ge rii i stał się, jak sam to uj mu je, fa nem bu dow lan ki. Za ło żył fir mę, po sta wił pięć do -
mów i jest za do wo lo ny, bo czer pie pro fi ty z ich wy naj mu. Po noć roz glą da się już za ko lej ny mi dział ka mi pod bu do wę.
W Afry ce, bo na Sta ry Kon ty nent się nie wy bie ra. By naj mniej nie z po wo du galopującej znów pan de mii. Twier dzi, że
nie jest na ty le am bit ny, by żyć w Eu ro pie, gdzie czło wiek pod da wa ny jest ciągle pa skud nej pre sji…

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Równiarka drogowa
HBM

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 ogło 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 nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410, 
e-mail: baranski@posbud.pl

REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Ziemkiewicz
tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

MASZYNY BUDOWLANE
Jacek Barański, tel. 602 255 410 
e-mail: baranski@posbud.pl

Marek Stańkowski, tel. 577 000 916 
e-mail: stankowski@posbud.pl

POJAZDY BUDOWLANE
Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114 
e-mail: m.m@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@posbud.pl

SPRZEDAŻ REKLAM
Jonasz Frąckiewicz, 
tel. 602 711 376
e-mail: frackiewicz@posbud.pl

Druk:  GREG, Otwock

WYDAWNICTWO 
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, tel.: 22 859 19 65, 22 859 19 66, fax 22 859 19 67, www.posbud.pl

„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.





4 Pośrednik Budowlany

Co trud niej sze do zro zu mie -
nia – w le cie bez pro ble mu
or ga ni zo wa ne by ły dni
otwar te, fe sty ny i pik ni ki. Nie
za wsze z za cho wa niem re -
guł epi de micz nych. Tym -
cza sem po waż ne i do świad -
czo ne or ga ni za cje tar go we,
któ re przy go to wa ły na przy -
ję cie wy staw ców i pu blicz -
no ści ca ły ar se nał środ ków
i ob ostrzeń – po le gły
od czer wo nej stre fy wpro -
wa dzo nej w ca łym kra ju. Co
da lej, bo ją się my śleć.
Pół to ra mi liar da – ty le wspar -
cia rzą do we go po trze bu je
bran ża tar go wo – kon fe ren -
cyj na, aby prze trwać i wyjść
z kry zy su co vi do we go. Swo je
ocze ki wa nia przed sta wi cie le
te go sek to ra go spo dar ki sfor -
mu ło wa li ja ko po stu la ty
i skie ro wa li do pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go w ape -
lu sy gno wa nym przez człon -
ków Pol skiej Izby Prze my słu
Tar go we go. Pol ska Izba
Prze my słu Tar go we go pro -
po nu je, aby rząd wpro wa dził
vo uche ry tar go wo – kon fe ren -
cyj ne do wy ko rzy sta nia przez
trzy la ta. W przy szłym ro ku by -
ło by to 400 mi lio nów zło tych,
w 2022 – 300 mi lio nów i ta ka
sa ma kwo ta w 2023. – W su -
mie mi liard zło tych na po bu -
dze nie go spo dar ki za po śred -
nic twem tar gów – po twier dza
pre zes To masz Ko bier ski pre -
zes Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich, a tak że Ra -
dy Pol skiej Izby Prze my słu
Tar go we go –– To po zwo li nam
na prze trwa nie i sta nie się kon -
ku ren cyj ny mi dla sil nych tar -
go wo kra jów eu ro pej skich jak
Fran cja, Hisz pa nia czy Kra je
Be ne luk su. Tar gi to naj lep sza
plat for ma, któ rą Pol ska mo -

że pro mo wać się na are nie
mię dzy na ro do wej. To masz
Ko bier ski uwa ża, że po trzeb -
ne są roz wią za nia sek to ro we.
– Bran ża tu ry stycz na pro si ła
o 3,5 mi liar da wspar cia i otrzy -
ma ła je, mię dzy in ny mi w for -
mie bo nów tu ry stycz nych.
– Pro po no wa ne przez nas roz -
wią za nia po le ga ją na prze kie -
ro wa niu środ ków prze zna czo -
nych na do fi nan so wa nie
udzia łu MŚP w mi sjach i tar -
gach za gra ni cą na wy da rze -
nia tar go we od by wa ją ce się
w na szym kra ju i w za sa dzie
nie ge ne ru ją do dat ko wych na -
kła dów – twier dzi An drzej Mo -
choń, pre zes Tar gów Kiel ce,
wi ce pre zes Ra dy Pol skiej Izby
Prze my słu Tar go we go – W ten
spo sób część tych fun du szy
zo sta nie wy da na w Pol sce,
na czym zy ska ją m.in. PLL Lot,
pol skie ho te le, pol skie fir my
tar go we. Jest to waż ne rów -
nież dla sa mych be ne fi cjen -
tów (MŚP), któ rzy z po wo du
róż nych ob ostrzeń kra jo wych
i za gra nicz nych wy wo ła nych
epi de mią i za my ka niem gra nic
nie mo gą w naj bliż szym cza sie
wy je chać za gra ni cę w ce lu
pro mo cji eks por to wej swo ich
pro duk tów i usług. Mi liard
w bo nach tar go wo – kon fe ren -
cyj nych to nie je dy ne wspar cie
ja kie go ocze ku je bran ża. Po -
stu lu je bo wiem do dat ko wo
o czte ry sta do pię ciu set mi lio -
nów zło tych na tak zwa ną po -
moc płyn no ścio wą, któ ra po -
zwo li jej prze trwać za paść
w bran ży spo tkań. Z naj now -
szych ba dań Urzę du Sta ty -
stycz ne go z wrze śnia 2020 ro -
ku wy ni ka, że sek tor tar gów
przed pan de mią Co vid -19 ge -
ne ro wał łącz ne ob ro ty w wy -
so ko ści oko ło 4,9 mld zł,

a do bu dże tu pań stwa co ro ku
wpły wa ło ok. 0,5 mld złotych
po dat ku VAT. (…) fir my bran -
ży tar go wej od koń ca lu te go
bie żą ce go ro ku po zo sta ją
prak tycz nie bez pra cy. Z wy -
żej wy mie nio nych ba dań wy -
ni ka, że w 80 pro cent firm ob -
ro ty spa dły co naj mniej o po -
ło wę, w tym w po ło wie przy -
pad ków na wet o 90 pro cent.
Bran ża tar go wa w cza sie
obec ne go „prze sto ju” stra ci ła
już po nad 1 mld złotych. 
Jak po da je PIPT pol ski ry nek
tar go wy za trud niał przed pan -
de mią oko ło 97 ty się cy pra -
cow ni ków, w tym 60 pro cent
na umo wach cy wil no -praw -
nych. Ze wspo mnia nych ba -
dań Urzę du Sta ty stycz ne go
wy ni ka, że re duk cja za trud nie -
nia spo wo do wa na Co vid -19
je dy nie w bran ży tar go wej do -
tknę ła już oko ło sześć dzie siąt
tysięcy osób. Ba da nia PIPT
po ka zu ją na to miast, że w naj -
bliż szym cza sie co czwar ta
fir ma zwol ni po nad pięć dzie -
siąt pro cent pra cow ni ków. To
ty sią ce osób, któ re za si lą
sze re gi bez ro bot nych w na -
szych mia stach i zgło szą się
po wy pła tę za sił ku.
Obec na sy tu acja, zwią za na
z wie lo mie sięcz ną prze rwą
w or ga ni za cji tar gów oraz
z ogra ni czo ną moż li wo ścią
or ga ni za cji wy da rzeń w ko lej -
nych mie sią cach, sta no wi nie
tyl ko za gro że nie dla bran ży
tar go wej, ale mo że wpły nąć
na re ce sję licz nych seg men -
tów ryn ku pol skie go, w tym:
ryn ku ho te lo we go, ryn ku lot -
ni cze go i trans por to we go,
ga stro no mii, bran ży even to -
wej, tu ry sty ki kon gre so wej
i kon fe ren cyj nej oraz ca łe go
ob sza ru wspar cia mar ke tin -
go we go. Do pan de mii Pol ska
by ła nu me rem je den w Eu ro -
pie w dzie dzi nie bu do wy sto -
isk tar go wych. Przy cho dy
tych firm od mar ca w wie lu
przy pad kach są rów ne ze ru.
Na ca łym świe cie od po cząt -
ku pan de mii od wo ła no więk -
szość wy staw. Te, któ re od -
by wa ją się w Pol sce od chwi li
od mro że nia prze my słu spo -

tkań są mniej sze o oko ło 70
pro cent, co ozna cza tak że
zmniej szo ne przy cho dy.
Wszyst kie ośrod ki tar go we
w Pol sce za po wia da ją stra ty
na ko niec ro ku. Wy star czy
spoj rzeć na wrze śnio wy Mię -
dzy na ro do wy Sa lon Prze my -
słu Obron ne go w Kiel cach,
gdzie licz ba wy staw ców
i zwie dza ją cych by ła mniej -
sza o po nad 70 pro cent niż
w 2019 ro ku. Po dob nie wy -
glą da ją wszyst kie im pre zy
w kra ju, o ile się od by wa ją.
– Wła śnie zmu sze ni by li śmy
od wo łać naj więk sze w kra ju
Mię dzy na ro do we Tar gi Książ -
ki w Kra ko wie – in for mu je
Gra ży na Gra bow ska pre zes
Tar gów w Kra ko wie – Wie le
firm z bran ży tar go wo – kon -
gre so wej już ogło si ło upa -
dłość, wkrót ce usły szy my
o ko lej nych. Ostat nie mie sią -
ce cof nę ły bran żę spo tkań
o 15-20 lat w przy cho dach,
a kosz ty się nie cof nę ły. Co
mie siąc zmie nia my pla ny, bu -
dże ty. Grzęź nie my w nie by cie
i spo wol nie niu. Bar dziej do -
sad nie sy tu ację okre śli ła pre -
zes Er go Are ny z So po tu:
– Zna leź li śmy się w sta nie
śmier ci kli nicz nej – po wie -
dzia ła Mag da le na Se ku ła. 
Bran żę tar go wą wspie ra ją sa -
mo rzą dow cy, któ rzy do tkli wie
od czu wa ją za paść w tej dzie -
dzi nie. Ta ma bo wiem ogrom ny
wpływ na go spo dar kę re gio -
nów.– Jed na zło tów ka wy da na
na tar gach to sześć zło tych wy -
da ne w mie ście – za pew nia
pre zes To masz Ko bier ski. 
O umo rze nie ca ło ści otrzy ma -
nych kwot po mo cy z PFR dla
firm, a tak że o re kom pen sa ty
w wy so ko ści po ło wy ubie gło -
rocz ne go przy cho du dla firm,
zwra ca ją się do pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go przed -
się bior cy zrze sze ni w Ko mi te -
cie Obro ny Bran ży Tar go wej.
Do tej spon ta nicz nej, od dol -
nej ini cja ty wy swój ak ces
zgło si li między innymi przed -
się bior cy „oko ło tar go wi”, któ -
rzy od po cząt ku pan de mii
ska za ni są na fak tycz ny nie -
byt. Z po wo du od wo ła nia im -

MIESZANKA FIRMOWA

Apel bran ży tar go wej
Kie dy wio sną or ga ni za to rzy tar gów prze no si li
je po spiesz nie na je sień, wszy scy li czy li, że
do te go cza su o pan de mii bę dzie my mo gli za -
po mnieć. Tym cza sem la to przeminęło, a wraz
z nim szan sa na oży wie nie te go waż ne go dla
nas sek to ra. Tar gi od by wa ją się je sie nią
w Chi nach – w Eu ro pie nie ma o tym mo wy 
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prez tar go wych od po nad pół
ro ku cier pią na brak zle ceń,
nie wy pra co wu ją żad nych do -
cho dów, sto jąc dziś na kra -
wę dzi upad ku. – Od po -
nad pół ro ku, a więc od kie -
dy trwa pan de mia Covid-19,
bran ża tar go wa prak tycz nie
nie ist nie je, a pa trząc na nią
dziś, wy raź nie wi dać, że już
w naj bliż szej przy szło ści cze -
ka ją tra gicz ny ko niec
– ostrze ga ją w skie ro wa nym
do pre mie ra Ma te usza Mo ra -
wiec kie go pi śmie i przy po mi -
na ją, że ich bran ża do nie -
daw na trak to wa na by ła jak
„oczko w gło wie” rzą dzą cych,
bę dąc jed nym z głów nych fi -
la rów, tak że eks por to wych,
pol skiej go spo dar ki. Sy tu acja
zmie ni ła się w mar cu. Z dnia
na dzień or ga ni za to rzy tar -
gów mu sie li je od wo łać, przez
co tak że pra cu ją ce dla nich
fir my po zba wio ne zo sta ły zle -
ceń, a wiec fak tycz nej moż li -
wo ści za ra bia nia. Po moc
z tarcz oka za ła się zbyt ma ła,
czerw co we od blo ko wa nie tar -

gów – po zor ne i wła ści wie po -
zba wio ne zna cze nia. Wła dza
po mi nę ła wła ści wie ol brzy mią
cześć bran ży, wy kre śla jąc fir -
my „oko ło tar go we” z uję te go
w tak zwanej Tar czy Tu ry -
stycz nej wspar cia we wrze -
śniu. – Tar gi to fla go wy ele -
ment pol skiej go spo dar ki.
Zwią za nych z nim są dzie siąt -
ki ty się cy pol skich firm i pra -
cow ni ków, któ rzy – na przy -
kład ja ko pod wy ko naw cy – re -
pre zen tu ją ta kie sek to ry jak
drzew ny, me blo wy, me ta lo pla -
stycz ny czy in for ma tycz ny.
Dziś pol ski prze mysł tar go wy
po zo sta wio ny jest sam so bie
– pi szą w pe ty cji jej sy gna ta -
riu sze. Przed się bior cy zwią -
za ni z sek to rem tar go wym są
dziś zde ter mi no wa ni, by wal -
czyć o prze trwa nie. Ina czej
ich fir mom gro zi li kwi da cja,
a ca łej bran ży tar go wej w Pol -
sce – ko niec. Zwra ca ją się
więc do pre mie ra Ma te usza
Mo ra wiec kie go o: 
• umo rze nie ca ło ści otrzy ma -

nych kwot po mo cy z PFR

dla firm, któ re pod ry go rem
od po wie dzial no ści kar nej
oświad czą, że 75 pro cent
ich ubie gło rocz ne go przy -
cho du by ła cał ko wi cie za leż -
na od or ga ni za cji, ob słu gi
oraz in nych usług świad czo -
nych na rzecz im prez tar go -
wych w kra ju i za gra ni cą,

• re kom pen sa tę w wy so ko -
ści 50 pro cent ubie gło rocz -
ne go przy cho du dla firm,
któ re pod ry go rem od po -
wie dzial no ści kar nej oświad -
czą, że 75 pro cent ubie gło -
rocz ne go przy cho du fir my
by ła cał ko wi cie za leż -
na od or ga ni za cji, ob słu gi
oraz in nych usług świad czo -
nych na rzecz im prez tar go -
wych w kra ju i za gra ni cą.

Au to rzy pe ty cji zwra ca ją uwa -
gę, że wszyst kie fir my tar go we
ucier pia ły wsku tek prze su nię -
cia lub od wo ła nia im prez tar -
go wych. Wy na ję te ha le, za -
pro jek to wa ne i wy pro du ko wa -
ne sto iska to war to ści, któ rych
nie mo gą te raz od zy skać
w po sta ci wy sta wio nych fak tur

koń co wych. Bez wspar cia ja -
kie kol wiek pro jek ty do ty czą -
ce od ro dze nia te go seg men -
tu nie ma ją sen su – utrzy mu -
ją. Wie le im prez, któ re wy ro -
bi ły so bie mar kę mię dzy na -
ro do wą, znik nie z tar go wej
ma py Pol ski i prze nie sie się
do in nych czę ści Eu ro py.
Przed się bior cy wska zu ją, że
zre kom pen so wa nie prze sto -
ju firm przez okres ko lej -
nych dwanaście mie się cy
po zwo li im prze trwać oraz
wpro wa dzić pro gra my czę -
ścio we go prze bran żo wie nia.
Jest to je dy ny spo sób
na ura to wa nie ma ją cej po -
nad sto lat pol skiej bran ży
tar go wej. Bran ża ta jest na ty -
le zna czą ca i stra te gicz na dla
go spo dar ki, a jed no cze śnie
stosunkowo ma ła w po rów na -
niu do in nych branż, że pro -
ble my zwią za ne z Co vid -19
bar dzo ła two mo gą ją bez -
pow rot nie znisz czyć
– za uwa ża ją sy gna -
ta riu sze pe ty cji.

www.posbud.pl
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Ope ra tor żu ra wia wy ko nu je
swą pra cę w szcze gól nie
trud nych wa run kach. Przez
ca ły czas mu si bo wiem zno -
sić znacz ne ob cią że nia fi -
zycz ne i psy chicz ne. Pra cu je
na wy so ko ści, w zmien nych
wa run kach at mos fe rycz nych.
Na ra żo ny jest na ha łas, wi -
bra cje, wy zie wy i pył. Wy ko -
nu je po wta rza ją ce się czyn -
no ści w wy mu szo nej po zy cji
cia ła, czę sto od czu wa dys -
kom fort fi zjo lo gicz ny. W tej
sy tu acji trud no o sku pie nie
i za cho wa nie bez pie czeń -
stwa. A prze cież to ono ma
pierw szo rzęd ne zna cze nie
dla osią gnię cia mak sy mal nej
wy daj no ści pra cy. Wła śnie
dla te go ope ra to rzy żu ra wi
Kru pin ski Cra nes pra cu ją
w kom for to wych ka bi nach
i ko rzy sta ją z wie lu udo god -
nień da ją cych im po czu cie
bez pie czeń stwa.

– W żu ra wiach wie żo wych
ma my do czy nie nia z tyl ko
dwo ma ro dza ja mi in sta la cji
ka bi ny. Po pierw sze mo że
być ona zin te gro wa na z kon -
struk cją no śną żu ra wia. Dru -
gą opcją jest na to miast nie za -
leż na ka bi na za wie szo -
na na kon struk cji. Oby dwa
roz wią za nia znaj du ją za sto so -
wa nie, a wy bór kon kret ne go
uza leż nio ny jest od wie lu
czyn ni ków, z któ rych de cy du -
ją ce zna cze nie ma ją z pew no -
ścią kosz ty pro duk cji – tłu ma -
czy Ja cek Kru piń ski.
Wa run ki pra cy ope ra to rów żu -
ra wi sta le się po pra wia ją. Ka bi -
ny sta ją się prze stron niej sze
i bar dziej kom for to we. Du ża
po wierzch nia prze szkleń, ro le ty
i blen dy prze ciw sło necz ne, wy -
cie racz ki przed niej szy by i wie -
le in nych ele men tów wy po sa -
że nia za pew nia ją lep szą wi -
docz ność. Wy po sa że nie opcjo -

nal ne sta no wi sys tem ka mer
na zblo czu uła twia ją cych ope -
ra to ro wi ob ser wa cję ob sza ru
pla cu bu do wy. Żu ra wie Kru pin -
ski Cra nes wy po sa żo ne są też
w efek tyw ny sys tem oświe tle -
nio wy umoż li wia ją cy pra cę
w wa run kach ogra ni czo nej

wi docz no ści, na wet no cą.
Mon to wa ne fa brycz nie oświe -
tle nie ro bo cze w po sta ci trzech
lamp LED o mo cy 24.000 lu -
me nów każ da przy no si bar -
dzo do bre efek ty.
Wia do mo, że co dzien na wie lo -
go dzin na pra ca w po zy cji sie -
dzą cej ma bar dzo nie ko rzyst -
ny wpływ na krę go słup. Dla te -
go też na każ dej bu do wie za -
rzą dza ne są prze rwy tech no lo -
gicz ne, pod czas któ rych ob -
słu gu ją cy żu raw mo że od po -
cząć w wy god niej szej po zy cji.
W żu ra wiach Kru pin ski Cra -
nes mo że cał ko wi cie roz ło żyć
fo tel i przy brać w nim wy god -
ną, nie mal le żą cą po sta wę. 

Aby do trzeć do swo je go
umiesz czo ne go bar dzo wy so -
ko miej sca pra cy ope ra tor mu -
si prze być dłu gą dro gę. Z re -
gu ły ozna cza to wspi nacz -
kę po pio no wych dra bin kach
z moż li wo ścią krót kie go od po -
czyn ku na roz miesz czo nych
co sześć me trów po de stach.
Obo wią zek mon ta żu win dy lub
za pew nie nie in nej dro gi do tar -
cia do ka bi ny, na przy kład
w for mie po mo stu, do ty czy żu -
ra wi, któ rych ka bi na usy tu -
owa na jest na wy so ko ści
osiem dzie się ciu me trów lub
wyż szej. Tak czy ina czej, do -

stęp do ka bi ny żu ra wia wie żo -
we go jest za wsze utrud nio ny.
– Fakt ten wy ni ka z sa mej kon -
struk cji maszyny. Pro du cen ci
sta ra ją się co praw da, stosując
róż ne roz wią zania tech nicz ne,
uła twić ope ra to rom wej ście  do
ka bi ny i jej opusz cze nie, ale
z przy czyn tech nicz nych mo -
gą to czy nić je dy nie w bar -
dzo ogra ni czo nym za kre sie
– wy ja śnia Ja cek Kru piń ski.
W przy pad ku ka bi ny za wie -
szo nej na kon struk cji żu ra wia
sto su je się nie mal za wsze
drzwi za mon to wa ne na tyl nej
ścia nie. Do stęp przez nie z ob -
szer ne go po de stu jest wy god -
ny, a w wy pad ku za słab nię cia

MASZYNY BUDOWLANE

Kru pin ski Cra nes – żu raw dla czło wie ka
Ja cek Kru piń ski, cie szą cy się świa to wym uzna niem pol ski kon struk tor
żu ra wi wie żo wych, bę dą cy za ra zem współ wła ści cie lem fir my Kru pin ski
Cra nes pod kre śla, że am bi cją pro du cen ta jest stwo rze nie i od da nie w rę -
ce ope ra to ra urzą dze nia, na któ rym ośmio go dzin na pra ca nie bę dzie
mor dę gą. In ny mi sło wy nie za wod ne go, wy daj ne go i bez piecz ne go

W drodze do kabiny operator żurawia korzysta z systemu drabinek i poręczy. Co sześć
metrów rozmieszczone są podesty, na których operator może odpoczywać

Widoczność z fotela operatora na cały plac budowy jest doskonała. Efekt osiągnięto
głównie ze względu na dużą powierzchnię przeszkleń nowoczesnej kabiny



Pośrednik Budowlany  7

MASZYNY BUDOWLANE

ope ra to ra nie ogra ni cza ak cji
ra tun ko wej. W sy tu acji za gra -
ża ją cej bez pie czeń stwu ope -
ra to ra lub osób prze by wa ją -
cych w gór nej czę ści żu ra wia
po win ny się one ewa ku ować.
Gdy nie moż li we jest bez -
piecz ne zej ście przy uży ciu
systemu dra bi nek, mu szą
sko rzy stać ze spe cjal ne go
ze sta wu ra tow ni cze go. 
Do stęp do ka bi ny zin te gro wa -
nej w kon struk cji żu ra wia nie -
mal za wsze za pew nia otwór
w jej pod ło dze. W więk szo ści
przy pad ków fo tel ope ra to ra
jest usy tu owa ny nad wła zem
i dla te go mu si być prze su wa -
ny lub ob ra ca ny. Naj więk szym
man ka men tem te go roz wią za -
nia jest ogra ni czo na moż li -
wość ewa ku acji ope ra to ra.
W przy pad ku je go za słab nię -
cia nie moż na otwo rzyć wła zu,
a do stęp od ze wnątrz jest bar -
dzo utrud nio ny ze wzglę du na
wy so kość. W ta kiej sy tu acji
ko niecz ne jest we zwa nie spe -
cjal nych jed no stek ra tow nic -
twa wy so ko ścio we go. 

Pra ca w ka bi nach no wo cze -
snych żu ra wi sta je się co raz
bar dziej bez piecz na. Wy ma ga -
ją te go prze pi sy, któ re ja sno
okre śla ją, że ope ra tor nie mo -
że wy ko ny wać swych czyn no -
ści dłu żej niż osiem go dzin

w cią gu do by. Nie do pusz czal -
ne jest tak że ob słu gi wa nie żu -
ra wia, gdy tem pe ra tu ra w ka bi -
nie spa da po ni żej osiem na stu
al bo jest wyż sza niż dwa dzie -
ścia osiem stop ni Cel sju sza.
Dla te go Kru pin ski Cra nes wy -

po sa ża ka bi ny w no wo cze sną
kli ma ty za cję i mier ni ki umoż li -
wia ją ce śle dze nie tem pe ra tu ry
w ich wnę trzu. Ope ra to rzy ma -
ją też do dys po zy cji urzą dze -
nie po zwa la ją ce usta lić pręd -
kość wia tru na wy so ko ści wy -
się gni ka żu ra wia. Wy ni ka to
z ko niecz no ści prze strze ga nia
za ka zu ob słu gi wa nia żu ra wia
trans por tu ją ce go ła dun ki wiel -
ko wy mia ro we, je że li pręd kość
wia tru prze kra cza do pusz czal -
ne war to ści. Obsługujący
żuraw ko rzy stać mo że rów -
nież z opcjo nal nych sys te -
mów an ty ko li zyj nych i czuj ni -
ków ostrze ga ją cych przed za -
gro że nia mi pod czas prze -
miesz cza nia ła dun ku.
Ope ra tor żu ra wia wie żo we go
spę dza co dzien nie wie le go -
dzin w ka bi nie. W cza sie dnia
pra cy opusz cza ją tyl ko w sy tu -
acjach awa ryj nych. Z tego
powodu ko rzy stać mu si z urzą -
dzeń po zwa la ją cych
mu utrzymywać sta łą
łącz ność z sy gna li stą. 

www.krupinskicranes.com

Mon to wa ne se ryj nie zespoły oświe tle nia ro bo czego, w po sta ci trzech lamp LED o mo -
cy 24.000 lu me nów każ da, da je bar dzo do bre efek ty
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Zmie nio na kon struk cja wóz ka
Sim ple z ręcz ną zmia ną prze -
wle cze nia oraz zmo der ni zo -
wa na ka bi na CUBE M to naj -
waż niej sze ulep sze nia w żu -
ra wiach wie żo wych wpro wa -
dzo ne w naj now szej ge ne ra cji
urzą dzeń COMANSA 11LC.

Pro du cent za po wia da, że no -
we roz wią za nia tech nicz ne
znaj dą rów nież za sto so wa nie
w ma szy nach Se rii 16LC.
Uspraw nie nia kon struk cji
obej mu ją zop ty ma li zo wa ną
er go no mię dzię ki no wym
i uprosz czo nym ele men tom
do stę pu nie tyl ko do gło wi -
cy, ale tak że do sek cji wy się -
gni ka, co da je ła twy do stęp
do wóz ka. Co wię cej, no wy
po je dyn czy wó zek jest te raz
do stęp ny ja ko opcja z ręcz -
ną zmia ną po je dyn cze go lub
po dwój ne go prze wle cze nia
przez ope ra to ra bez po śred -
nio z po zio mu grun tu.
Na pę dy wcią gar ki i wóz ka za -
pew nia ją ru chy li nio we o zop -

ty ma li zo wa nej cha rak te ry sty -
ce dzię ki za sto so wa nym po -
ten cjo me trom. Umoż li wia to
ła twe prze su wa nie i pre cy zyj -
ne po zy cjo no wa nie ła dun -
ków. Oprócz te go w wer -
sjach sze ścio to no wych do da -
no no wą wer sję me cha ni zmu

pod no szą ce go 18 kW, któ ra
wy ma ga mniej sze go za si la -
nia przy jed no cze snym za -
cho wa niu wy daj no ści bęb -
na oraz funk cji pręd ko ści.
Sys tem Po wer Lift, któ ry
przy zmniej szo nych pręd ko -
ściach po pra wia o dzie sięć

pro cent wy kres ob cią że nia
pod czas prac, któ re te go wy -
ma ga ją, jest te raz do stęp ny
w stan dar dzie. Opcjo nal ne
sil ni ki wcią ga rek 24 i 37 kW
zo sta ły wy po sa żo ne w sys -
tem Ef fi -Plus, któ ry znacz nie
zwięk sza pręd kość pod no -
sze nia i opusz cza nia lek kich
ła dun ków bez konieczności
zwięk sza nia mo cy.
Ko lej ną istot ną in no wa cją jest
zmo der ni zo wa na zin te gro wa -
na ze zmie nio ną i prze pro jek -
to wa ną plat for mą ka bi -
na CUBE w roz mia rze „M”.
Roz wią za nie to uła twia jej
mon taż i kon ser wa cję. Cał ko -
wi cie prze szklo ny przód ka bi -
ny za pew nia do sko na łą wi -
docz ność na ła du nek i ob szar
ro bo czy. Po zwa la to na bez -
piecz ną pra cę i osią ga nie naj -
wyż szej wy daj no ści. Ulep szo -
ne usta wie nie sie dzi ska i er -
go no micz na po zy cja pod czas
pra cy za pew nia ope ra to ro wi
żu ra wia pe łen kom fort.
Sys tem Qu ick Set, do stęp ny
już w żu ra wiach wie żo -
wych se rii 21LC, zo stał wpro -
wa dzo ny w ro dzi nie 11LC ja ko
opcja. Ta za awan so wa na
tech no lo gia ma na ce lu
uprosz cze nie uru cha mia nia
żu ra wi. Dzię ki Qu ick Set czas
kon fi gu ra cji i ka li bra cji zo stał
znacz nie skró co ny. Sys tem
za pew nia ła twiej szą, bez -
piecz niej szą i bar dziej in tu icyj -
ną re gu la cję, umoż li wia ją cą
szyb szą i mniej pra co chłon ną
ka li bra cję. Co man sa w dal -
szym cią gu ofe ru je czte ry mo -
de le żu ra wi wie żo wych w se -
rii 11 LC. Są to mo de -
le 11LC90, 11LC132, 11LC15
0 oraz 11LC160. Asor ty ment
uzu peł nia no we sze ścio to no -
we urzą dze nie 11LC15 0.
Wszyst kie, ja ko kon struk cja
z po zio mym wy się gni kiem,
ma ją swo je zna ne za le ty, ta kie
jak na przy kład ła twiej szy,
szyb szy i bez piecz niej szy
mon taż, dłuż sza ży wot ność
kon struk cji oraz mniej sza od le -
głość mię dzy na kła -
da ją cy mi się ob sza ra -
mi ro bo czy mi żu ra wi.

MASZYNY BUDOWLANE

Nowe żu ra wie wie żo we COMANSA 11LC
Po ofi cjal nej pre zen ta cji on li ne dla ryn ków eu ro pej skich Co man sa ogło -
si ła, że zdo by te przez ca łe la ta do świad cze nie pro du cen ta żu ra wi wie żo -
wych zo sta ło wy ko rzy sta ne w pro ce sie kon struk cyj nym ca łej se rii 11LC.
Wkrót ce sko rzy sta na tym tak że pro duk cja urzą dzeń se rii 16LC

www.corleonis.pl

Na pę dy wcią gar ki i wóz ka za pew nia ją ru chy li nio we o zop ty ma li zo wa nej cha rak te ry sty ce dzię ki za sto so wa nym po ten cjo me trom.
Umoż li wia to ła twe prze su wa nie i pre cy zyj ne po zy cjo no wa nie ła dun ków

Istot ną in no wa cją w no wej ge ne ra cji żu ra wi Co man sa jest zmo der ni zo wa na, zin te gro wa -
na ze zmie nio ną i prze pro jek to wa ną plat for mą ka bi na CUBE w roz mia rze „M”
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Nie dzi wi, że In ter han dler
chciał mieć w swo jej ofer cie
ma szy nę dwu dro go wą. Plan
dla pol skiej ko lei za kła da ol -
brzy mie in we sty cje w mo der -
ni za cję i roz bu do wę ta bo ru
oraz in fra struk tu ry. Już
za dzie sięć lat po pol skich to -
rach jeź dzić ma ją po cią gi du -
żych pręd ko ści, któ re bę dą
osią gać na wet 300 km/h.
W dzi siej szych moc no nie sta -
bil nych cza sach wy da ją się
być one naj pew niej szym
środ kiem lo ko mo cji. 
Na po zór wszyst ko wy da wa ło
się być pro ste. In ter han dler
bę dą cy wy łącz nym przed sta -
wi cie lem kon cer nu JCB mógł
spro wa dzać z Wiel kiej Bry ta -
nii go to we ko par ki dwu dro -
go we tej mar ki i sprze da wać
je w Pol sce. To praw da, ale
nie do koń ca. Prze pi sy do -
pusz cza ją ce do eks plo ata cji
po jaz dy spe cjal ne, w tym ma -
szy ny dwu dro go we, na to -
rach czyn nych róż nią się
bowiem na ty le, że sprzęt cer -
ty fi ko wa ny w Wiel kiej Bry ta nii
nie mo że tak po pro stu wje -
chać na pol skie to ry. Naj -
pierw mu si zo stać pod da -
ny żmud ne mu pro ce so wi cer -
ty fi ka cji. Bio rąc pod uwa gę
zwią za ne z tym nie do god no -
ści In ter han dler roz wią zał
pro blem ina czej. – Po sta no wi -
li śmy opra co wać wła sną kon -
struk cję. W ten spo sób, na ba -
zie pro du ko wa nej se ryj nie ko -
par ki ko ło wej JCB, stwo rzy li -
śmy ma szy nę dwu dro go wą
JS2 2WR. Po te stach we -
wnętrz nych, wpro wa dze niu
mo dy fi ka cji i po pra wek pod -
da li śmy ją pro ce so wi cer ty fi ka -
cji w Pol sce uzy sku jąc do pusz -
cze nie do pra cy na to rach
otwar tych – mó wi Grze gorz Fe -
re niec, dy rek tor tech nicz ny
w fir mie In terhan dler.

Pol skie prze pi sy są ry go ry -
stycz ne, uzy ska nie po zwo le nia
na pra cę ma szy ny na to rach
otwar tych wy ma ga ło ol brzy -
miej de ter mi na cji. Czas pły nął,
a na dro dze do ce lu po ja wia ły
się pro ble my, za kwe stio no wa -

no na przy kład profil kó łek
wóz ka ko le jo we go, na któ rych
JS2 2WR mia ła się prze miesz -
czać po to rach. Gdy wszyst ko
wy da wa ło się być do pię te
na ostat ni gu zik, na gle oka za ło
się, że nie speł nia ją wszyst kich

wy mo gów i in ży nie ro wie In ter -
han dle ra znów mie li nie prze -
spa ne no ce. W koń cu jed nak
wszyst ko się uda ło i ko par -
ka dwu dro go wa JS2 2WR mo -
gła tra fić do sprze da ży. Spo -
tka ła się z przy chyl nym przy -
ję ciem, moż na więc po wie -
dzieć, że trud jej kon struk to -
rów nie po szedł na mar ne.
– Ma szy na JS22WR oka za ła
się przy sło wio wym strza łem
w dzie siąt kę. Nie tyl ko prze tar -
ła nam dro gę na pol skie to ry,
ale za pi sze się tak że na trwa łe
w hi sto rii pol skie go ko lej nic -

twa. Je ste śmy nie zmier nie
dum ni z fak tu, że zo sta ła ona
wpi sa na do Eu ro pej skie go Re -
je stru Ma szyn Ko le jo wych
– do da je Grze gorz Fe re niec.
In ży nie ro wie pra cu ją cy nad pro -
jek tem ma szy ny JS22WR zmie -
ni li cha rak te ry sty kę ukła du hy -
drau licz ne go ma szy ny ba zo -
wej oraz wpro wa dzi li ca ły sze -
reg zmian kon struk cyj nych.
Naj waż niej szą jest oczy wi ście
wy po sa że nie ma szy ny w sys -
te my elek tro nicz ne umoż li wia -
ją ce bez piecz ną i efek tyw ną
pra cę na to rach. Z ze wnątrz
ma szy na rów nież róż ni się
od ty po wej „ko łów ki”. Pod wo zie

In ter han dler – przy szła ko lej na… ko lej
Za pre zen to wa na w ubie głym ro ku na ju bi le uszo wej ga li trzy dzie sto le -
cia fir my In ter han dler ko par ka dwu dro go wa JS2 2WR wy warła wra że nie
na go ściach sta no wiąc wów czas gwóźdź pro gra mu. Dziś, po uzy ska niu
cer ty fi ka tu do pusz cze nia do eks plo ata cji, kil ka ta kich ma szyn z po wo -
dze niem pra cu je w ca łej Pol sce na to rach czyn nych  

Koncepcja stworzenia dwudrogowej  ma szy ny na ba zie ko par ki kołowej JCB oka za ła się strza łem w dzie siąt kę i przetarła
Interhandlerowi dro gę na pol skie to ry. Toruńska firma zbie ra dziś owo ce ob ra nej swego czasu stra te gii 

Grze gorz Fe re niec, dy rek tor tech nicz ny w fir mie In ter han dler mó wi, że pro ces cer ty -
fi ka cji JS2 2W R kosz to wał kon struk to rów wie le tru du i nie prze spa nych no cy
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zmo dy fi ko wa no in sta lu jąc wóz -
ki ko le jo we umoż li wia ją ce jaz -
dę po to rach. Oprócz te go ma -
szy nę wy po sa żo no w zde rza ki
ko le jo we, spe cjal ne oświe tle -
nie czy dźwię ko wy sy gnał
ostrze gaw czy. Tym sa mym
JS22WR stał się w prak ty ce
po jaz dem ko le jo wym do pusz -
czo nym do eks plo ata cji na to -
rach, na któ rych od by wa się
nor mal ny ruch po cią gów.
Ma szy na jest efek tyw nym na -
rzę dziem za rów no pod czas
pra cy na to rach, jak i po za ni -
mi. Ma tę za le tę, że w za leż no -
ści od po trzeb wy ko rzy sty wać
ją moż na ja ko kla sycz ną ko -
par kę ko ło wą. Na tych miast
po zje cha niu z to ro wi ska mo -
że wy ko ny wać ty po we pra ce
bu dow la ne prze miesz cza jąc
się na ko łach ogu mio nych.
Za rów no na to rach, jak i w te -
re nie ma szy nę JS22WR moż -
na wy ko rzy sty wać z ca łym
sze re giem na rzę dzi ro bo -
czych. Dzię ki te mu ope ra tor
mo że nie tyl ko ko pać, ale tak -
że wbi jać pa le, wier cić otwo ry,
za mia tać, od śnie żać, na pra -
wiać na sy py, pro fi lo wać skar -
py, kar czo wać krza ki, wy ka -
szać po bo cza czy roz ła do wy -
wać wa go ny. Już nie ba wem
ma szy na przy sto so wa na zo -
sta nie do pra cy z ko szem ro -
bo czym, co spra wi, że wy ko -
rzy sty wać ją bę dzie moż -
na do kon ser wa cji i na praw
sie ci trak cyj nej.
W tej chwi li ko par ka dwu dro -
go wa JS2 2WR do stęp na jest
w wer sji z ka bi ną jed no oso -
bo wą. Za po trze bo wa nie ryn -
ku spra wi ło jed nak, że in ży -
nie ro wie In ter han dle ra opra -
co wa li już kon struk cję ka bi -
ny, w któ rej zmiesz czą się
dwie oso by. Ope ra tor i kie -
row nik ru chu, któ re go za da -
niem jest dba nie o za pew nie -
nie bez pie czeń stwa pod czas
pra cy na otwar tym to rze.
– Roz wi ja my kon struk cję ma -
szy ny, a je że li cho dzi o pro -
duk cję, to sta wia my na ja -
kość i speł nia nie po trzeb na -
byw ców. W chwi li obec nej
na sze zdol no ści pro duk cyj ne
wy no szą dwa dzie ścia ma -

szyn rocz nie. Je ste śmy jed -
nak w peł ni przy go to wa ni
na zwięk sze nie tej licz by
do trzy dzie stu sztuk – za pew -
nia Grze gorz Fe re niec. 
Ktoś mo że twier dzić, że moż -
li wo ści pro duk cyj ne In ter han -
dle ra nie są im po nu ją ce, co
spra wia że kon ku ren ci to ruń -
skiej fir my zy sku ją prze wa gę.
Ma ją nie tyl ko więk sze moż li -
wo ści tech nicz ne, ale tak że
prze zna czyć mo gą bar dziej
po kaź ne środ ki fi nan so we
na pra ce ba daw czo -roz wo jo -
we. Grze gorz Fe re niec nie
zga dza się z ta kim po sta wie -
niem spra wy: – Uwa żam, że
mniej sza ska la pro duk cji w na -
szym przy pad ku jest wręcz atu -
tem. Ma szy ny po wsta ją ce
w To ru niu to no wo cze sne,
w peł ni do pra co wa ne kon -
struk cje. Każ de mu eg zem pla -
rzo wi opusz cza ją ce mu na szą
ha lę pro duk cyj ną po świę ca my
szcze gól ną uwa gę. Dzie je się
to za rów no w fa zie mon ta żu,
jak i te stów prak tycz nych. Je -
ste śmy ela stycz ni, po zo sta je -
my w sta łym kon tak cie z użyt -
kow ni ka mi na szych ma szyn
i uwzględ nia my ich su ge stie.
Wła śnie dla te go zde cy do wa li -
śmy się po sze rzyć na szą ofer tę
ma szyn ko le jo wych i wdro żyć

MASZYNY BUDOWLANE

W maszynie bazowej wpro wa dzono cały sze reg zmian kon struk cyj nych i wy po sa żono ją w sys te my elek tro nicz ne umoż li wia ją ce
bez piecz ną i efek tyw ną pra cę na to rach nawet podczas normalnego ruchun pociągów

Ope ra tor ko le jo wej ko par ki JS22WR pra cu je w kom for to wych wa run kach w ka bi nie wy -
po sa żo nej w sys te my umoż li wia ją ce bez piecz ne wy ko ny wa nie za dań na to ro wi skach 

Ma szy na pra cu ją ca na otwar tym to rze mu si być wy po sa żo na w prze wi dzia ne prze pi -
sa mi spe cjal ne oświe tle nie ro bo cze dla pojazdów kolejowych
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do pro duk cji zmo dy fi ko wa -
ną wer sję JS2 2WR z więk -
szą, dwu oso bo wą ka bi ną.
Ab so lut nie klu czo wą spra wą
dla każ de go pro du cen ta ma -
szyn ro bo czych jest za pew nie -
nie opty mal ne go bez pie czeń -
stwa pra cy. Pod czas ro bót wy -
ko ny wa nych na to rach kwe stia
ta na bie ra szcze gól ne go zna -
cze nia. Pra ca przy otwar tym
ru chu po cią gów nie sie ze so -
bą wie le nie bez pie czeństw.
Wy star czy mo ment nie uwa gi,
by do szło do tra ge dii. Naj -
drob niej sza po mył ka ob słu gu -
ją ce go ma szy nę skut ko wać
mo że gi gan tycz ny mi i kosz -
tow ny mi stra ta mi ma te rial ny -
mi. Wła śnie dla te go In ter han -
dler wy po sa żył ma szy nę
w opra co wa ny we wła snym
za kre sie au tor ski sys tem bez -
pie czeń stwa. Dzia ła on w ten
spo sób, że ogra ni cza sfe rę
dzia ła nia ma szy ny, two rząc
coś na kształt wir tu al nej klat ki.
Na czas pra cy na otwar tym to -
rze ope ra tor wraz ze swo ją
ma szy ną jest w niej za my ka -

ny. Dzię ki te mu wy się gnik nie
mo że wy kro czyć po za zde fi -
nio wa ny ob szar. Za pew nia to
opty mal ne bez pie czeń stwo
pra cy i po zwa la ope ra to ro wi
skon cen tro wać się cał ko wi cie
na wy ko ny wa nym za da niu.
Nie mu si on bo wiem oba wiać
się, że za ha czy wy się gni kiem

o słup trak cyj ny, roz wie szo ne
nad to ro wi skiem prze wo dy
czy prze jeż dża ją cy po są -
sied nim to rze po ciąg. Do dat -
ko we za bez pie cze nie sta no -
wią przy ci ski roz miesz czo ne
w czte rech na roż ni kach nad -
wo zia ma szy ny. W ra zie za ist -
nie nia ja kie go kol wiek za gro -

że nia moż na ją za trzy mać tak -
że ręcz nie, z ze wnątrz.
In ter han dler za pew nia użyt -
kow ni kom ma szy ny JS22WR
wspar cie po sprze da żo we. Nie
tyl ko pod wzglę dem do radz twa
tech nicz ne go i ser wi su, ale tak -
że fi nan so wa nia za ku pów. Dzi -
siej sza moc no skom pli ko wa -
na sy tu acja go spo dar cza zmu -
sza wie le firm do ogra ni cza nia
wy dat ków. In ter han dler prze ko -
nu je jed nak, że za kup dwu dro -
go wej ko par ki JS22WR trak to -
wać na le ży ja ko przy szło ścio wą
in we sty cje. – By osią gnąć dzi -
siej szą po zy cję, mu sie li śmy
przejść dłu gą dro gę. Wy ka za -
li śmy się de ter mi na cją udo -
wad nia jąc, że po tra fi my re ali -
zo wać wy ty czo ne ce le. Za -
pew niam, że nie po wie dzie li -
śmy jesz cze ostat nie go sło wa.
Chce my suk ce syw nie zwięk -
szać udzia ły w ryn ku ma szyn ko -
le jo wych i kon se kwent nie po -
sze rzać ich asor ty -
ment – pod su mo wu je
Grze gorz Fe re niec. 

www.interhandler.pl

Wóz ki, zde rza ki, w ja kie wy po sa żo no ma szy nę, spra wia ją, że pra cu jąc na to rach sta -
je się ona spe cja li stycz nym po jaz dem ko le jo wym



– Unia Eu ro pej ska kon se kwent nie wpro wa dza ko lej ne
nor my li mi tu ją ce emi sję dwu tlen ku wę gla.  Ko niecz -
ność ich speł nie nia wy mu sza dzia ła nia pro du cen tów
nie tyl ko po jaz dów, ale tak że ma szyn ro bo czych. Jak
wy glą da w tym kon tek ście ofer ta JCB?
– Od wie lu już lat si łę na pę do wą JCB sta no wi in no wa cyj -
ność. Po twier dze niem te go jest fakt, że to wła śnie bry tyj ski
kon cern ja ko pierw szy za ofe ro wał na pę dza ną elek trycz nie
mi ni ko par kę. Kon struk to rzy JCB nie za mie rza ją zwal niać
tem pa. Ich dzie łem jest pierw szy w peł ni funk cjo nal ny pro to -
typ ko par ki wo do ro wej. A wie dzieć war to, że jest to du ża
ma szy na, jej cię żar ro bo czy wy no si bo wiem dwa dzie ścia
dwie to ny. W tej chwi li nie mo gę jesz cze ujaw nić pew nych
szcze gó łów, ale za pew niam, że jesz cze w tym ro ku do in no -
wa cyj nej li nii e -tech do łą czą ko lej ne ma szy ny JCB o nie kon -
wen cjo nal nym na pę dzie. 

– Cią gle sły szy my, że elek tro mo bil ność wkra cza
na pla ce bu do wy. Wkra cza, wkra cza i ja koś wkro czyć
nie mo że. W ofer cie zna ko mi tej więk szo ści pro du cen -
tów są ma szy ny za si la ne ener gią elek trycz ną, ale
zbyt nie go za in te re so wa nia ni mi  ja koś nie wi dać …
– Elek trycz ne ma szy ny bu dow la ne to w Pol sce w dal szym cią -
gu me lo dia przy szło ści. Kie dy to się zmie ni? Mu si my być cier -
pli wi. Do szu ki wał bym się tu ana lo gii do sa mo cho dów elek -
trycz nych, któ re od wie lu lat funk cjo no wa ły w na szej świa do -
mo ści, ale fi zycz nie do pie ro od nie daw na za czę ły się po ja wiać
w więk szych ilo ściach na uli cach pol skich miast. Nie je ste śmy
Nor we gią, nie mo że my za po mi nać, że w Pol sce wciąż nie wy -
twa rza my czy stej ener gii elek trycz nej. Nie po zy sku je my jej ze
źró deł od na wial nych, wy twa rza my ją w opar ciu o wę giel. Wi -
dać jed nak chęć zmian ta kie go sta nu rze czy. Ob ser wu je my
kon kret ne dzia ła nia, ale oczy wi ście mu si upły nąć jesz cze wie le
cza su, by zmia ny sta ły się fak tem. Z ca łą pew no ścią zmie nia -
my jed nak swe po dej ście do kwe stii eko lo gii, czy stej ener gii.
Co raz dy na micz niej roz wi ja się na przy kład sfe ra fo to wol ta iki,
po wsta ją też co raz to no we far my wia tro we, w mia stach bez
pro ble mu wy po ży czać moż na elek trycz ne sa mo cho dy. 

– No wła śnie, w Pol sce elek tro mo bil ność ko ja rzy się
z sa mo cho da mi ale zu peł nie nie z ma szy na mi bu dow la -
ny mi. Jak za chę cić klien ta do kup na ta kiej ma szy ny?
– Trze ba je pro pa go wać, za chę cać do po zna nia ich moż li -
wo ści. To do brze, że po ten cjal ny na byw ca mo że usły szeć,
al bo po czy tać o ta kiej ma szy nie. Uzy skać rze tel ne in for ma -
cje. Ale to tyl ko po ło wa suk ce su. Nic nie za stą pi bo wiem
moż li wo ści prze te sto wa nia ma szy ny elek trycz nej, za po zna -
nia się na ży wo z jej wa lo ra mi. W In ter han dle rze pra cu je my
nad tym, by stwo rzyć na szym klien tom ku te mu oka zję.
W tym ro ku z oczy wi stych wzglę dów nie mo gli śmy zor ga ni -
zo wać zbyt wie lu pre zen ta cji ma szyn elek trycz nych w dzia ła -
niu. Mo gę jed nak za pew nić, że ma my w pla nach spe cjal ną ak -
cję, któ ra do pro wa dzi do przy bli że nia na szej ofer ty ma szyn
o na pę dzie elek trycz nym sze ro kiej pu blicz no ści. 

– Co Pań skim zda niem sta no wi głów ne ba rie ry dla
wdro że nia elek tro mo bil no ści na pla cu bu do wy? Czy
jest to przede wszyst kim ce na za ku pu? 
– Ewen tu al ni na byw cy na rze ka ją, że ma szy ny elek trycz ne są zbyt
dro gie w sto sun ku do swych od po wied ni ków o na pę dzie kon wen -
cjo nal nym. Ce na jest w tej chwi li naj więk szą ba rie rą. Ma szy -
na bu dow la na jest ku po wa na w kon kret nym ce lu, ma wy ko nać
okre ślo ne za da nie. To z ko lei prze kła da się na za ro bek dla fir -
my. Du ża kwo ta, któ rą trze ba wy asy gno wać na ma szy nę elek -
trycz ną ha mu je po pyt, prze chy la sza lę na ko rzyść ma szyn
o na pę dzie kon wen cjo nal nym. To się jed nak w nie da le kiej
przy szło ści zmie ni. Wraz z roz wo jem tech no lo gii mo że my spo -
dzie wać się stop nio wej ob niż ki cen ma szyn ze ro emi syj nych. 

– Czy nie po ja wią się jed nak in ne go ro dza ju ba rie ry?
Ma szy ny elek trycz ne nie pra cu ją prze cież tyl ko w za -
mknię tych po miesz cze niach. Ni ska tem pe ra tu ra mo -
że mieć ne ga tyw ny wpływ na ich funk cjo nal ność… 
– Sza cu je się, że zi mą, gdy pa nu ją ni skie tem pe ra tu ry, efek -
tyw ność ba te rii spa da, ale mak sy mal nie do pięt na stu pro -
cent. W dłuż szej per spek ty wie nie sta no wi to jed nak więk -
sze go pro ble mu. Wspo mnia ny roz wój tech no lo gicz ny spra -
wia, że ro śnie po jem ność i ja kość ba te rii. JCB da je na swo -
je ba te rie li to wo -jo no we pięć lat gwa ran cji, co utwier dza
w prze ko na niu, że jest pew ne ich ja ko ści.

– Prze szko dą dla roz wo ju elek tro mo bil no ści mo że
stać się też re ge ne ra cja i uty li za cja ba te rii. Użyt kow -
nik mo że prze cież oba wiać się, że zo sta nie po zo sta -
wio ny ze zu ży ty mi aku mu la to ra mi sam so bie, bo
kosz ty ich za go spo da ro wa nia są bar dzo wy so kie.
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Gramy do tej samej bramki!
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Roz mo wa z Bartoszem Sołtyszewskim,
kierownikiem ds. e-innowacji 

w firmie Interhandler



– Je stem jed nak pe wien, że bran ża po ra dzi so bie z tym pro -
ble mem. Jed nym z prak ty ko wa nych roz wią zań jest wy ko -
rzy sta nie ba te rii, któ ra pod czas eks plo ata cji zmniej szy ła
swo ją po jem ność, ja ko aku mu la to ra do mo we go. W ten spo -
sób mo że ma ga zy no wać ener gię z in sta la cji fo to wol ta icz -
nych i z po wo dze niem funk cjo no wać w no wej ro li. 

– Na sza re dak cja zwró ci ła się swe go czasu do Mi ni ster -
stwa Kli ma tu i Mi ni ster stwa Ak ty wów Pań stwo wych z py ta -
niem o ewen tu al ne do pła ty do elek trycz nych ma szyn bu -
dow la nych. Zgad nie Pan, ja ką od po wiedź otrzy ma li śmy?
– Za pew ne ne ga tyw ną. 

– Punkt dla Pa na! Na do da tek od po wie dzia no nam, że
do ta cje nie są prze wi dy wa ne, bo nikt z bran ży nie wy -
ra ził ta kiej po trze by. Co Pan na to?
– Co naj mniej kil ka krot nie kon tak to wa li śmy się w tej spra wie
z Mi ni ster stwem Kli ma tu i ma my po dob ne efek ty. Do sta li -
śmy po twier dze nie otrzy ma nia py ta nia o wspar cie dla ma -
szyn elek trycz nych i pla no wa nych w tej spra wie kon sul ta -
cjach spo łecz nych, ale na tym się skoń czy ło. Brak od po wie -
dzi jest tym bar dziej roz cza ro wu ją cy, że prze cież po nad 5,5
pro cent świa to wej emi sji dwu tlen ku wę gla po cho dzi z pla -
ców bu do wy. Nie jest to więc czy sto teo re tycz na dys ku sja
o ma szy nach, któ re mo że kie dyś po ja wią się w ofer cie naj -
więk szych pro du cen tów, tyl ko kon kret ne py ta nie o wspar -
cie za in te re so wa nych za ku pem sprzę tu do stęp ne go już te -
raz. Udział „elek try ków” w ofer cie ma szyn bu dow la nych bę -
dzie rósł i nie wy obra żam so bie sy tu acji utrzy mu ją cej obec -
ny stan rze czy. Mam ci chą na dzie ję, że po stę pu ją ca elek try -
fi ka cja sa mo cho dów oso bo wych prze chy li sza lę na na szą
ko rzyść i zmu si rzą dzą cych do ja snych de kla ra cji. W koń cu
sty mu la cja roz wo ju no wych tech no lo gii le ży tak sa mo
i w ich in te re sie. Wszy scy gra my do tej sa mej bram ki i dą ży -
my do ogra ni cza nia za nie czysz cza nia śro do wi ska.

– A mo że po sta wić spra wę ina czej prze ko nu jąc po -
ten cjal ne go na byw cę, że war to za pła cić wię cej
za ma szy nę elek trycz ną, bo w dłuż szej per spek ty wie
przy nie sie to po pro stu kon kret ne ko rzy ści?
– Ce na ma szy ny elek trycz nej jest wyż sza, ale z dru giej stro -
ny jej użyt kow nik po no si zde cy do wa nie niż sze kosz ty prze -
glą dów. Ma szy ny elek trycz ne wy róż nia ją się od spa li no -
wych prost szą bu do wą . Fak tem jest, że ich sys tem prze -
nie sie nia na pę du skła da się z kil ku set kom po nen tów, a nie
kil ku ty się cy, jak ma to miej sce w sprzę cie spa li no wym.  

– Co jesz cze prze ma wia za „elek try ka mi”?
– Nie moż na nie do ce niać po ten cja łu ma szyn elek trycz -
nych. Pa mię taj my, że przy ta kich sa mych pa ra me trach
i osią gach, jak w przy pad ku sprzę tu o kon wen cjo nal nym
na pę dzie, ich użyt kow nik mo że cie szyć się ze ro wą emi sją
spa lin i nie mal bez gło śną pra cą. To otwie ra przed nim no -
we per spek ty wy, da jąc na przy kład moż li wość pra cy we -
wnątrz bu dyn ków, w za tło czo nych cen trach miast, a tak że
pod czas wy ko ny wa nia za dań no cą lub w stre fach ci szy.
Mo że my cał ko wi cie zmie nić po strze ga nie pla ców bu do wy,
któ re ko ja rzą się te raz z za nie czysz cze nia mi i ha ła sem. 

– A mo że już wkrót ce na byw cy kom pak to wych ma -
szyn bu dow la nych nie bę dą mie li wy bo ru? Mo że do -
stęp ne bę dą je dy nie ma szy ny elek trycz ne?  
– Choć nie któ rzy pro du cen ci sil ni ków za po wie dzie li, że nie
bę dą już pro wa dzić prac nad roz wo jem tech no lo gicz nym
jed no stek Die sla, to nie spo dzie wam się, że tym sa mym ma -
szy ny bu dow la ne o kon wen cjo nal nym na pę dzie znik ną
z ryn ku. Elek try fi ka cja obej mie mo de le kom pak to we, ale
w przy pad ku cięż kie go sprzę tu nie bę dzie to już tak pro ste
przed się wzię cie. Za kła dam za tem, że w seg men cie cięż kim
roz wi ja ny bę dzie mie sza ny na pęd spa li no wo -elek trycz ny,
a w przy szło ści wo do ro wy. W naj bliż szym cza sie jed nak
die sel wciąż bę dzie naj czę ściej spo ty ka nym środ kiem na -
pę du ma szyn, szcze gól nie tych więk szych. 

– Pia stu je Pan sta no wi sko kie row ni ka do spraw e -in -
no wa cji w fir mie In ter han dler. Czym zaj mu je się Pan
kon kret nie na co dzień?
– Do mo ich głów nych za dań na le ży włą cza nie do na szej
ofer ty ma szyn ze ro emi syj nych. Dbam tak że o spój ność stra -
te gii fir my dla te go in no wa cyj ne go seg men tu. 

– Co spra wi ło, że zde cy do wał się Pan na ob ję cie swej
funk cji? Czy de cy zja by ła re zul ta tem Pań skich prze ko -
nań i za in te re so wań?
– Mu szę przy znać, że mam nie by wa łe szczę ście, bo za wo -
do wo ro bię to co lu bię. In ter han dler dał mi bo wiem moż li -
wość pro wa dze nia tak przy szło ścio we go pro jek tu. Świa do -
mość per spek tyw, któ re się przed na mi otwie ra ją, sta no wi
dla mnie do dat ko wy mo tor na pę do wy do dzia łań. Bę dąc
zwo len ni kiem eko lo gicz nych roz wią zań je stem prze ko na ny,
że elek try fi ka cja przy nie sie po zy tyw ne efek ty. W zna czą cym
stop niu wpły nie bo wiem na zmniej sze nie się tak zwa ne go
śla du wę glo we go w bran ży bu dow la nej. 

– Do wie dzie li śmy się, że jest Pan zwo len ni kiem eko -
lo gicz nych roz wią zań. Co jesz cze o so bie zdra dził by
Pan na szym czy tel ni kom?
– To z całą pewnością naj trud niej sze z py tań, ja kie do tej
po ry pa dły w na szej roz mo wie. Fa scy nu ją mnie no we tech -
no lo gie, sta ram się je zgłę biać, co oczy wi ście po zo sta je
w związ ku z mo im sta no wi skiem w In ter han dle rze. 

– Nie sa mą pra cą jed nak czło wiek ży je… 
– Wol ny czas sta ram się spę dzać ak tyw nie. Bar dzo lu bię
bie gać, to do bra for ma od prę że nia, od skocz nia od ota cza -
ją cych nas pro ble mów. Tu do pa da mnie jed nak rze czy wi -
stość. Miesz kam w cen trum mia sta i je śli wy bie ram się
na szyb ką prze bież kę, to do ku cza mi sła ba ja kość po wie -
trza. Moż na po wie dzieć, że bie gnąc pra cu ję, bo roz my -
ślam jak ogra ni czyć za nie czysz cze nia. Znaj du ję do dat ko wą
mo ty wa cję, by dzia łać na rzecz eko lo gii.

– Moż na za tem po wie dzieć, że w In ter han dle rze jest
Pan wła ści wym czło wie kiem na wła ści wym miej scu… 
– Cie szę się, że tak pan uwa ża.

Roz ma wiał: Jan Ba rań ski
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Rów niar ki HBM cie szą się
nie słab ną cym za in te re so wa -
niem pol skich użyt kow ni ków.
Co cie ka we, wy ko rzy sty wa ne
są do za dań spe cjal nych, jak
i tych zwy kłych, co dzien nych
prac dro go wych. Ope ra to rzy
chwa lą so bie rów nież wy go -
dę użyt ko wa nia tych ma szyn

i kom fort, ja ki da je im do brze
wy po sa żo na ka bi na. 
Stan dar dem jest wy ko rzy sta -
nie rów nia rek przy bu do wie
i utrzy ma niu dróg, ale ostat -
nio co raz czę ściej ma ją za -
sto so wa nie przy bu do wie
dróg le śnych, któ ra wy ma ga
uży cia nie co dzien nych roz -
wią zań i wy po sa że nia. Rów -
niar ki prze zna czo ne do prac
w te re nie le śnym po sia da ją
okra to wa nie ka bi ny i świa teł.
Te do dat ko we ele men ty sta -
no wią sku tecz ną ochro nę
ma szy ny przed mo gą cy mi

spo wo do wać jej uszko dze -
nia ga łę zia mi i ko na ra mi. 
Obec nie w cią głej pro duk cji
znaj du ją się dwa ty py rów nia -
rek HBM: BG 180 TA-7 (o ma -
sie 19 ton) oraz BG 120 TA-6
(jej ma sa wy no si 14 ton). Za le -
tą rów nia rek HBM jest speł nia -
nie wszyst kich norm emi sji

spa lin obo wią zu ją cych obec -
nie na te re nie Unii Eu ro pej -
skiej. Rów niar ki zo sta ły wy po -
sa żo ne w wy daj ne i oszczęd -
ne sil ni ki Per kins. W ma szy nie
BG 180 TA-7 za sto so wa no sil -
nik o mo cy 205 KM speł nia ją -
cy nor mę emi sji spa lin EU Sta -
ge V, na to miast rów niar ka

BG 120 TA-6 na pę dza na jest
sil ni kiem o mo cy 139 KM, któ -
ry speł nia nor mę Sta ge IV.
Jed nost ki na pę do we sto so -
wa ne przez pro du cen ta rów -
nia rek HBM wy róż nia spraw -
ność pro ce su spa la nia, co jest
bar dzo waż ne dla speł nie nia
re stryk cyj nych norm unij nych.
War to do dać, że po za wy po -
sa że niem w joy stic ki, ma szy -
ny HBM po sia da ją rów nież
kie row ni cę, któ ra umoż li wia
po ru sza nie się po dro gach
pu blicz nych. Fakt ten wy róż -
nia rów niar ki HBM na tle ma -
szyn kon ku ren cyj nych ma rek.
Wy łącz ny de aler rów nia rek

HBM w Pol sce – fir ma Full
Ma szy ny Bu dow la ne ofe ru je
no wa tor skie roz wią za nia do -
ty czą ce wy po sa że nia opcjo -
nal ne go. Jed ną z moż li wo ści
jest do po sa że nie rów niar ki
w bocz ne, hy drau licz ne ogra -
nicz ni ki le mie sza środ ko we go
GravelStop (le wy/pra wy). Spo -
sób mon ta żu ogra nicz ni ków
da je peł ną moż li wość ste ro -
wa nia ni mi bez po śred nio z ka -
bi ny. Po nie waż po zwa la ją one
przy spie szyć pra cę, licz ba
prze jaz dów rów niar ką mo że
być znacz nie zre du ko wa na.
GravelStop mo że być wy ko -
rzy sty wa ny nie tyl ko w rów -
niar kach, ale też w spy char -
kach. Jest to szcze gól nie
istot ne dla firm wy ko naw -
czych użyt ku ją cych
na co dzień ma szy -
ny obu ty pów. 

MASZYNY BUDOWLANE

Rów niar ki HBM łączą do kład ność i kom fort! 
Bu do wa dróg sta no wi wie lo eta po wy pro ces wy ma ga ją cy za cho wa nia
szcze gól nej sta ran no ści przy doborze odpowiedniego sprzętu.  W po -
cząt ko wych fa zach bu do wy niezbędne jest uży cie rów nia rek. Tu z
pomocą wykonawcom przychodzi firma Full Maszyny Budowlane, która
w swej bogatej ofercie posiada wysokiej klasy równiarki HBM 

Wy łącz ny de aler rów nia rek HBM w Pol sce – fir ma Full Ma szy ny Bu dow la ne ofe ru je nie tyl -
ko ma szy ny, ale tak że no wa tor skie roz wią za nia do ty czą ce wy po sa że nia opcjo nal ne go

Rów niar ki HBM wy po sa żo ne są w prze stron ne ka bi ny, co w po łą cze niu z er go no micz ną
kon so lą ob słu go wą i wy god nym fo te lem stwa rza ope ra to ro wi kom for to we wa run ki pracy

Na czy tel nym ekra nie ope ra tor śle dzić
mo że po stę py w wy ko ny wa nym za da niu 

Er go no micz ne ele men ty ob słu go we
znacz nie uła twia ją pra cę ope ra to ra 

Świa tła ma szyn pra cu ją cych w la sach
są za bez pie czo ne przed uszko dze niem 

www.full.com.pl



Ol brzy mią za le tą mi ni rów nia rek
Easy Gra der jest moż li wość
pra cy wszę dzie tam, gdzie nie
do trą więk sze ma szy ny. Kom -
pak to we ga ba ry ty, ma sa wy no -
szą ca 2.700 kg oraz moc sil ni -
ka się ga ją ca do 50 KM umoż li -
wia ją efek tyw ną pra cę tak że
w cia snej prze strze ni. Za sto so -
wa ny w mi ni rów niar kach Easy
Gra der na pęd tan de mo wy
(6x4) ze sprzę głem kło wym po -
zwa la wy ko rzy sty wać je prak -
tycz nie w każ dym te re nie. 
Ma szy ny Easy Gra der wy róż -
nia ją się tak że ze wzglę du
na swą prak tycz ność i ła -
twość ob słu gi. Do dat ko wą za -
le tę sta no wi fakt, że rów niar ką
Easy Gra der moż na po ru szać
się po dro gach pu blicz nych.
Ma szy na zo sta ła wy po sa żo -

na w wy maga ną w tym ce lu
kie row ni cę z hy dro sta tycz -
nym wspo ma ga niem.
Wszyst ki mi funk cja mi ope ra -
tor mo że też ste ro wać po słu -
gu jąc się dwo ma joy stic ka -

mi. Ma szy ny Easy Gra der
za pew nia ją ope ra to ro wi
mak sy mal ny kom fort pra cy.
Za le ta mi rów niar ki są mię -
dzy in ny mi re gu lo wa ny fo tel
z pneu ma tycz nym za wie -

sze niem, opty mal na wi docz -
ność we wszyst kich kie run -
kach czy moż li wość stop nio -
we go przy spie sze nia. 
Na ży cze nie klien ta mi ni rów -
niar ka Easy Gra der mo że zo -
stać wy po sa żo na w sze reg do -
dat ko wych opcji. Zamówić
można mię dzy in ny mi prze dłu -
że nie le mie sza, zdej mo wa ny
pług przed ni, przy go to wa nie
hy drau li ki pod mon taż la se ro -
we go sys te mu ni we la cji, przy -
cze pę trans por to wą oraz cen -
tral ne sma ro wa nie. 
Fir ma Full Ma szy ny Bu dow la ne
szy ku je się wła śnie do ob cho -
dów trzy dzie sto le cia dzia łal no -
ści. Ze bra ne w tym cza sie do -
świad cze nia w sprze da ży ma -
szyn do bu do wy dróg po zwo li -
ło na wy se lek cjo no wa nie ofer -
ty pro duk to wej pod wzglę dem
ja ko ścio wym od po wia da ją cej
twar dym wy ma ga niom ryn ku.
Do me ną fir my jest rów nież pro -
fe sjo nal ne do radz two
w za kre sie do bo ru
ma szyn i sprzę tu.

Easy Gra der do trze w każ de miej sce! 
Od nie daw na w dys try bu cji fir my Full Ma szy ny Bu dow la ne znaj du ją się mi ni -
rów niar ki no we go ro dza ju. Pro du ko wa ne we Fran cji ma szy ny mar ki Easy Gra -
der są z po wo dze niem  sto so wa ne na mniej szych pla cach bu do wy, na
przykład bo isk spor to wych, ścież ek ro we ro wych czy ciągów pieszych 
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MASZYNY BUDOWLANE

www.full.com.pl

Za sto so wa ny w mi ni rów niar kach Easy Gra der na pęd tan de mo wy (6x4) ze sprzę głem kło -
wym po zwa la wy ko rzy sty wać je prak tycz nie w każ dym te re nie
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Kon struk to rzy no wych ła do -
wa rek zop ty ma li zo wa li cie -
szą cy się uzna niem użyt kow -
ni ków hy dro sta tycz ny na pęd
jezd ny we wszyst kich trzech
mo de lach. Zwięk szy li moc sil -
ni ka w ma szy nach L 538
i L 546, a w mo de lu L 546 za -
sto so wa li te raz no wy sze ścio -
cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż -
ny. W re zul ta cie uzy ska li trwa -
ły wzrost wy daj no ści przy za -
cho wa niu wy so kiej nie za wod -
no ści. Dzię ki na pę do wi hy -
dro sta tycz ne mu zu ży cie pa li -
wa po zo sta je na ni skim po -
zio mie, co ob ni ża kosz ty eks -
plo ata cyj ne i re du ku je emi sję
dwu tlen ku wę gla.
Na byw cy no wych śred niej
wiel ko ści ła do wa rek ko ło -
wych Lie bherr ma ją do wy bo -
ru dwa wa rian ty wy się gni ka.
Z ki ne ma ty ką „Z” lub rów no -
le głą. Lie bherr zmo der ni zo -
wał oba wa rian ty wy się gni -
ków. Dzię ki za sto so wa niu
więk szych si łow ni ków uda ło
się uzy skać więk szą   si łę
pod no sze nia. W po rów na niu
z po przed nią ge ne ra cją ma -
szyn wzro sła ona aż o dwa -
dzie ścia pro cent. 
W przy pad ku wy ko ny wa nia po -
wta rzal nych cy kli ro bo czych
ope ra tor mo że uła twić so bie za -
da nie pro gra mu jąc wy so kość
pod no sze nia wy się gni ka i po ło -
że nie łyż ki. Wy dajny układ hy -
drau licz ny da je ope ra to ro wi ma -
szy ny moż li wość wy ko ny wa nia
na kła da ją cych się ru chów pod -
no sze nia i opusz cza nia wy się -
gni ka, a tak że po chy la nia łyż ki.
W re zul ta cie ro śnie wy daj ność
i bez pie czeń stwo pra cy.
Dzię ki do stęp ne mu opcjo nal -
nie ukła do wi amor ty za cji wy -
się gni ka w po ło że niach gra -
nicz nych ope ra to rzy chro nią
swe ma szy ny przed uszko dze -

nia mi me cha nicz ny mi, a tak że
re du ku ją wi bra cje. Zwięk sza to
ży wot ność wszyst kich pod ze -
spo łów, zwłasz cza wy się gni ka
i za in sta lo wa ne go osprzę tu.
Mo der ni zu jąc ka bi nę kon struk -
to rzy ba zo wa li na do świad cze -
niach pro jek to wych z du żych
ła do wa rek ko ło wych Lie bherr
XPower. Dzię ki prze su nię ciu
pe da łów ku przo do wi ma szy ny

miej sce pra cy ope ra to ra zy -
ska ło na prze stron no ści. Ce -
chą cha rak te ry stycz ną jest
dzie wię cio ca lo wy, re gu lo wa -
ny na wy so kość wy świe tlacz
do ty ko wy, na któ rym po ja wia -
ją się wszyst kie in for ma cje do -
ty czą cych pa ra me trów ro bo -
czych ma szy ny. Zop ty ma li zo -
wa na na wi ga cja w me nu po -
zwa la do sto so wać usta wie nia
do in dy wi du al nych upodo bań
ob słu gu ją ce go ma szy nę.

Aby uła twić ob słu gę ma szy -
ny, fir ma Lie bherr wy ko rzy sta -
ła sze reg ele men tów kon -
struk cyj nych z ka bi ny ope ra -
to ra du żych ła do wa rek
XPower. Do brym te go przy -
kła dem jest er go no micz -
na jed nost ka ste ru ją ca z od -
chy la ną kon so lą. Kom fort
zwięk sza ją rów nież prze my -
śla ne in no wa cje, ta kie jak

prze su wa na szy ba okna
po pra wej stro nie, któ ra po -
pra wia wen ty la cję i umoż li wia
ko mu ni ko wa nie się z oso ba -
mi po zo sta ją cy mi na ze -
wnątrz. Du że po wierzch nie
prze szkleń no wej ka bi ny za -
pew nia ją do brą wi docz ność
we wszyst kich kie run kach.
Pod czas prze ła dun ku kru szy -
wa lub gru zu na przed nią szy -
bę spa dać mo gą odłam ki. By
za po biec jej uszko dze niu, fir -

ma Lie bherr za le ca sto so wa -
nie opcjo nal nej krat ki ochron -
nej, któ rą moż na ła two zło żyć
na czas czysz cze nia.
Po dob nie, jak w przy pad ku
ma szyn XPower no we śred nie
ła do war ki ko ło we Lie bherr do -
po sa żyć moż na w joy stick ste -
ru ją cy. Pod czas ope ra cji wy -
ma ga ją cych wy ko ny wa nia du -
żej ilo ści ma new rów ko rzy sta -
nie z nie go przy no si oszczęd -
no ści pa li wa i re du ku je zmę -
cze nie ope ra to ra. Krót kie,
płyn ne ru chy er go no micz nym
joy stic kiem są bo wiem ła twiej -
sze i lżej sze niż in ten syw ne
krę ce nie kie row ni cą. Po nad to
le we ra mię ope ra to ra spo czy -
wa na wy god nym pod ło kiet ni -
ku na wet pod czas zmia ny kie -
run ku jaz dy. Ob słu ga zmo der -
ni zo wa ne go joy stic ka od by wa
się w spo sób in tu icyj ny. Je go
po ło że nie od po wia da bo wiem
za wsze ką to wi skrę tu ła do -
war ki. Wraz ze sprzę że niem
zwrot nym si ły na joy stic ku
da je to ope ra to ro wi peł ne po -
czu cie kon tro li nad ma szy ną.
Oczy wi ście na byw cy, o ile
cha rak ter ich pra cy wy ma ga
prze jaz dów po dro gach pu -
blicz nych, mo gą za mó wić ła -
do war ki no wej ge ne ra cji wy -
po sa żo ne w kie row ni cę. 
Lie bherr sto su je w śred nich
ła do war kach wszyst kie ukła -
dy wspo ma ga nia zna ne
z więk szych ma szyn XPower.
Na le żą do nich ak tyw ne roz -
po zna wa nie prze szkód z ty łu
ła do war ki, sys tem wa żą cy
z Truck Pay lo ad As sist,
czujniki mo ni to rujące ci śnie -
nie w opo nach i ada pta cyj ne
oświe tle nie ro bo cze. Do stęp -
ny jest rów nież sys -
tem mo ni to ro wa nia
ob sza ru z przo du

MASZYNY BUDOWLANE

No we ła do war ki Lie bherr – ma szy ny do wszyst kie go!
Śred niej wiel ko ści ła do war ki ko ło we Lie bherr spraw dza ją się w naj róż niej szych za sto so wa niach
po cząw szy od prze ła dun ku ma te ria łów syp kich i spa le ty zo wa nych, aż po ogól ne pra ce ziem ne.
Do naj moc niej szych stron no wych ła do wa rek ko ło wych Lie bherr na le ży mię dzy in ny mi znacz ny
wzrost osią gów ukła du na pę do we go, mo dy fi ka cje wy się gni ka oraz prze pro jek to wa na ka bi na.
Po raz pierw szy w tej kla sie ma szyn Lie bherr za sto so wał in no wa cyj ne sys te my wspo ma ga nia
pra cy ope ra to ra i no wy joy stick ste ru ją cy – zna ne z du żych ła do wa rek ko ło wych XPower

Lie bherr za sto so wał w no wych śred niej wiel ko ści ła do war kach ko ło wych kom plek -
so we roz wią za nia opty ma li zu ją ce wy daj ność, bez pie czeń stwo i kom for t obsługi

www.liebherr.pl
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W ro ku 2008, kie dy to spół ka
Port Pół noc ny w Gdań sku
sta ła się czę ścią bel gij skiej
gru py Sea -In vest, nie mal na -
tych miast roz po czę to pra ce
ma ją ce na ce lu po więk sze nie
ter mi na la ob słu gu ją ce go im -
port wę gla i in nych su chych
to wa rów ma so wych. 
Ba za prze ła dun ku wę gla skła -
da się z roz bu do wa nej bocz ni -
cy ko le jo wej oraz dwóch wy -
wrot nic. Ca łość uzupełniają
pla ce skła do we mie szą ce
oko ło 1.600.000 ton wę gla,
i roz bu do wa ne ukła dy prze no -
śni ków. Na to miast pirs ze sta -
no wi skiem za ła dun ko wym
umoż li wia przyj mo wa nie stat -
ków o dłu go ści do 280 i za nu -
rze niu do 15 me trów. Spraw ny
roz ła du nek cu mu ją cych tu
jed no stek umoż li wia ją mię dzy
in ny mi trzy żu ra wie por to we.
Spół ka Port Pół noc ny po sia da
też wła sne lo ko mo ty wy i wy -
szko lo nych ma szy ni stów, co
umoż li wia do dat ko wo ob słu -
gę ko le jo wą in nych ter mi na li
funk cjo nu ją cych na te re nie
Por tu Gdańsk. 
To wła śnie w opar ciu o pirs
prze ła dun ko wy oraz przy le głe
te re ny po wstał ter mi nal im por -
to wy. Je go po wsta nie spra wi -
ło, że Port Pół noc ny stał się
jed ną wszech stron ną ba zą
prze ła dun ko wą dla su chych
to wa rów ma so wych umoż li -
wia ją cą prze ła dun ki tych to -
wa rów na nie spo ty ka ną do -
tych czas w Pol sce ska lę.
Do te go oczy wi ście po trzeb ne
jest od po wied nie za ple cze
trans por to we, w tym po za ki -
lo me tra mi trans por te rów ta -
śmo wych nie zbęd na jest tak -
że od po wied nia licz ba ma -
szyn prze ła dun ko wych.
A do te go naj le piej na da ją się
róż ne go ty pu ła do war ki.

W Por cie Pół noc nym moż -
na na po tkać ich pe łen prze -
krój, w tym wie lo funk cyj ne im -
po nu ją ce po tęż ne, ma szy ny
sta cjo nar ne. Jed nak rów nie
waż nym ogni wem w łań cu chu

prac prze ła dun ko wych są ła -
do war ki mo bil ne. Mo gą one
swo bod nie prze miesz czać się
po wszyst kich pla cach skła -
do wych, a do te go dys po nu ją
mo cą umoż li wia ją cą spraw ne

prze miesz cza nie ma te ria łów.
– W pra cach prze ła dun ko wych
wy ko rzy stu je my kil ka na ście ła -
do wa rek ko ło wych. Są to du że
oraz bar dzo du że ma szy ny,
gdyż tyl ko ta kie są w sta nie
sku tecz nie prze miesz czać od -
po wied nio cięż kie ła dun ki.
Jed nak moc ma szyn opty mal -
nie wy ko rzy stać moż na do pie -
ro wów czas, gdy wy po sa ży się
je w od po wied nio do bra ne łyż -
ki ła do war ko we. Przede
wszyst kim mu si to być osprzęt
naj wyż szej ja ko ści, wy ko na ny
z naj lep szych ma te ria łów. Klu -

czo we zna cze nie ma też po -
jem ność łyż ki, któ ra mu si być
do sto so wa na do ro dza ju prze -
ła do wy wa ne go ma te ria łu. Wła -
śnie dla te go na sze ma szy ny
wy po sa żo ne zo sta ły w łyż ki ła -
do war ko we o du żej po jem no -
ści. Dwie z nich za ku pi li śmy
w fir mie Dek pol Ste el. Każ da
z nich jest wy ko rzy sty wa -
na przede wszyst kim w pra -
cach prze ła dun ko wych wę gla
– tłu ma czy Piotr Kie drow ski,
kie row nik ba zy sprzę tu
w spół ce Port Pół noc ny.
Łyż ki skonstruowane przez
inżynierów Dek pol Ste el ma ją
im po nu ją ce pa ra me try. Każ da

SPRZĘT BUDOWLANY

Odpowiednio do brana łyż ka to podstawa! 
Prze miesz cza nie se tek ty się cy ton wę gla, ru dy że la za oraz in nych ła -
dun ków ma so wych prze cho dzą cych przez pla ce skła do we Por tu Pół -
noc ne go w Gdań sku wy ma ga sto so wa nia spraw dzo nych i sku tecz -
nych ma szyn prze ła dun ko wych. Waż nym ogni wem łań cu cha tech no -
lo gicz ne go są ła do war ki ko ło we, któ re ujaw nia ją peł nię swych wa lo -
rów do pie ro wów czas, gdy wy po sa żo ne są w od po wied nie łyż ki

Niezwykle waż nym ogni wem w łań cu chu prac prze ła dun ko wych w Porcie Północnym są ła do war ki mo bil ne. Mo gą one swo bod nie prze -
miesz czać się po wszyst kich pla cach skła do wych, a do te go dys po nu ją mo cą umoż li wia ją cą spraw ne prze miesz cza nie ma te ria łów

Łyżki skonstruowane z myślą o zastosowaniu w Porcie Północnym mają imponujące
parametry, każda z nich może pomieścić aż jedenaście tysięcy litrów ładunku
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z nich wa ży 5,5 to ny, ma sze -
ro kość 4.500 mi li me trów i po -
jem ność 11.000 li trów. Przy -
sto so wa no je do pra cy z ła do -
war ka mi Cat 988, po tęż ny -
mi pięć dzie się cio to no wy mi
ma szy na mi, któ re dzię ki sil ni -

ko wi o mo cy po nad 400 kW
do sko na le spraw dza ją się
przy trans por cie cięż kich ła -
dun ków. Ła do war ki wy róż nia -
ją się wy trzy ma ło ścią oraz wy -
daj no ścią, a kon struk to rzy
Dek pol Ste el za dba li, aby pa -
ra me try ły żek po mo gły mak -
sy mal nie wy ko rzy stać ich
osią gi. Na pod kre śle nie za słu -
gu je sta ran ność do pra co wa -
nia kon struk cji ły żek. – W ob -
sza rach szcze gól nie na ra żo -
nych na zu ży cie za sto so wa li -

śmy wzmoc nie nia ze sta li trud -
no ście ral nej HB40 0. Roz wią -
za nie to po zwa la jed no cze śnie
usztyw nić ca łą kon struk cję, co
w prak ty ce prze kła da się nie
tyl ko na pod nie sie nie trwa ło -
ści łyż ki, ale tak że wy daj no ści

ła do war ki – tłu ma czy Pa weł
La risch, głów ny kon struk tor
w spół ce Dek pol Ste el.
Szcze gól nym wy zwa niem dla
kon struk to rów by ło zwięk sze -
nie po jem no ści łyż ki przy jed -
no cze snym za cho wa niu jej
wa gi. Cho dzi ło o to, by zre du -
ko wać licz bę prze jaz dów ła -
do wa rek Cat 988 wy ma ga -
nych do peł ne go za ła dun ku.
– Pra co wa li śmy nad moż li we
jak naj lep szym umiej sco wie -
niem środ ka cięż ko ści oraz

uzy ska niem efek tu za pew nia -
ją ce go ope ra to ro wi opty mal ną
wi docz ność na ob szar ro bo -
czy przed ma szy ną. W tym ce -
lu za sto so wa li śmy mo co wa nie
na nie ty po we szyb ko złą cze,
któ re umoż li wia za czep łyż ki
jak naj bli żej ma szy ny, a tym
sa mym prze su nię cie do ty łu
środ ka cięż ko ści. Je go po ło -
że nie jest bo wiem istot nym
czyn ni kiem przy ob li cze niach,
któ re po zwa la ją okre ślić, jak
du żą po jem ność mo że my uzy -
skać przy da nej gę sto ści prze -
miesz cza ne go ma te ria łu – do -
da je Pa weł La risch. 
In ży nie ro wie Dek pol Ste el wy -
li czy li, że mak sy mal na po jem -
ność łyż ki, któ ra nie prze kro -

czy mo men tu de sta bi li zu ją ce go
ma szy ny, wy no si 11.000 li trów.
Ta ka ilość ma te ria łu na bie ra ne -
go do łyż ki po zwa la na bez -
piecz ną pra cę i za pew nia opty -
mal ne wy ko rzy sta nie ła do wa -
rek eks plo ato wa nych w Por cie
Pół noc nym przy prze ła dun ku
pry zmo wa ne go na ogrom nych
hał dach wę gla. Skon stru owa ne
spe cjal nie do nich łyż ki znacz -
nie uła twia ją i przy spie sza ją
pra cę ope ra to rów. Nie mu szą
się oni oba wiać, że na bio -
rą do łyż ki zbyt du żo ma te ria -
łu. Do we ry fi ka cji nie po trze -
bu ją też wa gi i dzię ki te mu ich
pra ca jest płyn niej sza, a jed -
no cze śnie bez piecz na, za rów -
no dla nich sa mych, jak i po -

zo sta łych pra cow ni ków znaj -
du ją cych się w za się gu dzia ła -
nia ła do wa rek. – Z ły żek ła do -
war ko wych skon stru owa nych
i wy pro du ko wa nych przez Dek -
pol Ste el ko rzy sta my wpraw -
dzie do pie ro od kil ku mie się cy,
ale już te raz mo że my wy dać
o nich opi nię. Są one eks plo -
ato wa ne nie zwy kle in ten syw -
nie, dla te go z ca łym prze ko na -
niem mo że my stwier dzić, że
się spraw dzi ły i oka za ły się bar -
dzo uda nym za ku pem. Ich pa -
ra me try i ja kość wy ko na nia są
po rów ny wal ne z wy ro ba mi czo -
ło wych pro du cen tów, a prze -
ma wia za ni mi ko rzyst -
na ce na – pod su mo -
wu je Piotr Kie drow ski.

SPRZĘT BUDOWLANY

www.dekpolsteel.pl

Piotr Kie drow ski jest za do wo lo ny z ły -
żek do star czo nych przez Dek pol Steel

Łyżki dostarczone do Portu Północnego skonstruowano i wyprodukowano w oparciu
o najwyższe standardy technologiczne i jakościowe 

Wła ści wy do bór łyż ki nie tyl ko znacz nie przy spie sza pra cę ope ra to rów, ale czy ni ją tak że
ła twiej szą. Ob słu gu ją cy ma szy nę nie ma obaw, że na bio rze do łyż ki zbyt du żo ma te ria łu

Wy zwa niem dla kon struk to rów by ło zwięk sze nie po jem no ści łyż ki przy jed no cze snym za -
cho wa niu jej wa gi. Cho dzi ło o to, by zre du ko wać licz bę prze jaz dów ła do wa rek
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W paź dzier ni ku Liu gong
Dres sta Ma chi ne ry za pre zen -
to wa ła du żą pięć dzie się cio to -
no wą ko par kę. Pre zen ta cję
pro wa dzo no przy za cho wa -
niu re żi mu sa ni tar ne go
na wła snym po li go nie fir my
w Sta lo wej Wo li. Go spo da rzy
po chwa lić na le ży za wy bra -
nie for mu ły im pre zy. Oka za ła
się ona opty mal na. Do Sta lo -
wej Wo li za pro szo no sta ran -
nie wy se lek cjo no wa ną gru pę
klien tów, któ rzy z ra cji cha -
rak te ru pro wa dzo nych prac
ko rzy sta ją na co dzień z cięż -
kie go sprzę tu. Go spo da rzom
nie cho dzi ło jed nak o to, by
ze brać jak naj więk szą gru pę
w jed nym miej scu i cza sie.
Wprost prze ciw nie, na po li -
go nie po ja wia li się po je dyn -
czy klien ci, a każ de mu z nich
da no du żo cza su na za po -
zna nie się z wa lo ra mi ko par -
ki. Po zwa la ło to w spo ko ju
prze te sto wać ma szy nę. Bez
zbyt nie go po śpie chu, co jest
szcze gól nie waż ne, gdy te -
stu je się tak po tęż ny sprzęt. 
– Wdro ży li śmy do pro duk cji
no we na pol skim ryn ku mo de -
le ko pa rek i zor ga ni zo wa li śmy
ich po kaz tak, aby dać moż li -
wość za po zna nia się z ich
moż li wo ścia mi na szym klien -
tom. W tym ce lu przy go to wa -
li śmy plac te sto wy, na któ -
rym moż na po pra co wać ma -
szy ną i sa mo dziel nie spraw -
dzić si łę i pre cy zję jej dzia ła -
nia. W za leż no ści od kon fi gu -
ra cji ma szy na spraw dza się
w cięż kich wa run kach ko pal ni
su row ców skal nych czy
przy wy bu rze niach, ma wszel -
kie da ne ku te mu, by zna leźć
na byw ców w Pol sce – za pew -
nia Ar tur Dwo jak, Dyrektor
Sprzedaży Krajowej w LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry. 

Jed nym z pierw szych te stu ją -
cych ko par kę 950E był Je rzy
Go lec z fir my Gol trans. Na po -
kaz przy je chał z Lu bli na.
– Pod sta wo wym za kre sem
dzia ła nia na szej fir my są ro bo -
ty ziem ne. Wy ko nu je my wy ko -
py sze ro ko prze strzen ne, ni we -
la cje te re nu, a tak że roz biór ki
i wy bu rze nia. Ma my spy char -

kę Dres sta, z któ rej je ste śmy
bar dzo za do wo le ni. Cha rak ter
na szej pra cy spra wia, że ko -
niecz ne jest za sto so wa nie ko -
pa rek. Dla te go bar dzo ucie -
szy łem się z moż li wo ści prze -
te sto wa nia Liu gon ga 950E.
Na poligonie w Stalowej Woli
mogłem po czuć moc ma szy -
ny i spraw dzić jej możliwości
w rze czy wi stych wa run kach
roboczych. To przy wi lej być

za pro szo nym na ta ką im pre zę
– pod kre ślał Je rzy Go lec. 
Trwa ją ce przez sześć dni po -
ka zy speł ni ły swo je za da nie,
po zwo li ły bo wiem or ga ni za to -
rom nie tyl ko za cie śnić kon -
tak ty z klien ta mi, ale tak że po -
znać ich opi nie o ma szy nie.
Każ dy z te stu ją cych sprzęt był
pro szo ny o wy peł nie nie an kie -

ty i wy ra że nie opi nii. Ze spół
spe cja li stów z LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry po zo sta wał
przez ca ły do dys po zy cji go -
ści im pre zy. – Zna my war tość
na sze go sprzę tu, do sko na le
wie my, co na le ży do naj sil niej -
szych stron pre zen to wa nej
ma szy ny. Sta le dą ży my jed nak
do te go, by do sko na lić nasz
sprzęt pod wzglę dem kon -
struk cyj nym. Dla te go tak bar -

dzo ce ni my so bie bez po śred -
nie kon tak ty z prak ty ka mi użyt -
ku ją cy mi te go ty pu ma szy ny.
Ich uwa gi i su ge stie są nie zwy -
kle po moc ne w co dzien nej
pra cy na szych kon struk to rów
– do da je Ar tur Dwo jak.
Każ de go dnia te sty cięż kiej
ko par ki ob ser wo wał Ho ward
Da le. Za py ta ny o ak tu al ną
sy tu ację fir my i pla ny na naj -
bliż szą przy szłość po wie -
dział, że LiuGong bę dzie
sta wiał na roz wój tech no lo -
gicz nych wszyst kich grup
pro duk to wych, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem ko pa -
rek gą sie ni co wych. Ak tyw -
ność kon cer nu Liu gong
w seg men cie mi ni ko pa rek

gą sie ni co wych w Pol sce sta -
no wi pew ne no vum. Wśród
pro du cen tów pa nu je bo wiem
prze ko na nie – „ma łe ma szy -
ny, du żo pra cy, nie wiel kie zy -
ski”. Dla te go też „mi niów ki”
Liu gong od ra zu zo sta ły za -
pro jek to wa ne tak, aby spra -
wiać jak naj mniej kło po tu me -
cha ni kom. Z naj moc niej szy mi
sil ni ka mi oraz hy drau li ką sta -
no wią one wzór wy trzy ma ło ści. 

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry – ko par ki w na tar ciu!
Liu gong Dres sta Ma chi ne ry roz wi ja pro du kcję spy char ek gą sie ni co -
wych, ukła dar ek rur, ła do warek ko ło wych oraz ko par ek gą sie ni co -
wych. Ostatnimi czasy  fir ma sta wia na pro mo cję tych wła śnie ma szyn.
Do sprzedaży tra fi ła nie daw no no wa ge ne ra cja mi ni ko pa rek. Liu gong
Dres sta Ma chi ne ry za pre zen to wa ła polskim użytkownikom tak że cięż -
ką ma szy nę w po sta ci pięć dzie się cio to no wej ko par ki 950E

Ko par ka LiuGong 950E w za leż no ści od kon fi gu ra cji znaj du je za sto so wa nie w naj cięż szych wa run kach pod czas ro bót ziem nych,
w ko pal niach su row ców skal nych i za kła dach wy do byw czych oraz pra cach wy bu rze nio wych i roz biór kach
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Na dru gim bie gu nie ko par ko wej
ofer ty znaj du ją się co raz więk -
sze ma szy ny, ta kie jak pięć dzie -
się cio to no wa 950E znaj du ją ca
za sto so wa nie przede wszyst kim
w ko pal niach su row ców skal -
nych czy pra cach wy bu rze nio -
wych. Cie ka we, czy Liu gong
Dres sta Ma chi ne ry wy ka że się
cier pli wo ścią i od po wied nią de -
ter mi na cją w pro mo wa niu
i wspar ciu użyt kow ni ków tak
sze ro kie go spek trum ma szyn
– po cząw szy od ma lu chów, aż
po praw dzi we gi gan ty. – Mo gę
za pew nić, że de ter mi na cji nam
nie za brak nie. Na sze za an ga żo -
wa nie w seg ment mniej szych
ma szyn to sta ran nie prze my śla -
na de cy zja, sta no wią ca część
stra te gii bu do wa nia wi ze run ku
mar ki. Ma my wszel kie da ne ku
te mu, by od nieść suk ces rów -
nież w tym seg men cie ryn ku
– mó wi Ho ward Da le, prze wod -
ni czą cy za rzą du LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry. Je go sło wa zda -
ją się znaj do wać po twier dze nie
w licz bach. Tyl ko w pierw szym
mie sią cu sprze da ży w Pol sce
mi ni ko par ki Liu gong znaj do wa -
ły śred nio jed ne go na byw cę
dzien nie. Fir ma otrzy ma ła tak że
spo ro za py tań od klien tów i ma
za mó wie nia na do sta wy ko lej -
nych ma szyn. – Du że za in te re -
so wa nie na szy mi mi ni ko par ka -
mi cie szy i po twier dza słusz -
ność ob ra nej stra te gii. Da je też
na dzie je na bliż szą i dal -

szą przy szłość, co jest szcze -
gól nie waż ne w do bie nę ka ją -
cej świa to wą go spo dar kę pan -
de mii ko ro na wi ru sa – ko men tu -
je Ho ward Da le.
Prze wod ni czą cy za rzą du
Liu gong Dres sta Ma chi ne ry
pod kre śla, że ofer ta ko pa rek
gą sie ni co wych ma być kom -
plek so wa. Ozna cza to ry chłe
wpro wa dze nie do sprze da ży
cięż kich ma szyn, więk szych
niż pre zen to wa ny w Sta lo wej
Wo li mo del 950E. Fir ma za -
mie rza uzu peł nić ofer tę o ko -
par kę kla sy dzie więć dzie się -
ciu ton. Je że li nic nie sta nie
na prze szko dzie, jej ofi cjal ny
de biut ma od być się pod -
czas przy szło rocz nych tar -

gów Hil l he ad w Wiel kiej Bry -
ta nii. Ho ward Da le w roz mo -
wie z na szą re dak cją za su -
ge ro wał, że ma szy na ta
z prze zna cze niem na ryn ki
eu ro pej skie mo że być pro -
du ko wa na w fa bry ce w Sta -
lo wej Wo li. Prze wod ni czą cy
za rzą du Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry czę sto pod kre śla,
że fir ma ma am bi cje wy twa -
rza nia eu ro pej skich pro duk -
tów. Co ozna cza to w prak ty -
ce? – My ślę, że pro dukt eu ro -
pej ski po wi nien speł niać
okre ślo ne kry te ria. Je go na -
byw ca ocze ku je naj wyż szej
ja ko ści, kon ku ren cyj nej ce ny,
a tak że za pew nie nia wspar cia
w za kre sie ser wi su i ob słu -

gi po sprze da żo wej. To wła -
śnie ce chu je pro du ko wa ne
przez nas ma szy ny i jest do -
wo dem na to, że swe go cza -
su war to by ło pójść pod prąd.
Gdy na si kon ku ren ci prze no -
si li pro duk cję do Chin, my ob -
ra li śmy od wrot ny kie ru nek.
Pro du ku je my w Pol sce. Dla te -
go na sze ma szy ny w peł ni
zaspokajają po trze by eu ro pej -
skich użyt kow ni ków. W Pol -
sce ulo ko wa ny jest tak że
głów ny ma ga zyn czę ści za -
mien nych, ośro dek ba daw -
czo -roz wo jo wy i eu ro pej -
ska cen tra la fir my. To na -
praw dę przy no si efek ty. Mi -
mo utrzy mu ją cych się od dłu -
gie go cza su pro ble mów ca łej
go spo dar ki po wo do wa nych
kry zy sem pan de micz nym,
uda ło się nam sprze dać wię -
cej ma szyn niż przed ro kiem
– pod kre śla Ho ward Da le. 
Wiel kość sprze da ży sty mu lo -
wa na jest także poprzez
wspar cie na byw ców w za kre -
sie do bo ru i fi nan so wa nia
sprzętu. Za in te re so wa ni kup -
nem no wych ma szyn otrzy mu -
ją pro po zy cję le asin gu fa -
brycz ne go. Fi nan su ją cy za -
pew niają, że to ofer ta naj lep -
sza z moż li wych. Ta kie trak -
to wa nie po trzeb klien tów
sta no wi sku tecz ny
śro dek bu do wa nia
wi zerunku mar ki. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.liugong.com

Mimo kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa LiuGong Dres sta Ma chi -
ne ry wkra cza w no wą fa zę i po sze rza swój asor ty ment o ciężkie koparki

Nie zwy kle istot ną kwe stią dla wy daj no ści ma szy ny jest do bór osprzę tu. Pod czas po -
ka zów ko par ka 950E pra co wa ła z łyż ką skal ną o spe cjal nej kon struk cji

W cza sie spo tka nia pod czas po ka zów Ho ward Da le i Jan Ba rań ski ze wzglę du na za -
gro że nie ko ro na wi ru sem przez ca ły czas za cho wy wa li re żim sa ni tar ny
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„Par kur To wer” to ośmio pię -
tro wy kom pleks biu ro wy,
w któ rym do nie daw na by ło
tłocz no od pra cow ni ków.
Obiekt pamiętał jeszcze
minioną epokę, zbudowano
go bowiem w la tach sie dem -
dzie sią tych. Mi mo grun tow -
nej mo der ni za cji w ro ku 2006
nie sprostał pró bie cza su.
Kolejna przebudowa i prze -
rób ki nie mia ły eko no micz ne -
go uza sad nie nia, a do god ne
po ło że nie bli sko lot ni ska
Cho pi na i tra sy szyb kie go ru -
chu dopełniły reszty. Bu dy -
nek po sta no wio no ro ze brać,
a dla atrak cyj nej dział ki zna -
leźć no we prze zna cze nie.
De cy zja oka za ła się nie -
odwo łal na, a pra ce wy bu rze -
nio we po wie rzo no spe cja li -
stycz nej fir mie Tree. Po sta -
wio ne przed nią za da nie – co
naj mniej z dwóch po wo dów
– nie na le ża ło do naj ła twiej -
szych. Biu ro wiec usy tu owa -
ny był bo wiem na dział ce są -
sia du ją cej z bu dyn kiem
miesz kal nym. – Przy go to wa -
nia do wy bu rze nia „Par kur To -
wer” za czę li śmy jesz cze
na po cząt ku wrze śnia. Z za da -
niem mie li śmy upo rać się jak
naj szyb ciej. Obiekt miał znik -
nąć z po wierzch ni, a wszyst -
kim za in te re so wa nym bar dzo
za le ża ło na cza sie – mó wi
Mar cin Mil ler z fir my Tree.
Do głów nych prac wy bu rze -
nio wych Tree wy ko rzy stu je
nie mal stu to no wą ko par kę
Cat 385C L o za się gu 43 me -
trów spra wia ją cym, że ma -
szy na z po zio mu grun tu ra dzi
so bie do sko na le na wet z naj -
cięż szy mi pra ca mi. Oczy wi -
ście, aby ko par ka pra co wa ła
efek tyw nie, nie zbęd ny jest
od po wied ni osprzęt. 
Ko par ka Cat 385C L cie szy się
uzna niem firm wy bu rze nio -
wych ze wzglę du na so lid ność

kon struk cji i wy daj ność ukła -
du hy drau licz ne go. Ma szy -
na za cho wu je opty mal ną sta -
bil ność i mo że bez piecz nie
prze miesz czać się po nie rów -
nym te re nie wo kół wy bu rza ne -
go wie lo pię tro we go obiek tu.
Istot ne zna cze nie w tym
wzglę dzie ma bu do wa ra my
pod wo zia. Jest ona wy ko na -
na z pro fi li sta lo wych o bu do -
wie skrzyn ko wej, co spra wia
że pod wo zie ukształ to wa ne
na pla nie li te ry X od zna cza się
wy jąt ko wą sztyw no ścią oraz
od por no ścią na zgi na nie
i skrę ca nie. Dzie je się tak dzię -
ki uzy ska niu opty mal ne go roz -
kła du wszyst kich ob cią żeń, ja -
kim pod le ga ko par ka wy bu -
rze nio wa pod czas co dzien nej
pra cy. Dzię ki te mu ma szy -
na spraw dza się w naj trud -
niej szych za sto so wa niach. 
Waż ną kwe stią po zo sta je tak -
że moż li wość pre cy zyj ne go
ma ni pu lo wa nia osprzę tem na -
wet przy peł nym roz ło że niu
wy się gni ka. A war to wie dzieć,
że podczas wy bu rza nia biu -
row ca „Par kur To wer” wy ko -
rzy sty wa no wa żą ce po -
nad dwie to ny no ży ce Atlas
Cop co CB 2500. Wła śnie dla -
te go ko par ka wy bu rze nio wa
mu si być nie tyl ko od po wied -
nio wy wa żo na, ale tak że wy -
po sa żo na w moc ny, od por ny
na od kształ ce nia wy się -

MASZYNY BUDOWLANE

„Par kur To wer” zni kał szyb ko i pla no wo
Wy bu rza nie bu dyn ków, szcze gól nie wie lo kon dy gna cyj nych, to  za da nie
dla pro fe sjo na li stów. Sztu ką jest nie tyl ko jak naj szyb sze ro ze bra nie obiek tu,
ale tak że na le ży te za bez pie cze nie miej sca ro bót. Szcze gól nie, je śli  „de mol -
ka” mu si być prze pro wa dzo na w gę stej miej skiej za bu do wie miesz ka nio wej 

Do głów nych prac wy bu rze nio wych za sto so wa no nie mal stu to no wą ko par kę Cat 385C L,
któ ra pra cu jąc z po zio mu grun tu ra dzi ła so bie do sko na le na wet z naj trud niej szy mi za da nia mi 

Pro fe sjo nal ne fir my wy bu rze nio we wy ko rzys tu ją ma szy ny, któ re zo sta ły fa brycz nie przy sto so wa ne do wy ko ny wa nia te go ty pu za -
dań. Po zwa la to skró cić czas trwa nia ro bót i uczy nić je bar dziej efek tyw ny mi



Pośrednik Budowlany  25

MASZYNY BUDOWLANE

gnik. – Efek tyw ne i bez piecz -
ne wy bu rze nia wy ma ga ją sto -
so wa nia od po wied nich ma -
szyn i pra wi dło wo do bra ne go
osprzę tu. Ko par ka Cat 385C L
spraw dza się do sko na le słu -
żąc nam od lat. Ce ni my so bie
so lid ność jej kon struk cji i wy -
daj ny układ hy drau licz ny. Ma
to ol brzy mie zna cze nie, je że li
weź mie my pod uwa gę cię żar
na rzę dzi ro bo czych oraz fakt,
że sa mo ra mię wy się gni ka
bez osprzę tu wa ży pra wie
dwa dzie ścia ton. Do spraw -
ne go dzia ła nia po trze ba du żej
si ły – tłu ma czy Mar cin Mil ler.
Wy ko nu ją cy pra ce roz biór ko -
we mu si za dbać o za pew nie -
nie bez pie czeń stwa wszyst -
kim jej uczest ni kom i oso bom
po stron nym. Pod sta wo wym
za bez pie cze niem jest ogro -
dze nie te re nu wy bu rzeń.
– Na bez pie czeń stwo wy ko -
ny wa nia pra cy te go ty pu ma -
szy ny przede wszyst kim ma
wpływ ope ra tor za sia da ją cy
na fo te lu ma szy ny jak i przy -
go to wa nie plat for my ro bo -
czej i bu dyn ku przy któ rym
ma szy na bę dzie pra co wać.
To oczy wi ście nie wy star czy,
je że li pra ce wy bu rze nio we, tak
jak mia ło to miej sce w przy -
pad ku „Par kur To wer”, mu szą
być pro wa dzo ne w są siedz twie
bu dyn ku miesz kal ne go. Aby
zneu tra li zo wać za gro że nie
spa da ją cy mi odłam ka mi bu -
rzo nej kon struk cji, fir ma Tree
za sto so wa ła cie ka we za bez -
pie cze nie w po sta ci wy ko na nej
z pa sów gu mo wych kur ty ny.
Za wie szo na na dźwi gu bli -
sko roz bie ra ne go bu dyn ku od -
gra dza ła go od są sied nie go
i oka za ła się bar dzo sku tecz -
na. Nie utrud nia ła przy tym
pra cy ope ra to ro wi ko par ki nie
ogra ni cza jąc jej za się gu.
Oprócz ogro dze nia i kur ty ny
do za bez pie cze nia te re nu wy -
ko rzy sta ne zo sta ły tak że siat ki
za wie szo ne po nad pło tem
oraz na wznie sio nych spe cjal -
nie rusz to wa niach. Ich za da -
niem jest wy chwy ty wa nie odła -
mów kon struk cji wy bu rza ne go
obiek tu, któ re spa da jąc w spo -
sób nie kon tro lo wa ny mo gły by

sta no wić po waż ne za gro że nie.
Pod czas wy bu rzeń spra wia ją
je rów nież unoszące się wo kół
chmu ry py łu. Za py le nie nie tyl -
ko za gra ża znaj du ją cym się
w po bli żu lu dziom i za bu do -
wa niom, ale przede wszyst kim
ogra ni cza wi dzial ność ope ra -
to ra ko par ki. Szcze gól nie, gdy
ma szy na pra cu je na peł nym
za się gu, w wa run kach ogra ni -
czo nej wi docz no ści płynne
ope ro wa nie osprzę tem sta je
się prak tycz nie nie moż li we.
– Ra dzi my so bie z tym pro ble -
mem dzia ła jąc za po bie gaw -
czo. By ogra ni czyć roz prze -
strze nia nie się py łu pod czas
prac, zra sza my punk to wo i po -
le wa my wo dą ca ły ob szar
miejsc in wa zyj nych. Wy ko rzy -
stu je my w tym ce lu za rów no
sta no wią ce wy po sa że nie ma -
szy ny zra sza cze przy twier dzo -
ne do ra mie nia wy się gni ka, jak
i sys te my ze wnętrz ne, ta kie jak
tło czą ce wo dę hy dro fo ry z sys -
te mem wę ży po żar ni czych czy
ar mat ki wod ne. Za pew nie nie
do brej wi docz no ści ope ra to ro -
wi ko par ki jest bar dzo waż -
ne, szcze gól nie gdy pra ce pro -
wa dzo ne są na du -
żym wy się gu – tłu ma -
czy Mar cin Mil ler.

www.b-m.pl

Aby zneu tra li zo wać za gro że nie spa da ją cy mi odłama mi bu rzo nej kon struk cji, fir ma Tree
stosuje za bez pie cze nie w po sta ci wy ko na nej z pa sów gu mo wych kur ty ny

Zra sza cze za mon to wa ne na ra mie niu wy się gni ka ko par ki ogra ni cza ją za py le nie, co
po pra wia wi docz ność z ka bi ny i uła twia ma ni pu lo wa nie osprzę tem

Odpowiedni za sięg ro bo czy koparki wyburzeniowej po pra wia bez pie czeń stwo pra cy. Dodatkowo maszyna wyposażona jest także
w wytrzymałą ramę, większe siłowniki wysięgnika czy też dodatkową przeciwwagę pozwalającą zachować pełną stabilność
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Dwa es toń skie ka mie nio ło -
my Väo i Ma ar du po kry wa ją
nie mal dwa dzie ścia pro cent
rocz ne go za po trze bo wa nia
kra ju na kru szy wa. Ich rocz -
ne wy do by cie wy no si oko -
ło 750 000 ton. Jesz cze
do nie daw na su ro wiec był
prze twa rza ny w trzech sta -
cjo nar nych za kła dach prze -
sie wa ją co -kru szą cych, któ -
rych łącz na wy daj ność wy -
no si ła 400 ton na go dzi nę.
Ta ki spo sób za go spo da ro -
wa nia su row ca był nie efek -
tyw ny. Nie tyl ko ze wzglę -
dów eko no micz nych, ale
tak że eko lo gicz nych. Wy do -
by cie i ob rób ka su row ca
wią za ła się z emi sją py łu
i ha ła su, co z ra cji rzad ko
spo ty ka ne go usy tu owa nia
ka mie nio ło mów po wo do wa -
ło ol brzy mie pro ble my.
Z bie giem cza su wy ro bi ska
prze su wa ły się co raz bli żej li -
czą cej 120.000 miesz kań -
ców dziel ni cy miesz ka nio wej
La snamäe w Tal li nie. 
W tej sy tu acji wła ści cie le ka -
mie nio ło mów po sta no wi li
zmie nić or ga ni za cję pro duk -
cji kru szyw. Na pierw szym
pla nie zna la zły się wy daj -
ność i ochro na śro do wi ska.
Po nie waż eks per ci osza co -
wa li, że li czą ce 176 hek ta -
rów wy ro bi sko (cał ko wi ty
are ał li czy 250 ha) przy dzi -
siej szej war to ści wy do by cia
mo że być eks plo ato wa ne
jesz cze przez co naj mniej
sie dem lat, eks plo atu ją cy
ka mie nio ło my za pla no wa li
in we sty cje w ma szy ny ze ro -
emi syj ne i tech no lo gie przy -
ja zne śro do wi sku. Zre zy gno -
wa no na przy kład cał ko wi cie
ze sto so wa nia me to dy strza -
ło wej. Ka mień jest od spa ja -
ny od ścia ny w 95 pro cen -
tach za po mo cą ko pa rek wy -

po sa żo nych w mło ty hy drau -
licz ne. Za rzą dza ją cy ka mie -
nio ło ma mi Väo i Ma ar du po -
sta no wi li, że do ob rób ki su -
row ca słu żyć bę dą no wo cze -
sne ma szy ny i urzą dze nia
nie emi tu ją ce uciąż li wych
spa lin i ha ła su. Przy oka zji
kom plek so wej mo der ni za cji
pro ce su po zy ski wa nia i ob -
rób ki su row ca za prio ry tet

uzna no przede wszyst kim
wszyst kim ochro nę oko licz -
nych miesz kań ców i ogra ni -
cze nie stop nia za nie czysz -
cze nia śro do wi ska. Po trwa -
ją cej kil ka mie się cy ana li zie
ofert wszyst kich wio dą cych
do staw ców sprzę tu, wła ści -
cie le ka mie nio ło mów wy bra li
mo bil ny za kład fir my Ke -
estrack skła da ją cy się z du -
żej kru szar ki uda ro wej R6e
i współ pra cu ją ce go z nią
trzy po kła do we go prze sie wa -
cza C6e. Wcho dzą ca
w skład za kła du kru szar ka

R6e jest nie zwy kle so lid ną
ma szy ną o du żej mo cy prze -
ro bo wej. Moż na do niej ła do -
wać ka mień o du żej wiel ko -
ści. Bu do wa kru szar ki spra -
wia, że jej użyt kow nik otrzy -
mu je ma te riał koń co wy naj -
wyż szej ja ko ści. Ma szy nę
uzu peł nia prze sie wacz Ke -
estrack C6 e, któ ry dzię ki za -
sto so wa niu po jem ne go ko -

sza za sy po we go oraz wy -
trzy ma łe go po da wa cza i sze -
ro kie go prze no śni ka ta śmo -
we go wy róż nia się opty mal -
ną wy daj no ścią.
Je go ka li bra cję i uru cho mie -
nie nad zo ro wał ośro dek ba -
daw czo -roz wo jo wy Ke -
estrack Gro up z Au strii. Prze -
pu sto wość za kła du okre ślo -
no na 375 ton su row ca na go -
dzi nę we frak cjach od 0/800
do 0/63. Oprócz wy so kiej wy -
daj no ści kru sze nia za wy bo -
rem ofer ty fir my Ke estrack
prze ma wia ła tak że wy ra fi no -

wa na kon cep cja na pę du spa -
li no wo -elek trycz ne go wy ko -
rzy sty wa na w ma szy nach
w wer sji „e”. Cie ka wym roz -
wią za niem oka za ła się też
opcja za si la nia za kła du z lo -
kal nej sie ci ener ge tycz nej.
Uda ło się to za sto so wać
w ka mie nio ło mie Väo, gdzie
za kład prze sie wa ją co -kru szą -
cy pra cu je cał ko wi cie bez

uży cia sil ni ków spa li no wych,
a za tem w spo sób bez e mi syj -
ny. Ke estrack R6 e za si la ny
jest ze spe cjal nie za in sta lo -
wa nej sta cji trans for ma to ro -
wej o mo cy 400 kVA przy sto -
so wa nej do pra cy na wy ro bi -
skach za kła dów gór ni czych.
Sta cje trans for ma to ro we są
przy sto so wa ne do za si la nia
z sie ci lo kal nej i prze zna czo -
ne do za si la nia urzą dzeń
i ma szyn elek trycz nych
za po śred nic twem dwóch
dwu stu me tro wych ka bli.
Do prze sie wa cza C6e do pro -

MASZYNY BUDOWLANE

Ke estrack – ze ro wa emi sja, stu pro cen to wa wy daj ność
W es toń skim ka mie nio ło mie Väo nie opo dal Tal li na z du żym po wo dze niem pra cu je mo bil ny za kład
prze sie wa ją co -kru szą cy Ke estrack. W je go skład wcho dzi du ża kru szar ka uda ro wa R6e i trzy po -
kła do wy prze sie wacz C6e. Za si la ne z sie ci elek trycz nej ma szy ny mo gą wy pro du ko wać w cią gu
go dzi ny 400 ton kru szy wa w czte rech frak cjach. Tak du ża wy daj ność osią ga na jest przy ni skich
kosz tach eks plo ata cyj nych i ze zni ko mym ne ga tyw nym wpły wem na śro do wi sko na tu ral ne

W pełni elektryczny zakład przesiewająco-kruszący Keestrack eksploatowany jest na wyrobisku, które  przesuwa się coraz bliżej
w kierunku liczącej aż sto dwadzieścia tysięcy mieszkańców dzielnicy mieszkaniowej Lasnamäe w Tallinie
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wa dzo ny zo stał ka bel za si la -
ją cy oraz osob ny prze wód
sy gna ło wy słu żą cy do wy -
mia ny da nych mię dzy ste -
row ni ka mi sys te mu. Moc ne
sil ni ki elek trycz ne słu żą ce
do na pę du kru szar ki (250
kW) i ze spo łu pomp hy drau li -
ki ukła du w ukła dzie (R6e: 90
kW; C6e: 45 kW), a tak że
w du żej mie rze elek trycz ne
na pę dy pa so we i jed nost ki
po moc ni cze pra cu ją cał ko wi -
cie bez emi sji uciąż li wych dla
śro do wi ska spa lin. Je śli
w mia rę po stę po wa nia wy do -

by cia mo bil ny za kład prze sie -
wa ją co -kru szą cy mu si zo stać
prze nie sio ny na no we miej -
sce, kru szar ka i prze sie wacz
są bły ska wicz nie odłą cza ne
od sie ci ener ge tycz nej i sa -
mo dziel nie prze miesz cza ją
się po dą ża jąc za pra cu ją cą
pod ścia ną ko par ką. Na czas

prze jaz du ma szy ny za si la ne
są przez po kła do wy sil nik wy -
so ko pręż ny. Nie za leż ny na -
pęd spa li no wy umoż li wia też
eks plo ata cję mo bil ne go za -
kła du prze sie wa ją co -kru szą -
ce go w od da lo nym o oko ło
dzie sięć ki lo me trów ka mie -
nio ło mie Ma ar du. Na no we

miej sce pra cy ze staw jest
prze wo żo ny na przy cze pach
ni sko po dwo zio wych. Trans -
port uła twia sto sun ko wo ni -
ska ma sa cał ko wi ta ze sta wu
Ke estrack, któ ra wy no si nie -
ca łe 95 ton. Wcho dzą ca
w skład mo bil ne go za kła du
Ke estrack kru szar ka R6e wa -
ży bli sko 62 to ny, a cię żar ro -
bo czy prze sie wa cza C6e wy -
no si oko ło 32 to ny.

Od mniej wię cej po ło wy ro ku
trzy oso bo we ze spo ły skła da -
ją ce się z ope ra to rów ko par -
ki i ła do war ki oraz me cha ni -
ka osią ga ły za ło żo ny dzien -
ny cel pro duk cyj ny wy no szą -
cy 3.000 ton kru szy wa
na jed nej dłu giej lub al ter na -
tyw nie dwóch krót kich zmia -
nach. Przy no si to zna czą ce
oszczęd no ści w po rów na niu
z wcze śniej szą pra cą trzy -
zmia no wą, któ ra wy ko ny wa -
na by ła łącz nie przez pięt na -
ście osób. Oszczęd no ści

czy nio ne są tak że na pa li wie.
Śred nie zu ży cie ole ju na pę -
do we go przez ca ły za kład,
pra cu ją cy w mie sza nym try -
bie spa li no wo -elek trycz nym
przy peł nym ob cią że niu, wy -
no si 80 li trów na go dzi nę, co
od po wia da 0,2 li tra na to nę
wy pro du ko wa ne go su row ca.
Na tej pod sta wie wy li czyć
moż na pro por cjo nal ny
udział w cał ko wi tych kosz -

tach ope ra cyj nych w wy so -
ko ści 0,58 eu ro na to nę pro -
duk tu fi nal ne go. Przy za si la -
niu z sie ci (oko ło 1 kWh/t)
kosz ty spa da ją do 0,42 eu ro
na to nę wy pro du ko wa ne go
kru szy wa. Spe cja li ści fir my
Ke estrack ob li czy li, że
w bez po śred nim po rów na -
niu z za si la niem sil ni kiem
Die sla, ogra ni cze nie kosz -
tów ope ra cyj nych
dzię ki wy ko rzy sta -
niu tań szej ener gii
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www.amago.pl

Bez po śred nio na wy ro bi sku tal liń skie go ka mie nio ło mu pro du ko wa ne jest kru szy wo
w czte rech frak cjach: 0/4, 4/16, 16/32 oraz 32/63 

Skrzyn ka za ci sko wa sta no wią ca in te gral ny ele ment skła do wy sil ni ka elek trycz ne go
umiesz czo na zo sta ła w po bli żu kru szar ki R6e 

Do prze sie wa cza Ke estrack C6 e do pro -
wa dzo ny zo stał ka bel za si la ją cy oraz
osob ny prze wód sy gna ło wy 

Prze sie wacz C6e dzię ki po jem ne mu ko szo wi za sy po we mu oraz wy trzy ma łe mu po da wa czo -
wi i sze ro kie mu prze no śni ko wi ta śmo we mu wy róż nia się opty mal ną wy daj no ścią

Dzię ki dwóm dwu stu me tro wym cią gom ka blo wym bie gną cym od sta cji trans for ma to -
ro wej ma szy ny mo gą być za si la ne prą dem na ob sza rze ca łe go wy ro bi ska
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Dla użyt kow ni ków ma szyn tej
kla sy naj więk sze zna cze nie
ma od po wied nia moc, zwar te
ga ba ry ty oraz kom fort i bez -
pie czeń stwo. Ko par ka ET42
o kon wen cjo nal nej bu do wie
i ma szy na EZ50 ze ścię tym ty -
łem ide al nie łą czą po wyż sze
ce chy. Moc ne jed nost ki na -
pę do we i wy daj ny układ hy -
drau licz ny po zwa la ją na wy -
ko rzy sta nie ma szyn w eks tre -
mal nie nie sprzy ja ją cych wa -
run kach at mos fe rycz nych,
na wet gdy tem pe ra tu ra oto -
cze nia prze kra cza 45°C.
No we mi ni ko par ki wy róż nia ją
się wy so ki mi si ła mi pod no sze -
nia i ko pa nia, co przy spie sza
cy kle ro bo cze. Trzy punk to wa
ki ne ma ty ka wy się gni ka da je
z ko lei wyż szą si łę od spa ja nia,
więk szą głę bo kość ko pa nia
oraz wy so kość wy sy pu.
In no wa cyj ny układ hy drau -
licz ny „Lo ad Sen sing Flow
Sha ring” za pew nia pre cy zję
ru chów ro bo czych i wy so ką
wy daj ność. Wy da tek au to ma -
tycz nie do sto so wu je się
do ob cią że nia, a opór joy stic -
ka nie zmie nia się, co spra -
wia, że ope ra tor przez ca ły
czas za cho wu je peł ną kon -
tro lę nad ma szy ną. Dzię ki
czte rem do dat ko wym ob wo -
dom no we ko par ki pra co wać

mo gą z sze ro ką ga mą na rzę -
dzi ro bo czych. Dzię ki za sto -
so wa niu wy łącz ni ka ci śnie -
nio we go ich wy mia na od by -
wa się bły ska wicz nie. Spra -
wia to, że pra ca ope ra to ra
sta je się bar dziej płyn na,
a ob słu ga wy god niej sza. 

Dzię ki opcjo nal nej funk cji au -
to -stop sil nik wy łą cza się au -
to ma tycz nie po dłuż szym
okre sie bez czyn no ści, za -
pew nia jąc oszczęd no ści pa li -
wa, a tym sa mym więk szą
efek tyw ność użyt ko wa nia. 
Kwe stia bez pie czeń stwa mia -
ła dla kon struk to rów no wych
ko pa rek nie ba ga tel ne zna -

cze nie. Obie ma szy ny wy po -
sa żo ne zo sta ły w sys tem Ac -
ti ve Wor king Si gnal (AWS. Je -
go dzia ła nie po le ga na tym,
że pod czas pra cy za pa la wi -
docz ny z da le ka czer wo ny
pas z dio da mi LED umiesz -
czo ny z kla pą sil ni ka. Opcjo -

nal nie ma szy ny do po sa żyć
moż na w tyl ną ka me rę, z któ -
rej ob raz prze ka zy wa ny jest
na sied mio ca lo wy wy świe -
tlacz. Ja ko wy po sa że nie do -
dat ko we do stęp ny jest tak że
ze staw do dat ko wy re flek to -
rów LED umożliwiających
pro wa dze nie prac po zmierz -
chu czy też w eks tre mal -

nie nie ko rzyst nych wa run -
kach po go do wych.
Za rów no ko par ka ET42, jak

EZ50 dzię ki kom pak to wej bu -
do wie ide al nie na da ją się
do za sto so wa nia na cia snych
pla cach bu do wy. Mo del
EZ50 ze ścię tym ty łem umoż -
li wia w peł ni bez piecz ną pra -
cę przy ścia nach bu dyn ków,
na po bo czach dro go wych
lub wzdłuż in nych prze szkód.
Dzie je się tak dla te go, że tył
ma szy ny nie wy sta je ni gdy
po za ob rys gą sie nic. 
Tło czy sko si łow ni ka ra mie nia
jest chro nio ne przed uszko -
dze niem za po mo cą osło ny
wy ko na nej z ela stycz ne go
two rzy wa sztucz ne go. Dzię ki
te mu ogra ni czyć moż na licz bę
awa rii oraz bez pro duk tyw nych
prze sto jów. Pod no si to sto pień
efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
ma szyn oraz ogra ni cza kosz ty
ich bie żą cej eks plo ata cji.
Ope ra to rzy no wych ko pa rek
Wac ker Neu son pra cu ją w wa -
run kach. Ka bi ny da ją po czu -
cie kom for tu i bez pie czeń -
stwa. Ste ro wa nie ma szy ną
od by wa się za po mo cą er go -
no micz nych joysticków, po -
krę tła Jog -Dial, du że -
go czy tel ne go mo ni -
to ra oraz kla wia tu ry.

Wac ker Neu son – wy so ka wy daj ność, niewielkie ga ba ry ty
Wac ker Neu son wzbo ga cił swą ofer tę ko pa rek, któ ra obej mu je ma szy ny od 800 ki lo gra mów
do 15 ton. Dwa no we mo de le ET42 i EZ50 (Ze ro Ta il) umoż li wia ją jesz cze wy daj niej szą i wy god -
niej szą pra cę. Dzię ki nie zwy kle so lid nej kon struk cji oraz za sto so wa niu za awan so wa nych roz -
wią zań tech no lo gicz nych ma szy ny spraw dza ją się do sko na le w wie lu za sto so wa niach

www.wackerneuson.pl

Dzię ki swo im kom pak to wym ga ba ry tom naj now szej ge ne ra cji ko par ki Wac ker Neu -
son ET4 2 oraz EZ50 na da ją się do sko na le do pra cy na ogra ni czo nej prze strze ni
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Dzię ki za sto so wa niu su per -
wy daj nej tech no lo gii oczysz -
cza nia spa lin DOC/DPF+SCR
jed nost ka na pę do wa Sca nia
speł nia wy mo gi nor my emi sji
spa lin Sta ge V bez ko niecz -
no ści ko rzy sta nia z ukła du re -
cyr ku la cji spa lin. Kon struk to -
rzy Do osan In fra co re wy ko -
rzy sta li tak że tech no lo gię
Smart Po wer Con trol no wej
ge ne ra cji (SPC3), któ ra
umoż li wia ogra ni cze nie zu ży -
cia pa li wa od trzech do na wet
dzie się ciu pro cent w po rów -
na niu z osią ga mi sil ni ka sto -
so wa ne go uprzed nio w ma -
szy nie DX420L C -5.
Ope ra tor mo że ko rzy stać te -
raz z czte rech pre de fi nio wa -
nych try bów ro bo czych, któ re
uła twia ją ob słu gę ko par ki
DX420L C -7. W ma szy nach
po przed niej ge ne ra cji ob słu -
ga by ła bar dziej skom pli ko wa -
na, gdyż ope ra tor ko rzy stał
ze skom pli ko wa nej kom bi na cji
ośmiu try bów ro bo czych i opcji
sys te mu SPC. Te raz ope ra tor
mo że wy brać usta wie nie (P+,
P, S lub E) za rów no w jed no -
kie run ko wym, jak i dwu kie -
run ko wym try bie pra cy.
Po nad to dzię ki wy ko rzy sta niu
sys te mu SPC3 i no we go
głów ne go za wo ru ste ru ją ce -
go Do osan Mot trol pod czas
te stów we wnętrz nych no wa
ko par ka DX420L C -7 oka za ła
się o dwa pro cent wy daj niej -
sza niż mo del po przed niej ge -
ne ra cji DX420 LC  -5. Po zwa la
to uzy skać dla ma szy ny tej
wiel ko ści naj lep szą si łę ko pa -
nia, ob rót i si łę trak cyj ną,
a tak że naj lep sze wła ści wo ści
zwią za ne z pod no sze niem.
Kon struk to rzy Do osan In fra -
co re za dba li o opty mal ną ste -
row ność ma szy ny i mak sy -
mal ny kom fort ob słu gu ją ce -
go ją ope ra to ra. Pra cu je on

w grun tow nie zmo der ni zo wa -
nej prze stron nej i er go no -
micz nej ka bi nie. Po dob nie
jak ma to miej sce w przy pad -
ku wszyst kich ko pa rek Do -
osan na pę dza nych sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Sta ge V, ka bi na jest
nie zwy kle funk cjo nal na.
W stan dar dzie znaj dzie my
ca ły sze reg ele men tów wy po -
sa że nia, któ re za pew nia ją
pre cy zyj ne ste ro wa nie we
wszyst kich za sto so wa niach.
Ope ra tor ma szy ny ko rzy stać
mo że mię dzy in ny mi z no wej
ge ne ra cji ośmio ca lo we go do -
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Do osan DX420LC -7 – kla sa sa ma w so bie 
Naj now szej ge ne ra cji 43-to no wa ko par ka gą sie ni co wa DX420L C -7 Sta ge V ofe ro wa na przez
Do osan In fra co re Eu ro pe jest efek tyw na i oszczęd na w eks plo ata cji. Ma szy na wy róż nia się
naj niż szym zu ży ciem pa li wa i naj więk szą wy daj no ścią w swo jej kla sie. Na pę dza na jest naj -
więk szym w tym seg men cie sil ni kiem Die sla Sca nia DC1 3, któ ry roz wi ja moc 257 kW (344,4
KM) i speł nia z na wiąz ką wy ma ga nia okre ślo ne eu ro pej ską nor mą emi sji spa lin Sta ge V

No wa 43-to no wa ko par ka gą sie ni co wa DX420L C -7 Sta ge V ofe ro wa na przez Do osan In fra co re Eu ro pe jest efek tyw na i oszczęd -
na w eks plo ata cji. Ma szy na wy róż nia się naj niż szym zu ży ciem pa li wa i naj więk szą wy daj no ścią w swo jej kla sie

Pod sta wo we da ne tech nicz ne ko par ki Do osan DX420LC -7

Ma sa ro bo cza:                                                          43,5  to ny 
Po jem ność łyż ki:                                                      1,92  m3

Głę bo kość ko pa nia:                                              7.635  mm 
Za sięg ko pa nia:                                                    11.430  mm 
Wy so kość ko pa nia:                                              10.615  mm 
Sze ro kość cał ko wi ta (z gą sie ni ca mi 600 mm):    3.350  mm 
Wy so kość:                                                             3.470  mm 
Dłu gość cał ko wi ta w po zy cji jaz dy:                     11.740  mm 
Pro mień za ta cza nia nad wo zia:                              3.760  mm 
Moc ko pa nia na łyż ce (ISO):                           26,0-27,6  to ny 
Moc ko pa nia na ra mie niu (ISO):                     18,9-20,1  to ny 
Pręd kość jaz dy: za kres ni ski                                     3,2  km/h
                          za kres gór ny                                   5,3  km/h
Sil nik (SAE J19 95 net to):                                        257  kW

Sca nia DC1 3 Sta ge V                                        (344,4  KM)



Pośrednik Budowlany  31

MASZYNY BUDOWLANE

ty ko we go pa ne lu ste ro wa nia
z ko lo ro wym mo ni to rem LCD.
Je go po wierzch nię zwięk szo -
no te raz o trzy dzie ści pro -
cent. Do dys po zy cji ope ra to -
ra jest tak że sys tem ste reo fo -
nicz ny zin te gro wa ny z pa ne -
lem wskaź ni ków (z funk cją
prze sy ła nia stru mie nio we go
Blu eto oth). Ma szy na wy po sa -
żo na zo sta ła w sys tem uru -
cha mia nia bez klu czy ka,
zmo der ni zo wa ny układ kli -
ma ty za cji. Bez pie czeń stwo
pra cy pod no si ze staw ka mer
prze ka zu ją cych ob raz w pro -
mie niu 360° wo kół ma szy ny,
umoż li wia jąc ope ra to ro wi
peł ny pod gląd ob sza ru ro bo -
cze go. W skład sys te mu
wcho dzi ka me ra przed nia,
dwie ka me ry bocz ne i ka me -
ra co fa nia. Mo ni tor wy świe tla -
ją cy ob raz z ka mer dzia ła nie -
za leż nie, jest bo wiem cał ko -
wi cie od se pa ro wa ny od pa -
ne lu ste ro wa nia.
Dzię ki no wej tech no lo gii
DOC/DPF+SCR kon ser wa cja
fil tra czą stek sta łych w sil ni ku

wy so ko pręż nym (DPF) zo sta -
ła znacz nie ogra ni czo na ze
wzglę du na sze ścio krot nie
dłuż szy okres au to ma tycz nej
re ge ne ra cji (sześć dzie siąt
go dzin) i okres oczysz cza nia
z po pio łu, któ ry wy no si sześć
ty się cy go dzin, w po rów na niu
z po przed ni mi fil tra mi DPF
w ma szy nach ge ne ra cji DX-3.
Ope ra tor ze swo je go fo te la

w ka bi nie mo że te raz na bie -
żą co kon tro lo wać sto pień za -
nie czysz cze nia fil tra DPF. Da -
ne po ja wia ją się na pa ne lu
wskaź ni ków. Śle dząc je ope -
ra tor mo że rów nież spraw -
dzić, czy re ge ne ra cja zo sta ła
po myśl nie wy ko na na.
Ko par ka DX420L C -7 zo sta ła
fa brycz nie wy po sa żo na w naj -
no wo cze śniej szy bez prze wo -

do wy sys tem te le ma tycz ny
DoosanCONNECT. Umoż li -
wia on za rzą dza nie flo tą przez
sieć. Jest to nie zwy kle przy -
dat ne na rzę dzie do spra wo -
wa nia kon tro li nad wy daj no -
ścią i bez pie czeń stwem pra cy
ma szyn. Sys tem te le ma tycz -
ny uła twia też pla no wa nie
prze glą dów i kon ser wa cji za -
po bie gaw czej ma szy ny.
Ja ko wio dą ca mar ka w dzie -
dzi nie tech no lo gii in for ma tycz -
nych i ko mu ni ka cyj nych (ICT),
fir ma Do osan In fra co re uczy ni -
ła nie zwy kły krok w przy szłość,
ofe ru jąc użyt kow ni kom ko par -
kach ge ne ra cji DX-7 do ży wot -
nią, bez płat ną ob słu gę kart
SIM. Ozna cza to, że mo gą oni
bez żad nych ogra ni czeń ko rzy -
stać ze wszyst kich funk cji sys -
te mu DoosanCONNECT, o ile
po sia da ją kar tę SIM jed nej
z sie ci ko mór ko wych. Ob słu ga
transmisji sa te li tar nej bę dzie
na to miast ofe ro wa -
na bez płat nie przez
okres trzech lat.

www.maszynybudowlane.pl

Ope ra tor ko par ki DX420L C -7 ko rzy stać mo że z czte rech pre de fi nio wa nych try bów
ro bo czych, któ re znacz nie uła twia ją jej ob słu gę 



32 Pośrednik Budowlany

Choć ła do war ki prze gu bo we
Avant ma ją im po nu ją ce pa -
ra me try i moż li wo ści, to żad -
na z nich nie mo że do rów -
nać mo de lo wi 860i. To zde -
cy do wa nie naj więk sza i naj -
moc niej sza ma szy na uzna -
ne go na ca łym świe cie pro -

du cen ta z Fin lan dii. Si łą i ko -
lo rem przy po mi na zna ne go
z fil mów i ko mik sów su per -
bo ha te ra Hul ka. 
Ma szy ny Se rii 800, po dob nie
jak po zo sta łe mi ni ła do war ki
Avant, wy po sa żo no w na pęd
hy dro sta tycz ny ob słu gi wa ny
przez wy so ko pręż ny sil nik
Koh ler KDI 1903 TCR. Jed nost -
ka z tur bo do ła do wa niem i sys -
te mem Com mon Ra il roz wi ja
moc 42 kW/57 KM speł nia jąc
przy tym eu ro pej ską nor mę
emi sji spa lin EU Sta ge V. 
Avant 860i, Hulk wśród
ładowarek wa ży 2,5 to ny mie -
rząc 3,4 me tra dłu go ści, 2,2
wy so ko ści i 1,5 sze ro ko ści.

W stan dar dzie ma szy -
na wyposażona została w wy -
się gni k te le sko po wy o za się -
gu do 825 milimetrów. 
Ła do war ki Avant Se rii 800
zna ko mi cie spraw dza ją się
w ta kich dzie dzi nach, jak bu -
dow nic two, kształ to wa nie

kra jo bra zu, pra ce ko mu nal ne
oraz we wszel kich za sto so -
wa niach zwią za nych z prze -
miesz cza niem ła dun ków.
No wa wie lo funk cyj na, moc -
na su per ła do war ka Avant 860i
dzię ki wy daj ne mu ukła do wi
hy drau licz ne mu mo że pra co -

wać z więk szo ścią spo -
śród dwu stu wy mien nych na -
rzę dzi Avant. Każ de z nich
moż na pod łą czać do słow nie
jed nym ru chem za pomocą
mul ti złą cza. Ła twy załadunek
i roz ła do wy wa nie na wet wy so -
kich cię ża ró wek to tyl ko jed no
z wie lu za sto so wań te go gi -
gan ta wśród ła do wa rek. Co
waż ne, sys tem sa mo po zio mu -
ją cy utrzy mu je ła du nek w od -
po wied niej po zy cji za rów no
pod czas pod no sze nia, jak
i opusz cza nia wy się gni ka.
Stan dar do wo Avant 860i wy -
po sa żo ny jest w otwar tą ka -
bi nę z ra mą bez pie czeń stwa
z cer ty fi ka tem ROPS oraz dasz -
kiem FOPS. Opcjo nal nie
w ofer cie jest rów nież no wo -
cze sna, ogrze wa na ka bi na GT
ogra ni cza ją cą do mi ni mum ha -
łas i wi bra cję. Ka bi nę GT mo że -
my do po sa żyć w kli ma ty za cję,
fo tel z pneu ma tycz nym za wie -
sze niem, ra dio, oświe tle nie
umoż li wia ją ce po ru sza nie się
w ru chu dro go wym czy świa tła
ro bo cze. Wszech stron ność ła -
do wa rek Avant pod no si moż -
li wość wy ko rzy sty wa nia na -
rzę dzi wy mien nych. Naj lep -
sze efek ty oraz opty mal ną
wy daj ność pra cy ope ra tor
mo że osią gnąć tyl ko wów -
czas, gdy ma szy na zo sta ła
do po sa żo na w osprzęt za pro -
jek to wa ny spe cjal nie dla niej.
Wy mia ry, po moc ni cza moc
hy drau licz na i in ne ce chy
Avan ta po zo sta ją w do sko na -
łej rów no wa dze z osprzę tem.
Avant 860i mo że być wy po sa -
żo ny we wszel kie go ro dza ju
łyż ki – stan dar do wą, 4w1,
do ma te ria łów cięż kich,
do wy so kie go za ła dun ku czy
do prac wy bu rze nio wych.
Pro wa dzą cy pra ce bu dow la -
ne użyt kow nik ma do wy bo ru
rów nież osprzęt ro bo czy
w po sta ci ko par ki, mi ni ko par -
ki, ko par ki łań cu cho wej, mło -
ta hy drau licz ne go, wiert ni cy,
be to niar ki, agre ga tów
oraz wie lu in nych na rzę dzi.
Ła do war ki Avant i osprzęt zo -
sta ły za pro jek to wa ne do użyt -
ku przez ca ły rok, dzię ki cze -
mu ma szy na ni gdy nie stoi

MASZYNY BUDOWLANE

Avant 860i – Hulk wśród ła do wa rek! 
Nie mal dwie to ny udźwi gu, wy no szą ca 3,5 me tra wy so kość pod no sze -
nia oraz pręd kość jaz dy na wet do trzy dzie stu ki lo me trów na go dzi nę.
To pod sta wo we pa ra me try naj więk szej i naj moc niej szej ła do war ki prze -
gu bo wej wy pro du ko wa nej przez ce nio ną fiń ską fir mę Avant

Avant sto su je licz ne roz wią za nia tech nicz ne nie spo ty ka ne w ła do war kach in nych pro du cen tów. Prze my śla na prze gu bo wa kon struk -
cja, spra wia ją ca że ope ra tor zaj mu je miej sce w przed niej czę ści ma szy ny i ma do sko na ły wi dok na osprzęt i ob szar ro bo czy

W wy po sa że niu ła do war ki Avant 860i znaj du je się wie lo funk cyj ny wy świe tlacz z in for -
ma cja mi o ob ro tach sil ni ka, go dzi nach pra cy czy zu ży ciu pa li wa
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bez czyn nie. Opcje ka bin,
oświe tle nia i po zo sta łe roz -
wią za nia tech no lo gicz ne w ła -
do war kach czy nią je nie za -
wod ny mi za rów no w cza sie
upal ne go la ta, jak i mroź nej
zi my. Ma szy ny i na rzę dzia ro -
bo cze Avant po sia da ją ce chy
umoż li wia ją ce ich peł ne wy -
ko rzy sta nie przez ca ły rok.
Sze ro ka ga ma wy mien nych
na rzę dzi ro bo czych spra wia,
że ma szy na znaj dzie za wsze
za sto so wa nie, nie za leż nie
od po ry ro ku czy wa run ków
at mos fe rycz nych. 
Fiń ski Avant sto su je licz ne
roz wią za nia tech nicz ne nie -
spo ty ka ne w ła do war kach in -
nych pro du cen tów. Prze my -
śla na prze gu bo wa kon struk -
cja, spra wia ją ca że ope ra tor
zaj mu je miej sce w przed niej
czę ści ma szy ny i ma do sko -
na ły wi dok na osprzęt i ob -
szar ro bo czy, ozna cza ni skie
umiej sco wie nie środ ka cięż -
ko ści ma szy ny. Jest to nie -
zwy kle waż ny czyn nik wpły -
wa ją cy na za cho wa nie sta bil -

no ści. Po nad to sztyw ny prze -
gub, któ ry nie ob ra ca się
na bo ki, umoż li wia za cho wa -
nie sta bil no ści, a jed no cze -
śnie za pew nia naj lep szą
moż li wą przy czep ność dzię ki
za awan so wa ne mu sys te mo -
wi 4x4. In nym roz wią za niem

war tym uwa gi jest nie cen -
trycz ne, po je dyn cze te le sko -
po we ra mię wy się gni ka. Ta ka
kon struk cja za pew nia ob słu -
gu ją ce mu ma szy nę do sko na -
łą wi docz ność na ob szar ro -
bo czy przed ma szy ną i stre fę
pra cy na rzę dzia ro bo cze go. 

W Pol sce pierw sze mi ni ła do -
war ki prze gu bo we Avant po ja -
wi ły się już w ro ku 2002. Wy -
łącz nym dys try bu to rem ma -
szyn i na rzę dzi wy mien nych
Avant na ryn ku pol skim jest
fir ma Se ra fin P.U.H. Od ro -
ku 2006 fir ma An drze ja Se ra fi -
na do star czy ła pol skim klien -
tom po nad 1.200 ła do wa rek
i róż no rod ne go osprzę tu fiń -
skie go pro du cen ta.
Se ra fin P.U.H. to fir ma o ro -
dzin nych tra dy cjach, od ro -
ku 2005 z po wo dze niem
funk cjo nu ją ca na ryn ku ma -
szyn bu dow la nych, rol ni -
czych, ogrod ni czych, prze -
zna czo nych do prac ko mu -
nal nych oraz słu żą cych
do prze twór stwa i prze cho -
wy wa nia zbóż i na sion. Fir ma
ofe ru je rów nież ser wis sta cjo -
nar ny i mo bil ny, po sia da roz -
bu do wa ny ma ga zyn czę ści
za mien nych oraz au to ry zo -
wa ne punk ty sprze -
da ży ma szyn i na -
rzę dzi ro bo czych.

www.avantpolska.pl

Ła do war ki Avant i przeznaczony do nich osprzęt zo sta ły za pro jek to wa ne do użyt ku przez
ca ły rok, dzię ki cze mu ma szy ny ni gdy nie stoją bez czyn nie
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Ze spół kie ro wa ny przez Dy -
rek to ra Wy ko naw cze go ds.
No wych Tech no lo gii, Eda Wa -
gne ra oraz Dy rek to ra Wy ko -
naw cze go ds. Wzor nic twa
Prze my sło we go Ga ry’ ego Ma -
jo ra od sa me go po cząt ku wy -
cho dził z za ło że nia, że wy go -
da i kom fort pra cy ope ra to ra
bę dzie klu czem do za pro jek -
to wa nia cze goś na praw dę wy -
jąt ko we go. Ed Wa gner wspo -
mi na: – W cen trum na szych za -
in te re so wań był ope ra tor. Do -
bra li śmy le miesz i gą sie ni ce,
by na stęp nie za bu do wać wo -
kół nich resz tę ma szy ny.
Re zul ta tem prac jest spy char -
ka o wy jąt ko wej wi docz no ści
wo kół ka bi ny ope ra to ra (309
stop ni). Ga ry Ma jor tak ko -
men tu je ten fakt: – Po dob nie
jak w przy pad ku na szej po -
przed niej, wie lo krot nie na gra -

dza nej rów niar ki 4180D, po -
sta no wi li śmy za pew nić ope -
ra to ro wi TD-16N naj lep szą wi -
docz ność w tej kla sie ma -
szyn. Są dzę, że to nam się
w peł ni uda ło. Mo im zda niem
praw dą jest rów nież stwier -
dze nie, że dobra wi docz ność
z ka bi ny ope ra to ra sta je się

jed nym z pod sta wo wych kry -
te riów pro jek to wych. Wie my
bo wiem, jak waż na jest wi -
docz ność, nie tyl ko ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa, ale tak -
że dla wy daj no ści i kom for tu
pra cy ope ra to ra.
No wa spy char ka cha rak te ry -
zu je się kon struk cją z cen tral -
nie umiesz czo ną ka bi ną, hy -
dro sta tycz nym ukła dem na pę -
do wym, zbior ni kiem pa li wa
po ło żo nym z przo du i ukła dem
chło dze nia z ty łu ma szy ny.
Spy char ka wy po sa żo na jest
stan dar do wo w le miesz
6-WAY, po zwa la ją cy na jed no -
cze sne ru chy w trzech płasz -
czy znach. Ele men ty ste ro wa -
nia są ła two do stęp ne i in tu -
icyj ne w ob słu dze dzię ki za sto -
so wa niu elek tro hy drau licz -
nych joy stic ków. Ma sa ope ra -
cyj na spy char ki wy no szą -

ca 19.090 kg i moc net -
to 170 KM sta no wią pa ra me try
gwa ran tu ją ce wy daj ność, z ja -
kiej sły ną ma szy ny Dres sty.
Cho ciaż za pew nie nie jak naj -
lep szej wi docz no ści by ło głów -
nym prio ry te tem ze spo łu pro -
jek to we go, to rów nie waż ną ro -
lę od gry wa ło bez pie czeń stwo

ope ra to ra. Ga ry Ma jor sko men -
to wał to tak: – Prak tycz nie każ -
dy ope ra tor za li czył upa dek
wspi na jąc się do ka bi ny spy -
char ki po gą sie ni cy. TD-16N
jest pierw szą ma szy ną, w któ rej
nie mu si on wcho dzić na gą sie -
ni ce. Po pierw sze dla te go, że
ko rzy stać mo że ze spe cjal nie

za pro jek to wa nych an ty po śli -
zgo wych stop ni umiej sco wio -
nych w tyl nej czę ści ma szy ny.
W po łą cze niu z po rę cza mi stop -
nie te za wsze umoż li wia ją ła twy
do stęp do ka bi ny i opusz cze nie
jej z za cho wa niem trzech punk -
tów pod par cia. TD-1 6N jest je -
dy ną spy char ką w swo jej kla sie
z ta kim „bez gą sie ni co wym” do -
stę pem. Po dru gie stop nie te
umoż li wia ją do stęp do wszyst -
kich punk tów ob słu gi przy co -
dzien nych czyn no ściach kon -
tro li, kon ser wa cji i tan ko wa -
nia z po zio mu grun tu. 
Ir land czyk Ne il John Mcke own,
któ ry zna lazł się w gru pie ope -
ra to rów mo gą cych te sto wać
ma szy nę jesz cze przed tar ga -
mi ConExpo, był pod wy raź -
nym wra że niem te go roz wią za -
nia: – Stop nie z ty łu ma szy ny
rzeczywiście uła twia ją do stęp

do niej. To na praw dę do bry po -
mysł! Co dzien ne kon tro le tak że
są ułatwione. Prze pro wa dza jąc
je nie trze ba wcho dzić na gą -
sie ni ce, bo wszyst ko moż -
na zro bić z po zio mu pod ło ża.
– Otrzy ma nie wy róż nie nia Red
Dot Awards jest dla nas
ogrom nym za szczy tem – sko -
men to wał to wy da rze nie prze -
wod ni czą cy za rzą du Dres sty
Ho ward Da le. – Jest to nie wia -
ry god ne osią gnię cie, któ re
pod kre śla nie sa mo wi tą pra cę,
ja ką co dzien nie wy ko nu ją Ed,
Ga ry i ca ły ze spół pro jek tan -
tów. Po ka zu je to, jak da le ką

dro gę prze szła na sza  fir ma
i do kąd zmie rza. Chiń scy pro -
du cen ci za zwy czaj nie sły ną
z pro jek tów wzor ni czych, ale
my sta ra my się dą żyć do do -
sko na ło ści w tym wzglę dzie.
Ro śnie na sza re pu ta cja
w bran ży śle dzą cej na sze do -
ko na nia. Na sze in we sty cje
w ba da nia i roz wój kon struk cji
osią gnę ły re kor do wy po ziom.
Do ko nu je my gi gan tycz ne go
sko ku ja ko ścio we go w pro jek -
to wa niu i pro duk cji ma szyn.
Dwukrot nie zdo by te na gro dy
Red Dot Awards to fan ta stycz -
ne osią gnię cia, ale są one tyl ko
po cząt kiem na szej dro gi
na szczyt. Je stem głę bo ko
prze ko na ny, że bran ża już
wkrót ce prze ko na się,
że Dres sta ofe ru je coś
zgoła wy jąt kowe go.

MASZYNY BUDOWLANE

Dressta TD-16N  – spełnione marzenie operatora
Dres sta TD-16N to prze ło mo wa spy char ka, któ rej kon struk cja wy zna cza
no we stan dar dy w za kre sie wi docz no ści z ka bi ny. Już od sa me go po -
cząt ku cel ze spo łu pro jek tan tów LiuGong Dres sta był ja sny. Cho dzi ło
o to, by stwo rzyć jak naj lep szą, wszech stron ną spy char kę 

www.dressta.com

TD-1 6N jest je dy ną spy char ką w swo jej kla sie z „bez gą sie ni co wym” do stę pem
do ka bi ny. Stop nie uła twia ją też do stęp do punk tów ob słu gi ser wi so wej

Dres sta TD-16N to wy jąt ko wa spy char ka o nie zrów na nej wi docz no ści z ka bi ny.
Ope ra tor ma wi dok w pro mie niu 309 stop ni wo kół ma szy ny
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Do na pę du ła do war ki HL955 A
za sto so wa no sil nik Cum mins
B6.7 Sta ge V. Jed nost ka sły ną -
ca z nie za wod no ści spra wia,
że ma szy na z ła two ścią ra dzi
so bie z naj cięż szy mi za da nia -
mi w eks tre mal nych wa run -
kach. Sil nik wy po sa żo ny zo stał
w ca ły sze reg ukła dów opty -
ma li zu ją cych je go dzia ła nie.
Po dob nie jak wszyst kie ma -
szy ny se rii A, HL 955A jest
rów nież wy po sa żo ny w uni -
wer sal ny układ oczysz cza nia
spa lin, któ ry po zwa la oszczę -
dzać pa li wo i re du ku je do mi -
ni mum tok sycz ność spa lin.
Ka bi na HL955 A zo sta ła za -
pro jek to wa na z my ślą o wy -
go dzie i bez pie czeń stwie
ope ra to ra. Prze stron ne miej -
sce pra cy zo sta ło opty mal nie
za bez pie czo ne przed ha ła -
sem i wi bra cja mi. War to pod -
kre ślić, że po ziom do cie ra ją -
ce go do wnę trza ha ła su wy -
no si za le d wie 67 dB, co jest
jed ną z naj niż szych war to ści
w tej ka te go rii ma szyn. 
Wy so kiej ja ko ści re gu lo wa ne
sie dzi sko i pod ło kiet nik uła -
twia ją do stęp do wszyst kich
ele men tów ste ro wa nia funk -
cja mi maszyny. Elek tro nicz ne
ukła dy umoż li wia ją mo ni to ro -
wa nie pa ra me trów ro bo czych
ma szy ny i za pew nia ją ope ra -
to ro wi roz ryw kę pod czas
ciężkiego dnia pra cy. 
Pre cy zyj ne sys te my wspo ma -
ga ją ce ope ra to ra, ta kie jak zop -
ty ma li zo wa ny re gu la tor mo cy,
po zwa la ją cy uzy skać od po -
wied ni ba lans mię dzy mo men -
tem ob ro to wym i pręd ko ścią,
po ma ga ją w peł ni wy ko rzy stać
moż li wo ści ma szy ny. Pod czas
pra cy w try bie Smart -Po wer sil -
nik zu ży wa na wet do pię ciu
pro cent mniej pa li wa i osią ga
sta łą wy daj ność na wet w naj -
trud niej szych wa run kach ro bo -

czych. W wy po sa że niu stan -
dar do wym zna lazł się pre cy -
zyj ny sys tem wa że nia Hy un -
dai. W za leż no ści od po trzeb
mo że on dzia łać au to ma -
tycz nie lub w try bie ręcz nym.
Sys tem po ma ga ope ra to ro wi
pra co wać wy daj niej chro -
niąc jed no cze śnie ma szy nę
przed prze cią że nia mi. W ce -

lu zwięk sze nia płyn no ści
prac prze ła dun ko wych ope -
ra tor jest na tych miast in for mo -
wa ny o ewen tu al nych nie pra -
wi dło wo ściach. Ko mu ni ka ty
po ja wia ją się w for mie czy tel -
nych sym bo li na dwu ko lo ro -
wym wy świe tla czu w ka bi nie.
W za leż no ści od po trzeb
ope ra tor mo że wy brać róż -
ne try by ro bo cze. Na przy -
kład „Smart Po wer ”opty ma -
li zu ją cy pręd kość ob ro to wą
sil ni ka pod czas pra cy
w trud nych wa run kach. Po -

zwa la to oszczę dzać pa li wo
bez utra ty wy daj no ści. Wy -
bór try bu Smart Po wer za -
pew nia rów nież osiągnięcie
idealnej rów no wa gi mię dzy
si łą trak cyj ną a od spa ja ją cą.
W przy pad ku trwa ją ce go dłu -
żej bra ku ak tyw no ści, sil nik
ma szy ny wy łą cza się au to -
ma tycz nie. Dzię ki te mu spa -

da nie tyl ko zu ży cie pa li wa,
ale tak że emi sja spa lin. 
Ki ne ma ty ka wy się gni ka
na pla nie li te ry Z w HL955 zo -
sta ła sta ran nie do pra co wa -
na, tak aby w kom bi na cji
z pod no sze niem rów no le -
głym za pew nić opty mal ną
rów no wa gę mię dzy si ła mi
pod no sze nia i wy wro tu.
Ma szy nę za mó wić moż na
tak że w wer sji z pię cio bie go -
wą prze kład nią ze sprzę głem
blo ku ją cym. Opcjo nal ny ter -
mo stat do chło dze nia skrzy ni

bie gów utrzy mu je ją w opty -
mal nej tem pe ra tu rze ro bo -
czej, chro niąc w ten spo sób
jej kom po nen ty i zwięk sza jąc
wy daj ność pra cy.
In te li gent na funk cja zwal nia -
nia sprzę gła (ICCO) mi ni ma li -
zu je stra ty ener gii w prze -
mien ni ku mo men tu ob ro to -
we go i za po bie ga nad mier nej
utra cie mo cy pod czas ha mo -
wa nia. Zmniej sza to na grze -
wa nie się oraz stopień zu ży -
cia tarcz ha mul co wych.
Kon struk cja ukła du hy drau -
licz ne go zo sta ła mak sy mal nie
uprosz czo na. Wę że hy drau -
licz ne nie mu szą być pod łą -
cza ne do każ de go za wo ru ste -

ru ją ce go z osob na, co po zwo -
li ło ogra ni czyć do ab so lut ne -
go mi ni mum licz bę new ral -
gicz nych punk tów, w któ rych
po ten cjal nie do cho dzić mo że
do roz sz czel nie nia ukła du.
Ła do war ka HL955 A wy po sa żo -
na jest w naj wyż szej kla sy osie
o zwięk szo nym na ci sku. Opcjo -
nal ny układ chło dze nia ole ju osi
za po bie ga ich prze grza niu pod -
czas pra cy pod du żym
ob cią że niem lub czę -
ste go ha mo wa nia.
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Hy un dai HL955 A – ma szy na nie tu zin ko wa
No wa ła do war ka Hy un dai HL955 A znaj du je za sto so wa nie w bu dow nic twie
ogól nym i dro go wym oraz w ko pal niach su row ców skal nych. Na da je się tak że
ide al nie do cięż kich prac prze ła dun ko wych. Maszy na jest chwa lo na za układ
hy drau licz ny o uprosz czo nej bu do wie, efek tyw ne sys te my wspo ma ga ją ce
ope ra to ra i er go no micz ne roz miesz cze nie ele men tów ste ro wa nia

www.amago.pl

Cię żar ro bo czy ła do war ki HL955 wy no szą cy pięt na ście ton po zwa la do dat ko wo zwięk szyć sto pień jej wy ko rzy sta nia. Pa ra metr ten
spra wia, że ła two prze wo zić ją na przy cze pie ni sko po dwo zio wej bez ko niecz no ści uzy ska nia spe cjal nych po zwo leń
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Oba szyb ko złą cza prze zna -
czo ne do in sta la cji na ma łych
ko par kach o cię ża rze ro bo -
czym do dwóch ton, wy ko na -
ne zo sta ły w ca ło ści z za sto so -
wa niem od le wów sta lo wych.
Kon struk to rzy Ste elw rist ma ją
bo ga te do świad cze nia w prak -
tycz nym sto so wa niu te go ty pu
roz wią zań tech no lo gicz nych.
Pierw sze szyb ko złą cze wy ko -
na ne z od le wów ze sta li fir ma
wpro wa dzi ła do sprze da ży już
przed ośmio ma la ty. O wy so -
kiej ja ko ści i ży wot no ści tej
kon struk cji, świad czy fakt, że
na pla cach bu do wy w róż nych
kra jach pra cu je kil ka ty się cy
ta kich urzą dzeń. Za le ty pły ną -
ce ze sto so wa nia od le wów
sta lo wych są te raz do ce nia ne

w sy tu acjach, gdy sto su nek
wy trzy ma ło ści do cię ża ru
prze wyż sza roz wią za nia spa -
wa ne. Po nad to za rów no szyb -
ko złą cza TCX, jak i S30 są wy -
po sa żo ne w przed ni hak za -
bez pie cza ją cy, któ ry speł nia
wy ma ga nia no wych prze pi -
sów do ty czą cy mi bez pie czeń -
stwa ich użyt ko wa nia.
In ży nie ro wie Ste elw rist za -
dba li o to, by naj now szej ge -
ne ra cji wy ko na ne z od le wów
sta lo wych szyb ko złą cza TCX
S30 -180 i S30 -180 by ły uni -
wer sal ne, so lid ne i przede
wszyst kim efek tyw ne. Za rów -
no szyb ko złą cze S30, jak
i uchyl ne złą cze TCX wy ko na -
ne zo sta ły z ma te ria łów
o zop ty ma li zo wa nej gru bo -

ści, bez sto so wa nia łą cze nia
na spa wy. Obie kon struk cje
wy róż nia ją się du ży mi po -
wierzch nia mi sty ku sworz nia.
Wszyst ko to ma de cy du ją cy
wpływ na so lid ność kon struk -
cji, co prze kła da się na wy -
dłu że nie ży wot no ści, na wet
przy eks plo ata cji w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach
ro bo czych. Oba ty py szyb ko -
złą czy, w za leż no ści od po -
trzeb na byw cy, mo gą być do -
star cza ne z za mknię ciem
ręcz nym lub hy drau licz nym.
Ste elw rist Tilt Co upler sta no -
wi po łą cze nie so lid ne go sil ni -
ka prze chyl ne go i opa ten to -
wa nej przez Ste elw rist tech -
no lo gii blo ka dy przed nie go
sworz nia. Tilt Co upler wy bie -
ra ny jest przez użyt kow ni -
ków, któ rzy w co dzien nej pra -
cy nie wy ko rzy stu ją peł nej

funk cjo nal no ści til tro ta to ra
i wy star czy im szyb ko złą cze
z funk cją prze chy la nia. 
W kon struk cji złą cza Tilt Co -
upler za sto so wa no od le wy ze
sta li, wy trzy ma łe bez po śred -
nie mo co wa nie oraz tu le je
roz pręż ne. Dzię ki funk cji
prze chy la nia wy po sa żo -
na w nie ko par ka sta je się
znacz nie bar dziej wszech -
stron na. In sta la cja złą cza jest
ła twa, a kom pak to wy TCX ma
nie wiel ką wa gę. Moż na go
sto so wać do mi ni ko pa rek
w prze dzia le od 0 do 2 ton,
a do stęp ny jest w wer sji
z mo co wa niem bez po śred -
nim wraz z złą czem S30, za -
rów no ręcz nym, jak i hy drau -
licz nym. TCX za stę -
pu je w ofer cie sprzę -
gło uchyl ne TMX.

SPRZĘT BUDOWLANY

Ste elw rist po sze rza ofer tę szyb ko złą czy do mi ni ko pa rek 
Wy daj ność ma szyn ma klu czo we zna cze nie na każ dym pla cu bu do wy. W pew nej mie rze za le -
ży ona od szyb ko ści wy mia ny osprzę tu. Więk szość wy ko ny wa nych prac przy uży ciu mi ni ko pa -
rek wy ma ga sto so wa nia róż nych na rzę dzi ro bo czych. Wła śnie z te go po wo du Ste elw rist włą czył
do swej ofer ty szyb ko złą cze S30 do mi ni ko pa rek oraz uchyl ne złą cza Tilt Co upler

www.steelwrist.com

Naj now szej ge ne ra cji im po nu ją ce funk cjo nal no ścią szyb ko złą cze TCX wej dzie
do sprze da ży już na po cząt ku przy szłe go ro ku
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Żu ra wie Se rii TEC to urzą dze -
nia o du żej mo cy prze zna czo -
ne do wy ko ny wa nia zło żo -
nych ope ra cji, ta kich jak pod -
no sze nie na znacz ną wy so -
kość lub pra ce in sta la cyj ne
wy ma ga ją ce prze miesz cza nia
cięż kich ła dun ków. Cha rak te -
ry stycz ną ce chą żu ra wi TEC
jest wie lo kąt ny pro fil wy się gni -
ka, tzw. P -Pro fil, któ ry za pew -
nia opty mal ną wy trzy ma łość
i lek kość. Pal fin ger PK 37.002
TEC 7 ma osiem wy su wa nych
hy drau licz nie sek cji wy się gni -
ka. Mo ment udźwi gu urzą dze -
nia dla wy się gu 7,4 me tra wy -
no si 343,3 kNm (35,0 tm), na -
to miast mak sy mal ny za -
sięg 21,6 me tra. W urzą dze -
niach o ta kich pa ra me trach
ro bo czych nie zbęd ne jest sto -
so wa nie tyl nych pod pór za -
pew nia ją cych opty mal ną sta -
bil ność po jaz du w trak cie pra -
cy. Ich in sta la cja wią że się
jed nak z ko niecz no ścią za sto -
so wa nia ra my po śred niej
o okre ślo nej wy so ko ści.
W pod wo ziach pod skrzy nie
sta łe czy wy wrot kach nie ma
to więk sze go zna cze nia, ale
w przy pad ku cią gni ka sio dło -
we go po wo du je pod nie sie nie
sio dła wy klu cza ją ce moż li -
wość wy ko rzy sty wa nia po jaz -
du ze zwy kły mi na cze pa mi.
By roz wią zać ten pro blem, fir -
ma Gra co za pro jek to wa ła
i wy ko na ła ra mę po śred nią
o spe cjal nej kon struk cji. Jej
głów ną część sta no wi pły ta ze
sta li Do mex. Dzię ki za sto so wa -
niu do dat ko wych wzmoc nień
na bie ra ona od po wied niej
sztyw no ści i tym sa mym peł -
nić mo że ro lę stan dar do wej
kon struk cji, przy je dy nie nie -
znacz nie zwięk szo nej wy so -
ko ści po ło że nia sio dła.
Za sto so wa ny do za bu do wy żu -
raw jest bar dzo no wo cze snym
urzą dze niem. Je go ob słu gę

uła twia sys tem P-FOLD, dzię ki
któ re mu skła da nie żu ra wia
do po zy cji trans por to wej oraz
roz kła da nie do pra cy od by wa
się w peł ni au to ma tycz nie.
W me cha ni zmie ob ro tu o nie -
ogra ni czo nym ką cie za sto so -
wa no do dat ko wy sil nik, któ ry
nie tyl ko zwięk sza mo ment ob -
ro tu, ale rów nież kom pen su je

lu zy. W urzą dze niu za sto so wa -
no po nad to tak zwa ny prze -
prost ra mie nia zgi na ne go
o 15°, któ ry uła twia ope ro wa -
nie nim po miesz cze niach z ni -
ski mi stro pa mi. 
Z ko lei układ HPSC na bie żą co
kon tro lu je sta tecz ność po jaz du
w za kre sie 360° bez stop nio wo
do sto so wu jąc mak sy mal ny

udźwig do ak tu al ne go sta nu roz -
su nię cia pod pór. W ce lu osią -
gnię cia jak naj więk sze go
udźwi gu sys tem uwzględ nia
rze czy wi ste roz sta wie nie pod -
pór, a tym sa mym za po bie ga
ogra ni cze niu go do war to ści
usta lo nych dla po ło wicz ne go
lub mak sy mal ne go ich wy su -
nię cia. Je śli ope ra tor prze kro -
czy dzie więć dzie siąt pro cent
moż li we go do osią gnię cia
udźwi gu przy od no to wa nym
w da nym mo men cie roz sta wie -
niu pod pór, jest o tym na tych -
miast ostrze ga ny prze ry wa -
nym sy gna łem aku stycz nym.
Po osią gnię ciu stu pro cent
moż li wo ści urzą dze nia sy gnał
ostrze gaw czy prze cho dzi
w tryb cią gły, a wszel kie ru chy
mo gą ce za bu rzyć sta tecz ność
żu ra wia są na tych miast blo ko -
wa ne. W ten spo sób uda je się
sku tecz nie za po bie gać ry zy ku
wy pad ku spo wo do -
wa ne go prze wró ce -
niem się po jaz du.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – spe cja li ści od nietypowych konstrukcji
Wy ko rzy stu jąc wie lo let nie do świad cze nia Gra co jest w sta nie zre ali zo wać na wet bar dzo nie kon -
wen cjo nal ne zle ce nia. Jed nym z bar dziej nie ty po wych – za rów no od stro ny pro jek to wej, jak
i tech no lo gicz nej – by ła in sta la cja żu ra wia Pal fin ger PK 37.002 TEC 7  na trzy osio wym cią gni ku
sio dło wym Sca nia XT P40 0 w ze sta wie z na cze pą do trans por tu ma te ria łów bu dow la nych

www.graco.pl

Jed nym z bar dziej nie ty po wych  zleceń realizowanych przez Graco by ła in sta la cja żu ra wia Pal fin ger PK 37.002 TEC 7 na trzy osio -
wym cią gni ku sio dło wym Sca nia XT P40 0 w ze sta wie z na cze pą do trans por tu ma te ria łów bu dow la nych

W ce lu mak sy mal ne go uprosz cze nia ob słu gi żu ra wia, opcjo nal nie moż na do po sa -
żyć go w ca ły sze reg sys te mów wspo ma ga ją cych pra cę ope ra to ra
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– To hi sto rycz ny mo ment
i ogrom ne przed się wzię cie.
Jesz cze ni gdy nie wpro wa dza -
li śmy na ry nek czte rech mo de li
rów no cze śnie. W na szych dzia -
ła niach in spi ru je my się przede
wszyst kim po trze ba mi na szych
klien tów i kie row ców. Pre zen -

to wa ne po jaz dy są od po wie -
dzią wła śnie na te po trze by
– nie ma wąt pli wo ści Mał go -
rza ta Ku lis, dy rek tor za rzą dza -
ją ca Vo lvo Trucks Pol ska.
Vo lvo FH i Vo lvo FH16 zy -
skały no wy wy gląd, w tym re -
flek to ry głów ne LED w kształ -
cie li te ry V z ak tyw ny mi świa -
tła mi mi ja nia, no wą kon struk -

cję ma skow ni cy wlo tu po wie -
trza oraz kom for to wą i prze -
stron ną ka bi nę (a w za sa dzie
pięć ro dza jów ka bin z róż ny -
mi wer sja mi wy koń cze nia),
w któ rej uda ło się wy go spo -
da ro wać 600 li trów do dat ko -
wej prze strze ni.

Jed nak naj więk sze zmia ny
za szły w Vo lvo FM i Vo lvo
FMX. Mo de le te zy ska ły no we
ka bi ny z moż li wo ścią do dat -
ko wej ich opty ma li za cji
pod ką tem róż nych za sto so -
wań. Więk sza szy ba przed -
nia, no we lu ster ka, ob ni żo na
li nia drzwi, węż sze słup ki
przed nie i re flek to ry do dat ko -

we za pew nia ją kie row cy jesz -
cze lep szą wi docz ność. Do -
dat ko wo, w mo de lach moż na
za mon to wać do ośmiu ka -
mer, w tym ka me rę na roż ną
po stro nie pa sa że ra, prze sy -
ła ją cą wi dok z bo ku po jaz du
na do dat ko wy wy świe tlacz.
Kom fort pro wa dzą ce go do -
dat ko wo zwięk sza no wy wy -
bie rak skrzy ni bie gów I -Shift
i moż li wość re gu la cji ko lum -
ny kie row ni cy w trzech płasz -
czy znach, co po zwa la le piej

do sto so wać in dy wi du al ną
po zy cję kie row cy pod czas
jaz dy. Ka bi na jest wy ci szo na
i bar dziej prze stron na (ka bi na
Glob trot ter ma 960 li trów po -
jem no ści, o 340 li trów wię cej,
a ka bi na dzien na – 190 li trów,
o 60 li trów wię cej).
– Wnę trza wszyst kich mo de li
zo sta ły ulep szo ne z my ślą
o po trze bach kie row ców. Zy -
ska li oni ła twy do stęp do naj -
róż niej szych ste row ni ków,
przy ci sków czy pa ne li do ty ko -
wych, a tak że więk szą prze -
strzeń i lep szą wi docz ność.
No we funk cjo nal no ści nie tyl -
ko po zwa la ją po pra wić kom -
fort pra cy kie row ców, ale
przede wszyst kim ma ją
wzmoc nić ich bez pie czeń -

stwo na dro dze – tłu ma czy
Mał go rza ta Ku lis.
Zmia ny wpro wa dzo ne w Vo -
lvo FM i FMX zwięk sza ją tak -
że wy daj ność po jaz dów. No -
wa oś ze spo lo na, wy trzy mu -
ją ca na cisk do 38 ton, dzię ki
cze mu DMC po jaz du mo że
wy no sić na wet 150 ton, po -
zwa la zwięk szyć ła dow ność
na wet o 5,6 to ny. Po mo der -
ni za cji przed nie go za wie sze -
nia na cisk na przed nią oś
mo że wy no sić do 10 ton lub
– w przy pad ku po dwój nej
przed niej osi – do 20 ton. 
Pod ma ską no wych mo de li
znaj du je się – do sko na le zna -
ny już klien tom Vo lvo Trucks
– eko no micz ny sil nik D13 TC
z tech no lo gią Tur bo Com po -
und. Zu ży wa on na wet

o dziesięć procent mniej pa li -
wa w prze wo zach dłu go dy -
stan so wych niż sil nik po -
przed niej ge ne ra cji. – Eko no -
mi ka pa li wo wa jest nam bar -
dzo bli ska i po czy ni li śmy
w tej kwe stii du że po stę py.
Oszczęd no ści w no wych mo -
de lach bę dą jesz cze więk sze,
m.in. dzię ki za sto so wa niu
jesz cze szyb szych prze ło żeń
tyl nych osi. Nie zmien ne waż -
ne są dla nas tak że naj wyż sza
ja kość i ochro na śro do wi ska
na tu ral ne go. Je ste śmy dum ni
z te go pro duk tu – za pew nia
Mał go rza ta Ku lis.
Do sta wy po jaz dów
ma ją ru szyć w mar -
cu przyszłego ro ku.

POJAZDY BUDOWLANE

Pol ska pre mie ra no wych mo de li Vo lvo
Vo lvo Trucks Pol ska za pre zen to wa ło naj now szą ga mę po jaz dów Vo lvo
FH, Vo lvo FH16, Vo lvo FM i Vo lvo FMX. To naj więk sza w hi sto rii fir my
pre mie ra. No we mo de le – z gwa ran cją jesz cze więk sze go kom for tu jaz -
dy, bez pie czeń stwa i lep szych osią gów – weszły już do sprze da ży

Dzięki zastosowaniu licznych nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych Volvo FMX
zyskało reputację jednego z najwytrzymalszych samochodów budowlanych 

Mał go rza ta Ku lis, dy rek tor za rzą dza ją ca Vo lvo Trucks Pol ska wraz z eki pą pra cow ni -
ków fir my pre zen to wa ła wa lo ry no wych sa mo cho dów

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 pojazdów cię ża ro wych o śred niej i du żej ła dow no ści

www.volvotrucks.pl
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Bo ga ta ofer ta Aroc sa umoż li -
wia klien tom two rze nie in dy -
wi du al nych roz wią zań trans -
por to wych, do sto so wa nych
do re ali zo wa nych za dań. Wy -
ma ga nia dzi siej sze go trans -
por tu bu dow la ne go jed nak
na tym się nie koń czą. Ope ra -
cje w bran ży bu dow la nej to
lo gi stycz ne mi strzo stwo – re -
ali zu je się je czę sto w eks tre -
mal nych wa run kach i wy ma -
ga ją za sto so wa nia no wo cze -
snej tech ni ki. Do kład nie ta ki
ro dzaj in no wa cji po ja wia się
w bu dow nic twie wraz z no -
wym Aroc sem. Wy po sa żo ny
w sys tem Pre dic ti ve Po wer -
tra in Con trol (PPC) naj now -
szej ge ne ra cji, asy sten ta mar -
twe go po la i Ac ti ve Bra ke As -
sist, a tak że we wcho dzą ce
na ry nek MirrorCam, Mul ti me -
dia Cock pit oraz plat for mę
łącz no ści sie cio wej Truck Da -
ta Cen ter (TDC) – wy zna cza
no we stan dar dy w za kre sie
eko no micz no ści, cy fry za cji,
bez pie czeń stwa i łącz no ści
sie cio wej. Te raz rów nież Mer -
ce des -Benz Arocs ko rzy sta
z roz bu do wa ne go sys te mu
Pre dic ti ve Po wer tra in Con -
trol, ste ru ją ce go tem po ma -
tem i skrzy nią bie gów. Jest
on uży tecz ny tak że w ru chu
mię dzy mia sto wym i za pew -
nia du ży spa dek zu ży cia pa li -
wa wła śnie Aroc so wi, jeż dżą -
ce mu czę sto lo kal ny mi dro -
ga mi. No wa ge ne ra cja PPC,
oprócz sys te mu lo ka li za cji
po jaz du GPS, ko rzy sta z cy -
fro wych map dro go wych, da -
nych to po gra ficz nych oraz in -
for ma cji o kształ cie za krę tów,
geo me trii skrzy żo wań i rond
oraz o zna kach dro go wych.
Arocs mo że więc za wsze wy -
bie rać bieg i pręd kość umoż -
li wia ją ce pa li wo osz częd ną
jaz dę, nie tyl ko na zjaz dach

i pod jaz dach, ale tak że
na krę tych dro gach, co czy ni
jaz dę nim mak sy mal nie
oszczęd ną i kom for to wą.
De wi za Aroc sa brzmi: „nie ma
rze czy nie moż li wych”. Sze ro -
ka ofer ta Aroc sa obej mu je
kon fi gu ra cje osi od 4×2
i 4×4, po przez trzy osio -
we 6×2, 6×4, po 6×6. Po jaz -

dy czte ro osio we do stęp ne są
w ukła dzie 8×2 z osią wle czo -
ną, w ukła dzie 8×4, 8×4
z osią wle czo ną, 8×6 i 8×8.
W ofer cie prze wi dzia no za wie -
sze nie sta lo we i pneu ma tycz -
ne, ra mę do prze wa ża ją cej
eks plo ata cji dro go wej lub ra -
mę do eks plo ata cji te re no wej,
licz ne roz sta wy osi, ka bi ny
kie row cy na tra sy dzien ne
i do trans por tu da le ko bież ne -
go oraz trzy sys te my na pę du
na wszyst kie ko ła. Wień czą ją
cią gni ki do trans por tu cięż kie -
go i po jaz dy spe cjal ne. Przy -
go to wa ne fa brycz nie wer sje
spe cjal ne uła twia ją klien tom
wy bór. Arocs Lo ader, ja ko
dwu osio wy cią gnik sio dło wy
lub pod wo zie be to no mie szar -
ki, zo stał kompleksowo za pro -
jek to wa ny w ta ki spo sób, aby

uzy skać ni ską ma sę wła sną
i wy so ką ła dow ność. Arocs
Gro un der jest na to miast eks -
tre mal nie wy trzy ma łym po jaz -
dem do szcze gól nie wy ma ga -
ją cych za dań. Z ko lei trzy -,
czte ro -, a na wet pię cio osio we
cią gni ki z ty po sze re gu SLT
spraw dza ją się w trans por cie
cięż kim i po nad ga ba ry to wym,

do 250 ton cał ko wi tej ma sy
ze sta wu cię ża ro we go.
Arocs jest na dro dze na wet
o pięć pro cent oszczęd niej szy
od mo de li po zba wio nych in te -
li gent ne go ste ro wa nia tem po -
ma tem i skrzy nią bie gów.
Sys tem PPC jest te raz do -
stęp ny tak że dla po jaz dów
do trans por tu cięż kie go
do 120 ton, po jaz dów z na pę -
dem na wszyst kie ko ła, na pę -
dem Hy drau lic Au xi lia ry Dri ve
(HAD) lub wy po sa żo nych
w tur bo sprzę gło z re tar de rem
(TRK) – z wy jąt kiem be to no -
mie sza rek. Zu ży cie pa li wa ob -
ni ża się jesz cze bar dziej w po -
łą cze niu z MirrorCam, dzię ki
udo sko na lo nej ae ro dy na mi ce
opły wo wych obu dów ka mer,
umiesz czo nych po bo kach
na ra mie da cho wej ka bi ny.

Do stęp ny opcjo nal nie w no -
wym Aroc sie sys tem
MirrorCam za stę pu jący tra dy -
cyj ne lu ster ka głów ne i sze ro -
ko kąt ne – skła da się z dwóch
skie ro wa nych do ty łu ka mer,
z któ rych ob raz wi docz ny jest
na dwóch 15-ca lo wych wy -
świe tla czach umiesz czo nych
na słup kach A w ka bi nie kie -
row cy. Arocs to pierw sza bu -
dow la na cię ża rów ka do stęp -
na z tym sys te mem.
Udo sko na lo na ae ro dy na mi ka
to za le d wie jed na z po zy tyw -
nych cech MirrorCam. Za sto -
so wa nie ka mer ma swo je za -
le ty tak że z punk tu wi dze nia
wy go dy ob słu gi po jaz du,
a przede wszyst kim bez pie -
czeń stwa. Uła twia ją one pra cę
kie row com ob słu gu ją cym do -
sta wy ma te ria łów bu dow la -
nych z licz ny mi punk ta mi roz -
ła dun ku. Po pierw sze re zy -
gna cja z lu ste rek da je du żo
lep szą wi docz ność na wszyst -
kie stro ny. Kie row ca wi dzi bar -
dzo do brze tak że na ukos
do przo du, co do tąd zwy kle
utrud nia ły obu do wy lu ste rek.
Po dru gie nie moż li we sta ło się
nie pra wi dło we usta wie nie lu -
ste rek, po nie waż ka me ra
obej mu je za wsze ten sam pe -
łen ob raz, wi docz ny dla kie -
row cy z każ dej per spek ty wy.
Ła twość za bu do wy Aroc sa
po pra wi ła się znacz nie nie tyl -
ko dzię ki no wym funk cjom
opro gra mo wa nia – swój
udział w tym ma rów nież opty -
ma li za cja osprzę tu po jaz du.
Dla wszyst kich wer sji czte ro -
osio wych do stęp ny jest te raz
fa brycz nie pio no wy układ
wy de cho wy. Dzię ki nie mu
z bo ku ra my zwięk sza się
prze strzeń do mon ta żu za bu -
do wy i osprzę tu, na przy kład
do dat ko wych zbior ni ków pa -
li wa czy schow ków. Ko lej ną
za le tą te go roz wią za nia,
w po rów na niu z do tych cza -
so wym bocz nym ukła dem
wy de cho wym, w któ rym je -
dy nie ru ra wy de cho wa by ła
pro wa dzo na pio no -
wo, jest zmniej sze -
nie ma sy po jaz du.

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Arocs – in no wa cyj ny po jazd bu dow la ny
Pra ca na bu do wie jest cięż ka, dla te go wy ma ga sto so wa nia so lid nych
po jaz dów. No wy Mer ce des -Benz Arocs po sia da wszel kie atu ty, czy nią -
ce go do sko na łym na rzę dziem do re ali za cji za dań w trans por cie bu -
dow la nym. Są to moc ne sil ni ki, róż no rod ne kon fi gu ra cje na pę du i so lid -
ny układ jezd ny, sta no wią cy ba zę no śną dla spe cja li stycz nych za bu dów

www.mercedes-benz-trucks.pl

Bo ga ta ofer ta Aroc sa umoż li wia two rze nie in dy wi du al nych roz wią zań trans por to -
wych do sto so wa nych optymalnie do re ali zo wa nych za dań na placu budowy
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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

6/2020       21.12.2020       25.11.2020                  07.12.2020 
1/2021       29.01.2021       04.01.2021                  15.02.2021 
2/2021       15.03.2021       11.02.2021                  25.02.2021 
3/2021       10.05.2021       08.04.2021                  23.04.2021 
4/2021       27.08.2021       19.07.2021                  04.08.2021 
5/2021       15.10.2021       06.09.2021                  15.09.2021  

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∏

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 5/2020 

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








