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Drodzy Czytelnicy, 
przez d∏ugi czas g∏ównym

hamulcem dla krajowych in-

westycji budowlanych by∏

brak pieni´dzy. Teraz sytuacja si´

odwróci∏a. Choçby w drogownictwie,

gdzie na budow´ i remonty dróg zgromadzono 1,8 miliarda z∏otych. Pe∏-

ne wykorzystanie tych Êrodków w przysz∏ym roku mo˝liwe b´dzie jedy-

nie w przypadku znacznego zwi´kszenia potencja∏u firm wykonawczych

oraz producentów materia∏ów do prac drogowych. I tu ko∏o si´ zamyka.

Jak bowiem zwi´kszaç potencja∏, skoro co lepsi fachowcy, choçby opera-

torzy specjalistycznego sprz´tu, wybierajà gremialnie wy˝sze zarobki na

Wyspach Brytyjskich? Na dodatek problemem zacz´∏a byç tak˝e dost´p-

noÊç materia∏ów budowlanych. Na kruszywa drogowcy czekajà w coraz

d∏u˝szych kolejkach…

Inwestycje blokowane sà te˝ przez Êlimaczàce si´ procedury. Proces inwe-

stycyjny od momentu podj´cia decyzji o budowie trwa u nas przeci´tnie

siedem lat, podczas gdy w krajach starej Unii, gdzie przecie˝ tak˝e g∏oÊno

narzeka si´ na biurokracj´, o po∏ow´ krócej… 

Czy lekiem na ca∏e z∏o oka˝e si´ zmiana na stanowisku ministra budow-

nictwa? Andrzej Aumiller zapowiedzia∏, ˝e jego celem jest uproszczenie

przepisów dotyczàcych inwestycji, przyspieszenie procedur planowania

przestrzennego, znowelizowanie prawa budowlanego oraz wspieranie bu-

dowy mieszkaƒ socjalnych z obni˝onym czynszem. Wszystkie te dzia∏ania

zosta∏y zresztà zapisane w umowie koalicyjnej.

Konstrukcja wozid∏a przegubowego obchodzi w tym roku jubileusz czter-

dziestolecia. D∏ugo uwa˝ano, ˝e tego typu pojazdy nie nadajà si´ ze wzgl´-

dów ekonomicznych na polskie nie imponujàce rozmachem place budo-

wy. Oceny te nale˝à jednak do przesz∏oÊci. Budowa autostrady A1 to ak-

tualnie najwi´kszy europejski projekt drogowy. Nic zatem dziwnego, ˝e

przy jego realizacji nieodzowne wprost sta∏y si´ dziesiàtki wozide∏. Pojaz-

dy tego typu ró˝nych marek pracujà zresztà w wielu zakàtkach Polski.

DziÊ zapraszamy do zapoznania si´ z ogólnym tekstem o „czterdziestolat-

kach”. W kolejnym wydaniu zajmiemy si´ prezentacjà konkretnych zasto-

sowaƒ wozide∏ przegubowych na krajowych placach budowy.  

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m.in.: 

2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy∏y
swym rozmachem zarówno wystawców,
jak i zwiedzajàcych

12. Konstrukcja wozid∏a przegubowego
jubileusz czterdziestolecia, czyli jak
Szwedom uda∏o si´ po∏àczyç zwyk∏y
traktor z przyczepà…

18. ¸adowarka ko∏owa New Holland W910
zadebiutowa∏a na du˝ym ekranie bioràc
udzia∏ w najnowszym filmie z Jamesem
Bondem - „Casino Royale”

20. System KOMTRAX Komatsu pomaga
sterowaç parametrami pracy maszyn

28. Producent silników Kohler Co. dzi´ki
wspó∏pracy z Lifton Polska jest od
pi´ciu lat obecny na polskim rynku

34. Agrex-Arcon oferuje nowà generacj´
∏adowarek ko∏owych CASE

36. Metso Minerals zorganizowa∏o dynamiczny
pokaz mobilnych maszyn kruszàcych
i przesiewajàcych

38. JCB prezentuje trzy nowe modele 
minikoparek serii 801. Maszyny znacznie
ulepszono w zakresie konstrukcji, 
specyfikacji oraz osiàgów

42. SANY jest producentem wysokiej jako-
Êci maszyn wykorzystywanych w bran-
˝y budowlanej, a tak˝e jej liderem
w Chinach

43. Pezal szykuje si´ na ostrà zim´!
44. Nieustajàce inwestycje w rozwój tech-

nologii pozwalajà jednostkom
nap´dowym YANMAR sprostaç zmie-
niajàcym si´ potrzebom rynkowym oraz
wymogom ochrony Êrodowiska

45. W dniach 23-29 kwietnia 2007 
w halach i na otwartym terenie mona-
chijskich Nowych Terenów Targowych
odb´dzie si´ 28. edycja targów Bauma 

46. Wozid∏o przegubowe powsta∏o na skutek
reakcji Volvo na potrzeby firm majàcych
ogromne problemy z transportem w trud-
nych warunkach terenowych

50. Producent kruszarek i przesiewaczy
marki RUBBLE MASTER – firma HMH
Engineering GmbH – Êwi´towa∏a
pi´tnastolecie istnienia. Podczas obcho-
dów jubileuszu nie mog∏o zabraknàç
prezentacji osiàgni´ç i nowoÊci

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::      
PPooddwwóójjnnyy  jjuubbiilleeuusszz..  PPrrzzeedd  cczztteerrddzziieessttuu  llaattyy  VVoollvvoo  uurruucchhoommii∏∏oo
sseerryyjjnnàà  pprroodduukkccjj´́  wwoozziiddee∏∏  pprrzzeegguubboowwyycchh..  WWiiddnniieejjààccyy  nnaa
zzddjj´́cciiuu  mmooddeell  AA4400DD  jjeesstt  ppii´́ççddzziieessii´́cciioottyyssii´́cczznnyymm  tteeggoo  ttyyppuu
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IV Targi Infrastruktura
– medal dla MISTY

Tegoroczne targi Infrastruktu-
ra, tradycyjnie odbywajàce
si´ w pierwszym tygodniu
paêdziernika, zaskoczy∏y roz-
machem zarówno wystaw-
ców, jak i zwiedzajàcych. Do-
skona∏a z wielu wzgl´dów lo-
kalizacja w centrum stolicy
by∏a dotychczas tak˝e powa˝-
nym ograniczeniem dla firm
pragnàcych wyeksponowaç
maszyny na terenie otwartym. 
Okaza∏o si´ jednak, ˝e nawet
pod Pa∏acem Kultury i Nauki
mo˝na zorganizowaç pokazy
maszyn w czasie „pracy”. By∏o
to raczej taneczne show, czyli
s∏ynny balet koparko-∏adowa-
rek JCB, tym razem wyjàtkowo
efektownie prezentujàcy si´
przy akompaniamencie duetu
skrzypcowego Space Violin. 
Znakomitym pomys∏em okaza-
∏a si´ organizacja pierwszego
po wojnie Polskiego Kongresu
Drogowego obradujàcego pod
has∏em „Lepsze drogi - lepsze
˝ycie”. Ideà takiego spotkania
by∏o zintegrowanie Êrodowiska
drogowego od inwestorów, za-
rzàdców dróg, wykonawców
po ludzi ze Êwiata nauki. Zada-
niem, jakie postawi∏ sobie kon-
gres, by∏a ocena stanu sieci
dróg w Polsce, wskazanie naj-
istotniejszych problemów i ba-
rier w sprawnym jej funkcjono-
waniu i rozwoju. 
Targom towarzyszy∏y tak˝e inne
seminaria, prezentacje i konfe-
rencje. „Polityka wspierania
rozwoju inwestycji infrastruktu-

ralnych w Polsce – problemy
i wyzwania” to konferencja
przygotowana przez Towarzy-
stwo Rozwoju Infrastruktury Pro
Linea. Krajowa Rada Bezpie-
czeƒstwa Ruchu Drogowego
zorganizowa∏a natomiast spo-

tkanie pt. „Szansa poprawy
bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego w Polsce”. Europejski In-
stytut SOCRATES SCOLA oraz
Mi´dzynarodowe Targi Polska
przy wspó∏pracy merytorycz-
nej Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Mazowieckiego
przygotowa∏y z kolei semina-

rium „Projekty infrastrukturalne
w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004-2006
oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013”.
Tradycyjne wyró˝nienia i na-
grody wr´czone zosta∏y
w uroczystej oprawie pod-
czas galowego wieczoru
w Auli G∏ównej Politechniki
Warszawskiej. Laureatom
gratulowali: minister Jerzy
Polaczek, sekretarz Krajo-
wej Rady Bezpieczeƒstwa
Ruchu Drogowego Andrzej
Grzegorczyk oraz prezes
MTPolska Urszula Pot´ga. 
Nagrod´ Ministra Transportu
za najlepszà ofert´ prezento-
wanà na IV Targach Infra-
struktura w kategorii „sprz´t
i maszyny budowlane” otrzy-
ma∏a znana doskonale na-
szym czytelnikom firma Mista
ze Stalowej Woli. 
Wyró˝nienie w tej samej kate-
gorii przyznano firmie Dyna-
pac Poland. W kategorii „Dro-
gi” nagrodà uhonorowano
Mostostal Warszawa. W kate-
gorii „Ruch drogowy” nagro-
dzono firm´ GIERA ZNAKI
DROGOWE, a wyró˝niono
Drogowe Systemy Automaty-
ki. Laureatem nagrody w kate-
gorii „materia∏y dla budownic-
twa” zosta∏ SLAG Recycling.
W konkursie na najbardziej
profesjonalne i oryginalne
stoisko wyró˝niono: Accio-
na Infrastruktura, Budimex
Dromex, Grup´ Kapita∏owà
Pol-Dróg, Mostostal Warsza-
wa, MSR Traffic, Orlen Asfalt,
Przedsi´biorstwo Robót Dro-
gowych S.A. oraz Strabag.Balet koparko-∏adowarek JCB tym razem odbywa∏ si´ przy akompaniamencie duetu skrzypcowego

Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy∏y swym rozmachem

Krzysztof Madziƒski, wiceprezes firmy Mista pre-
zentuje nagrod´ ministra transportu za najlepszà
ofert´ w kategorii „sprz´t i maszyny budowlane” 



Kolejna edycja kalendarza JCB

Najnowszy kalendarz firmowany przez koncern JCB ilustru-
jà wysmakowane fotografie Georgea Bamforda, m∏odsze-
go syna prezesa firmy, Sir Anthony’ego. Ideà projektu by∏o
subtelne ukazanie kobiecego cia∏a w nawiàzaniu do pro-
duktów JCB. Twórcy osiàgn´li zamierzony efekt oblewajàc
sylwetki kobiet sp∏ywajàcà kroplami farbà utrzymanà w tra-
dycyjnej kolorystyce JCB. Podczas trwajàcej pi´ç dni sesji
fotograficznej cia∏a modelek pokrywano p∏ynnym lateksem,
który podkreÊlajàc pi´kno kszta∏tów jednoczeÊnie upodab-
nia∏ je miejscami do lÊniàcej nowoÊcià maszyny…

Mieszanka firmowa
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W odpowiedzi na opublikowany w poprzednim numerze

Paƒstwa periodyku list pana Dominika Hartla z firmy Hartl

Anlagenbau GmbH dotyczàcy kontrowersyjnych sformu-

∏owaƒ zawartych w artykule, jaki ukaza∏ si´  w „PoÊredni-

ku Budowlanym” nr 4/2006, pragn´ wyjaÊniç, ˝e w wy-

˝ej wspomnianym tekÊcie zastosowano skrót myÊlowy,

który rzeczywiÊcie móg∏ wprowadziç w b∏àd czytelników,

co do pochodzenia maszyn marki „dsb”. Dlatego te˝ wy-

jaÊniajàc t´ kwesti´ chc´ zaznaczyç, ˝e maszyny marki

„dsb” sà produkowane wy∏àcznie przez firm´ dsb Ma-

schinenbau GmbH z Linzu w Austrii.

Firma ta rozwija budow´ kruszarek i przesiewaczy marki

„dsb” w oparciu o dokumentacj´ technicznà maszyn

marki „hartl”. Rodzina Hartl z Austrii nie ma przy tym ˝ad-

nego udzia∏u, ani te˝ ˝adnego wp∏ywu na rozwój tech-

nologiczny maszyn marki „dsb”.

JeÊli wspomniany artyku∏ wprowadzi∏ kogoÊ w b∏àd, lub

ktoÊ poczu∏ si´ nim ura˝ony, przepraszamy.

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
Generalny przedstawiciel firmy „dsb” w Polsce

Andrzej Ankudo-Jankowski

L i s t  d o  R e d a k c j i



Agrex-Arcon - Dzieƒ Otwarty

W warszawskiej siedzibie firmy Agrex Arcon odby∏ si´ tra-
dycyjny Dzieƒ Otwarty. Mimo, ˝e spotkanie zaplanowano
póênà jesienià, dopisa∏a pogoda, a zatem przy ulicy Bale-
towej, gdzie oprócz efektownego biurowca znajduje si´ no-
woczesna hala serwisowa oraz magazyn cz´Êci zamien-
nych, przy dobrej muzyce i doskona∏ych potrawach z gril-
la, mo˝na by∏o wymieniç poglàdy na temat sytuacji w na-
szej bran˝y, a przede wszystkim obejrzeç nowoÊci w ofer-
cie firmy i porozmawiaç na ich temat z fachowcami. 
W latach 1992-2006 Agrex Arcon dostarczy∏ na polski rynek
1.500 fabrycznie nowych maszyn – w tym 650 koparko-∏ado-
warek, 430 koparek ∏aƒcuchowych, blisko 80 koparek, 50 mi-
ni∏adowarek, 150 podnoÊników no˝ycowych i przegubowych.

Mieszanka firmowa
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Poznaƒ zaprasza na Budm´!

Tysiàc wystawców z kilkudziesi´ciu paƒstw, prezentacja
nowoÊci, a tak˝e imprezy adresowane do g∏ównych grup
zawodowych sektora budowlanego to zapowiedê wyda-
rzenia, jakim b´dzie kolejna poznaƒska Budma. Najwi´k-
sza polska budowlana impreza targowa odb´dzie si´
w dniach 23-26 stycznia 2007 roku. 
Ekspozycja podzielona zostanie na czytelne segmenty te-
matyczne: Salon materia∏ów budowlanych, Salon stolarki
otworowej, Salon wykoƒczenia, wystroju i ma∏ej architek-
tury, Salon us∏ug budowlanych, Dachy, Centrum Budow-
nictwa Drogowego i In˝ynieryjnego, Centrum Budownic-
twa Sportowego oraz Salon NieruchomoÊci i Inwestycji IN-
VESTFIELD. Ich uzupe∏nieniem b´dà strefy specjalne.
Program targów ma byç atrakcyjny dla wystawców i zwie-
dzajàcych. Bogata b´dzie oferta dla przedstawicieli sa-
morzàdów (to zarówno Salon NieruchomoÊci i Inwestycji
INVESTFIELD, jak i Centrum Budownictwa Sportowego).
Dla eksporterów materia∏ów i us∏ug budowlanych organi-
zowane jest Forum Wspó∏pracy Budowlanej Polska-Gru-
zja, dla kadry in˝ynieryjno-technicznej – Dni In˝yniera Bu-
downictwa, dla architektów – Targowe Spotkania z Archi-
tekturà, a dla handlowców – Dzieƒ Dystrybutora. Liczne
prezentacje i warsztaty zainteresujà rzemieÊlników (Dzieƒ
Dekarza, Dzieƒ Glazurnika, RzemieÊlnicze Forum Budow-
lane). Z myÊlà o inwestorach indywidualnych organizo-
wany b´dzie BudShow – aktywny pokaz zastosowania
materia∏ów i technologii budowlanych.



Finanse
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Leasing maszyn budowlanych - dalej ostro w gór´!

Niezwykle optymistyczne dane przynoszà nowe statystyki
Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych, którego cz∏onka-
mi sà praktycznie wszystkie liczàce si´ na polskim rynku
firmy leasingowe. Suma wartoÊci wszystkich Êrodków trwa-
∏ych sfinansowanych w okresie trzech pierwszych kwarta-
∏ów roku 2006 wzros∏a do niemal˝e 14 miliardów z∏otych.
Fakt ten oznacza wzrost o blisko 35 procent w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to dowo-
dem dalszego wzrostu zaufania przedsi´biorców do opty-
mistycznych przewidywaƒ wzrostu polskiej gospodarki
i zwiàzanego z nimi p´du do inwestycji podnoszàcych wy-
posa˝enie w narz´dzia produkcji. Tez´ takà potwierdzajà
tak˝e dalsze szczegó∏owe dane zawarte w statystykach
Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych. WartoÊç wszyst-
kich maszyn sfinansowanych w okresie pierwszych dzie-
wi´ciu miesi´cy roku 2006 wynios∏a a˝ 4,3 miliarda z∏otych,
co oznacza wzrost o 153 procent w stosunku do tego sa-
mego okresu roku poprzedniego! Udzia∏ wartoÊci maszyn
w ogólnych obrotach rynku leasingowego przekroczy∏ ju˝
trzydzieÊci jeden procent, a wi´c utrzymuje zdecydowanie
tendencj´ rosnàcà. 
Przedsi´biorcy zdecydowanie rozpatrujà leasing nie tylko
jako sposób na pozyskanie nowego auta, ale równie˝ jako
atrakcyjne, ∏atwo dost´pne i elastyczne êród∏o finansowa-
nia innych inwestycji. Do 817 milionów z∏otych wzros∏a war-
toÊç wyleasingowanych w tym roku, do koƒca wrzeÊnia,
maszyn budowlanych (przypomnijmy, i˝ do koƒca pierw-

szego pó∏rocza by∏o to jeszcze 495 milionów z∏otych). Dy-
namika wzrostu tego obszaru rynku wed∏ug danych Zwiàz-
ku Przedsi´biorstw Leasingowych osiàgn´∏a prawie 230
procent, porównujàc wyniki za pierwsze trzy kwarta∏y roku
2006 do danych za analogiczny okres roku 2005! Sprz´t
budowlany stanowi dzi´ki temu ju˝ dziewi´tnaÊcie procent
wszystkich finansowanych w formie leasingu maszyn
i urzàdzeƒ. Wiodàcy gracze na rynku us∏ug finansowych
oferujàcy produkty dla bran˝y budowlanej oraz g∏ówni do-
stawcy maszyn ju˝ teraz zapowiadajà, i˝ ostatni kwarta∏ te-
go roku b´dzie równie udany. Wyraênie widaç bowiem, ˝e
zainteresowanie inwestycjami polegajàcymi na pozyska-
niu nowego sprz´tu nie maleje. 

Dalsze informacje Pb 001Z

WartoÊç netto sprz´tu budowlanego oddanego w leasing
w okresie od stycznia do wrzeÊnia 2006.

Dane wyra˝one w milionach z∏otych

1. Caterpillar Financial Services 168,71
2. Europejski Fundusz Leasingowy 148,21
3. Raiffeisen Leasing Polska 91,75
4. VB Leasing Polska 90,55
5. SG Equipment Leasing Polska 83,10
6. Nordea Finance Polska 74,05
7. BRE Leasing 55,47
8. VFS Us∏ugi Finansowe Polska 32,72
9. BPH Leasing 29,92

10. Siemens Finance 17,96
(tabela wed∏ug statystyk Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych)



Maszyny budowlane
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Komatsu WA 600-6
podbija Wapienno 

Kopalnia wapienia Barcin-Piech-
cin-PakoÊç na Kujawach nale-
˝y do najbardziej okaza∏ych
obiektów tego typu nie tylko
w Polsce, ale w naszej cz´Êci
Europy. Zasoby wapienia wy-
st´pujàcego w z∏o˝u szacowa-
ne sà na 1,2 mld ton. Kopalnia
dostarcza rocznie 5 mln ton
surowca znajdujàcego zasto-
sowanie w produkcji kruszyw
drogowych, cementu oraz ma-
teria∏ów budowlanych. 
BezpoÊrednio przy eksplo-
atacji z∏o˝a wykorzystywane
sà maszyny Komatsu – ∏ado-
warki ko∏owe oraz transpor-
tujàce surowiec do krusza-
rek wozid∏a sztywnoramowe.
Dobre doÊwiadczenia zebra-
ne w trakcie u˝ytkowania ∏a-
dowarek Komatsu serii 700
sprawi∏y, ˝e kopalnia zmu-
szona do odnowienia parku
maszynowego zdecydowa∏a
si´ na zakup ∏adowarki no-

wej generacji WA 600-6. De-
cyzja by∏a z pewnoÊcià ∏a-
twiejsza po majowej wizycie
szefów kopalni w zak∏adzie
Folwark ko∏o Opola z powo-
dzeniem eksploatujàcym
identycznà maszyn´. 
¸adowarka WA 600-6 „uro-
s∏a” w stosunku do po-
przedniego modelu. Stan-
dardowa pojemnoÊç ∏y˝ki
stosowanej w maszynie zo-
sta∏a zwi´kszona z 6,1 do
7 m3, zwi´kszono tak˝e moc
silnika do 502 KM. W spo-

sób radykalny zwi´kszone
zosta∏y tak˝e si∏y podnosze-
nia i uciàgu, w wydatnym
stopniu poprawiajàce w∏a-
ÊciwoÊci pracy i za∏adunku.
W maszynie zastosowano
uk∏ad hydrauliczny typu za-
mkni´tego, reagujàcy na
obcià˝enie. Nap´dza go
pompa t∏oczkowa, dzi´ki
czemu w znacznym stopniu
uda∏o si´ ograniczyç straty
wyst´pujàce w uk∏adzie hy-
draulicznym typu otwarte-
go. Oprócz tego w maszy-

nie zastosowano wiele no-
watorskich rozwiàzaƒ po-
prawiajàcych wydajnoÊç
i mo˝liwoÊç dostosowania
jej trybu pracy do warun-
ków, w jakich wykonuje za-
dania, tak aby zu˝ycie pali-
wa by∏o jak najni˝sze. 
Nap´dzajàcy ∏adowark´ no-
wy silnik SAA6D170E-5
skonstruowano wed∏ug no-
wej filozofii okreÊlonej wyra-
˝eniem ecot3 – Economy
and Ecology Technology 3.
Jednostka nap´dowa spe∏-
nia wszystkie wymagania
norm czystoÊci i poziomu
emitowanego ha∏asu przy
jednoczesnym obni˝eniu
zu˝ycia jednostkowego pa-
liwa. Osiàgni´to to mi´dzy
innymi poprzez przesuni´-
cie punktu pracy silnika
w stref´ wysokiej wydajno-
Êci paliwa. Dodatkowym
atutem jest obni˝enie obro-
tów znamionowych, dzi´ki
czemu wyd∏u˝a si´ okres
bezawaryjnej pracy silnika.

Dalsze informacje Pb 002Z

¸adowarka WA 600-6 tu˝ po przybyciu na swoje nowe miejsce pracy
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Kolejne wydanie
magazynu Mascus 

Internetowa gie∏da u˝ywa-
nych maszyn i samochodów
ci´˝arowych Mascus wyda-
∏a kolejny numer Mascus
Magazynu. RównoczeÊnie
jest to pierwsze wydanie
w nowej szacie graficznej. 
Ideà wydawania kwartalnika
jest pomoc klientom serwisu
www.mascus.pl w dotarciu do
wi´kszej iloÊci potencjalnych
klientów. Magazyn wydany
zosta∏ w nak∏adzie 37.000 eg-
zemplarzy i dystrybuowany
jest poprzez pras´ bran˝owà

(budowlanà, transportowà,
rolniczà), wysy∏k´ bezpoÊred-
nià, imprezy targowe, gie∏dy
u˝ywanych samochodów
i maszyn w szesnastu krajach
(Polska, Rosja, Ukraina, ¸o-
twa, Litwa, Estonia, Skandy-
nawia, Wielka Brytania, Niem-
cy, Holandia, S∏owenia, Bo-
Ênia i Hercegowina, Chorwa-
cja). Magazyn jest dost´pny
równie˝ w formie pliku PDF
na stronie www.mascus.pl
Tak jak poprzednio wydanie
ma charakter ogólnoeuropej-
ski i prezentuje oferty ponad
szeÊçdziesi´ciu firm oferujà-
cych u˝ywane maszyny bu-
dowlane, rolnicze, samocho-

dy ci´˝arowe oraz wózki wi-
d∏owe. Wszystkie oferty pre-
zentujà zdj´cia sprz´tu wraz
z podstawowymi danymi
technicznymi. Wi´cej infor-
macji na temat konkretnej
maszyny oraz sprzedajàcego
mo˝na uzyskaç wchodzàc na
stron´ www.mascus.pl i wpi-
sujàc numer ID podany pod
ka˝dà ofertà. 
Wszystkie oferty dost´pne na
www.mascus.pl prezentowa-
ne sà w j´zyku polskim.
Kolejna edycja Mascus Ma-
gazynu planowana jest na
marzec 2007. Ju˝ od grud-
nia tego roku b´dzie mo˝na
rezerwowaç miejsce rekla-

mowe u przedstawicieli Ma-
scusa w Polsce (kontakty
mo˝na znaleêç na stronie
www.mascus.pl).

Dalsze informacje Pb 004Z

Z VB Leasing zima 
nie straszna 

Polska gospodarka dynamicz-
nie si´ rozwija, dobra jest rów-
nie˝ kondycja finansowa ro-
dzimych przedsi´biorstw, co
ma du˝y wp∏yw na rozwój bu-
downictwa. - Coraz wi´ksza
liczba inwestycji, rozwój sieci
dróg i autostrad zwi´kszajà
popyt na materia∏y budowlane
oraz maszyny i urzàdzenia po-
trzebne do realizacji tych
przedsi´wzi´ç. Dla przedsi´-
biorstw budowlanych cz´sto
oznacza to koniecznoÊç naby-
cia nowego sprz´tu. Jednak
kupno maszyny budowlanej to
powa˝na inwestycja, a ma∏e
i Êrednie firmy wykonawcze
cz´sto nie dysponujà odpo-
wiednimi Êrodkami finansowy-
mi. Dlatego coraz cz´Êciej si´-

gajà po leasing umo˝liwiajàcy
∏atwy i szybki dost´p do ró˝ne-
go rodzaju Êrodków trwa∏ych
bez koniecznoÊci zbytniego
anga˝owania w∏asnych pieni´-
dzy - mówi Waldemar Topiƒski,
dyrektor Departamentu Trans-
portu i Maszyn Budowlanych
VB LEASING.
Leasingobiorca liczyç mo˝e

tak˝e na dodatkowe korzyÊci.
Polskie spó∏ki leasingowe, jak
na przyk∏ad VB LEASING,
wspó∏pracujà z wieloma produ-
centami, dostawcami i importe-
rami sprz´tu budowlanego pol-
skich i Êwiatowych marek. 
- Wspó∏praca ta op∏aca si´
przede wszystkim leasingo-
biorcom. Mogà oni bowiem li-
czyç na kompleksowà us∏ug´,
to znaczy interesujàcy ich pro-
dukt, jakim jest maszyna bu-
dowlana, jego sfinansowanie
dzi´ki umowie leasingowej
oraz atrakcyjne ubezpieczenie,
b´dàce cz´Êcià oferty leasin-
gowej. To znaczna oszcz´d-
noÊç czasu. Ponadto Êcis∏a
kooperacja dostawcy ze spó∏-
kà leasingowà przek∏ada si´
na warunki finansowe oferowa-
ne klientom, które sà wówczas
znacznie korzystniejsze - mówi
Waldemar Topiƒski.

Oprócz tego przedsi´biorcy
budowlani liczyç mogà rów-
nie˝ na zrozumienie ze stro-
ny firmy leasingowej proble-
mów wynikajàcych z sezo-
nowoÊci bran˝y. Wychodzàc
naprzeciw ich potrzebom VB
LEASING wprowadzi∏ szereg
promocji w okresie zimo-
wym. Firma na przyk∏ad za-
proponowa∏a klientom, któ-
rzy do koƒca grudnia podpi-
szà umow´ na leasing ma-
szyny budowlanej, by przez
pierwsze dwa miesiàce sp∏a-
cali jedynie odsetki od zacià-
gni´tego kapita∏u w wysoko-
Êci 0,5 procenta wartoÊci
przedmiotu leasingu. - Cho-
dzi o to, aby nie obcià˝aç
przedsi´biorców budowla-
nych w trudnym dla nich
okresie zimowym – podkre-
Êla Waldemar Topiƒski. 

Dalsze informacje Pb 003Z

Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu
Transportu i Maszyn Budowlanych VB LEASING
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................

nazwa firmy: ............................................................................................................................................

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ............................................................................................................................................

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

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

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

e-mail: ............................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- firm´ Poland Marketing
Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo
do wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ............................................................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .............................................................................

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................................

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

budowlany
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q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, GSM: 0-501 295 708

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

1/2007 30.01.2007    22.12.2006 29.12.2006
2/2007 27.03.2007    21.02.2007 23.02.2007
3/2007 07.05.2007    28.03.2007 02.04.2007
4/2007 27.07.2007    22.06.2007 29.06.2007
5/2007 28.09.2007    23.08.2007 30.08.2007
6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Szczegó∏owe informacje pod nr tel. 0-507 047 407

WIELKIE MO˚LIWOÂCI 

ZA NIEWIELKIE

PIENIÑDZE
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SPRZEDAM

< Budomarket- Sklep z technikà budowlanà: 
Tylko u nas!
-szeroki asortyment elementów traconych dla
konstrukcji ˝elbetowych: podk∏adki, sto˝ki
uszczelniajàce, kleje, zatyczki, korki, oleje, taÊmy, rury
szalunkowe, dêwigary.
-∏atwe i pewne zakupy przez internet
-darmowe próbki materia∏ów
Kontakt: Izabela Chmiel (032) 388 99 62, 

Agnieszka Nawracaj (032) 388 99 61
www.budomarket.net

< Pilarka do ci´cia ceramiki
Cena: 2.898,00 z∏ + VAT 
+ tarcza diamentowa fi 350 gratis
Kontakt: Marek Wilk 601 548 297, (032) 388 99 41

< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!
Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Tarczówka Uniwersalna do ci´cia drewna

Cena: 1.990,00 z∏ + VAT 
+ tarcza diamentowa fi 350 gratis 
Kontakt: Marek Wilk 601 548 297, (032) 388 99 41

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl

< Wiertnice do ska∏ twardych „Udarex-2” 
produkcji polskiej, przeznaczone do wiercenia 
otworów strza∏owych w zakresie 48÷102 mm 
w ska∏ach zwi´z∏ych
- 1 szt. nowa
- 1 szt. u˝ywana
Kontakt: (032) 205 81 28 

< Koparko-∏adowark´ JCB 3CX 
Rok produkcji 1987, Diesel, stan techniczny bdb, 
silnik Perkins, otwierana ∏y˝ka, wid∏y do palet, rami´
wysuwane, teleskopowe, rewers, wa˝ne OC
Cena: 32.500 z∏ +VAT
Kontakt telefoniczny: 0608 07 22 44

< Spychark´ gàsienicowà Hannomag 600D Super
Rok produkcji 1994, p∏ug, zrywak, podwozie w 80%
dobre, 4.800 mtg oryginalne, stan techniczny bdb,
Cena: 105.000 z∏ +VAT
Kontakt telelefoniczny: 0502 61 54 44

< ¸adowark´ czo∏owà JCB 456 B
Rok produkcji 1999, klimatyzacja, ∏y˝ka 3m3, kamery,
stan techniczny bardzo dobry
Cena: 185.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny: 0601 33 44 52

< Walec drogowy BENFORD-TEREX
Rok produkcji 2001, nap´d i wibracja na 2 b´bny, 
2,8 tony, 700mtg, silnik DEUTZ, mo˝liwoÊç leasingu
Cena: 49.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny 0502 37 42 75,

Zabezpieczenia wykopów 
KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de
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CzterdzieÊci lat min´∏o…

Konstrukcja wozid∏a przegu-
bowego obchodzi w tym roku
jubileusz czterdziestolecia.
Koncepcja takiego Êrodka
transportu narodzi∏a si´
w Szwecji, gdzie udanie po∏à-
czono zwyk∏y traktor z jedno-
osiowà przyczepà. Tam te˝,
w nale˝àcej do koncernu Vo-
lvo fabryce w roku 1966 pod-
j´to seryjnà produkcj´ wozi-
de∏ traktowanych dziÊ jako
ca∏kowicie odr´bny typ po-
jazdów u˝ytkowych. Typ bar-
dzo pojemny, mieszczà si´
w nim bowiem zarówno wozi-
d∏a o ∏adownoÊci u˝ytkowej
w zakresie 10÷16 ton kon-
struowane z myÊlà o mniej-
szych placach budowy i do-
puszczeniu do ruchu po dro-
gach publicznych, jak i pojaz-
dy najwi´kszego kalibru mo-
gàce przewoziç ∏adunki do-
chodzàce nawet do 50 ton. 
Wozid∏o przegubowe d∏ugo
traktowano jako wysoce spe-

cjalistyczny sprz´t o ograni-
czonych mo˝liwoÊciach wy-
korzystania. Ich obecnoÊç na
placach budowy kojarzy∏a si´
g∏ównie z koniecznoÊcià
przemieszczania olbrzymich
mas ziemnych. Mo˝liwoÊci
zastosowaƒ wozide∏ przegu-
bowych sà jednak coraz szer-
sze. Dzieje si´ tak oczywiÊcie
nie tylko ze wzgl´du na poja-
wianie si´ nowych producen-
tów, ale przede wszystkim
dzi´ki umiej´tnemu forsowa-
niu interesujàcych koncepcji
technicznych i nowatorskie-
mu podejÊciu do problemów
transportu w trudnych warun-
kach terenowych. Produkuje
si´ podwozia do specjali-
stycznej zabudowy, dzi´ki
czemu wozi∏a doskonale ra-
dzà sobie w kopalniach pia-
sku, leÊnictwie przy pozyski-
waniu drewna, górnictwie w´-
glowym, przy budowie tuneli,
w kamienio∏omach i kopal-
niach odkrywkowych, gdzie
z powodzeniem konkurujà
z wozid∏ami sztywnoramowy-

mi. Chcàc przystosowaç wo-
zid∏a do coraz bardziej zró˝ni-
cowanych zastosowaƒ produ-
cenci oferujà pojazdy ze spe-
cjalistycznym wyposa˝eniem.
Tam, gdzie wymagany jest
ni˝szy nacisk na pod∏o˝e,
spotykamy wozid∏a z posze-
rzanymi oponami lub na gà-
sienicach. Mniejsze pojazdy
sà skonfigurowane w ten spo-
sób, by bez przeszkód uzy-

skaç dopuszczenie do ruchu
po drogach publicznych. Nie-
wiele za to na przestrzeni
czterdziestolecia zmieni∏y si´
preferencje u˝ytkowników wo-
zide∏ oczekujàcych, ˝e eksplo-
atowane pojazdy b´dà nieza-
wodne, ekonomiczne w eks-
ploatacji i szybkie zarówno
na drogach utwardzonych,
jak i w najtrudniejszych wa-
runkach terenowych. 
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Seryjnà produkcj´ wozide∏ przegubowych zapoczàtkowa∏o przed czterdziestu laty Volvo.
Szwedzki koncern do dziÊ dostarczy∏ blisko po∏ow´ tego typu pojazdów u˝ytkownikom
na ca∏ym Êwiecie 
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W porównaniu z typowymi sa-
mochodami ci´˝arowymi
i zbudowanymi wed∏ug po-
dobnej koncepcji wozid∏ami
sztywnoramowymi, wozid∏a
przegubowe stanowià opty-
malny Êrodek transportu
wsz´dzie tam, gdzie mamy do
czynienia z trudnymi warunka-
mi terenowymi. Dzi´ki zasto-
sowaniu wahliwego przegubu
dzielone podwozie doskonale
dopasowuje si´ do nierówno-
Êci terenu sprawiajàc, ˝e ˝ad-
ne z kó∏ nie traci kontaktu
z pod∏o˝em. Tak˝e podczas
za∏adunku i wysypu ∏adunku
ujawniajà si´ zalety przegubu.
Umo˝liwia on kierowanie wo-
zid∏em poprzez skr´t ramy, co
sprawia, ˝e ∏atwo nim manew-
rowaç na ograniczonej prze-
strzeni. Skr´t ramy u∏atwia
operatorowi wydostanie wozi-
d∏a z b∏ota czy urobku. W tym
celu wykorzystuje on si∏y skr´tu
oraz mo˝liwoÊç ruchu w´˝owe-
go sekcji przyczepy. Kierowcy
ci´˝arówek z nap´dem na czte-
ry ko∏a lub zestawów ciàgników
z przyczepà nie mogà wykorzy-
staç tego sposobu jazdy. 
Ruch w´˝owy umo˝liwia wo-
zid∏u wjazd w bardzo ciasne
przestrzenie. Kompensacja
nierównoÊci, jakà daje wahli-
wy przegub, umo˝liwiajàcy
obrót przedniej ramy wzgl´-
dem tylnej, pozwala operato-
rowi cieszyç si´ wygodà, sta-
bilnoÊcià i pierwszorz´dnymi
zdolnoÊciami manewrowymi
maszyny na wszelkich rodza-
jach nawierzchni, równie˝
w nierównym terenie. 
To, ˝e ko∏a dwóch lub trzech
osi podà˝ajà tym samym Êla-
dem, stanowi zalet´ podczas
jazdy na mi´kkim pod∏o˝u.
Zmniejsza to opory toczenia,
a co za tym idzie zu˝ycie pa-
liwa. Wozid∏a przegubowe
w porównaniu z wozid∏ami
sztywnoramowymi, wywrot-
kami 8x8 i zestawami ciàgni-
ków z przyczepami mogà po-
ruszaç si´ z wi´kszà pr´dko-
Êcià. Tak˝e podczas jazdy
w ty∏. Przeci´tnie wozid∏a
przegubowe czynià to w tem-
pie 8-9 km/h, jednak mniej-

sze modele, jak na przyk∏ad
JCB 722 lub Moxy MT 36 mo-
gà jechaç do ty∏u z pr´dko-
Êcià dochodzàcà nawet do
32 km/h. Walor ten odgrywa
szczególne znaczenie na
specyficznych placach budo-
wy, na których nie ma mo˝li-
woÊci zawracania. Z proble-
mem tym spotykamy si´ naj-
cz´Êciej przy budowie tam
i uk∏adaniu torów kolejowych. 
Podczas gdy niektórzy produ-
cenci wozide∏ przegubowych
stale poszerzajà swà palet´
produkcyjnà, inni zrezygno-
wali z produkcji. Fiat Kobelco
oraz O&K oferowa∏y swego
czasu wozid∏a przegubowe.
By∏o to w okresie po przej´ciu
przez koncern CNH planów
konstrukcyjnych brytyjskiej
firmy DDT. Po pewnym czasie
do grona tego do∏àczy∏y tak-
˝e Case, New Holland oraz
Link-Belt. Firmowane przez
nie wozid∏a by∏y to˝same pod
wzgl´dem konstrukcyjnym.
Produkowano je we wcho-
dzàcej równie˝ w sk∏ad kon-
cernu CNH w∏oskiej firmie
Astra. Dzisiaj wozid∏a przegu-
bowe ca∏kowicie wycofano
z programu produkcji koncer-
nów Case i New Holland. 
Inaczej sytuacja wyglàda
w JCB i niemieckiej Hydremie.
Obaj producenci przed kilko-
ma laty dopiero rozpocz´li
produkcj´ wozide∏ konse-
kwentnie poszerzajàc ofert´.
W roku 2004 JCB zaprezento-
wa∏o pierwsze wozid∏o trzy-

osiowe 722 o ∏adownoÊci 20
ton. Niedawno brytyjski kon-
cern poszed∏ krok dalej pre-
zentujàc model 726 o ∏adow-
noÊci 23,6 tony. Nap´d stano-
wià w∏asnej produkcji silniki
Diesla Common Rail, skrzynie
biegów i osie dostarcza reno-
mowany niemiecki producent
Zahnrad Fabrik (ZF). 
Tak˝e Komatsu od kilku lat
oferuje wozid∏a przegubowe.
Pierwsze modele firmowane
przez japoƒski koncern pro-
dukowane by∏y jednak w fa-
brykach Moxy. Od przesz∏o
dwóch lat Komatsu produku-
je wozid∏a przegubowe sa-
modzielnie, trafiajà one g∏ów-
nie na rynek japoƒski. Nie-
dawno przedstawiono trzy
opracowane na nowo mode-
le z nap´dem 6x6: HM300-2,
HM350-2 oraz HM400-2 – od-

powiednio o ∏adownoÊci 27,
32 i 36,5 tony. 
Wy∏àcznie w produkcji wozi-
de∏ wyspecjalizowa∏y si´ dwie
firmy -norweska Moxy i po∏u-
dniowoafrykaƒska Bell. Choç
w tym drugim przypadku sy-
tuacja wyglàda nieco inaczej.
Firma z RPA wytwarza bo-
wiem tak˝e ∏adowarki ko∏owe
i kilka innych typów maszyn
budowlanych, ale nie oferuje
ich pod w∏asnà markà. Po-
dobnie rzecz ma si´ z wozi-
d∏ami przegubowymi ekspor-
towanymi do USA. Na tamtej-
szym rynku sprzedawane sà
one pod szyldem Hitachi oraz
John Deere. 
Bell posiadajàcy du˝à fabryk´
we wschodnich Niemczech
mo˝e poszczyciç si´ produk-
cjà najwi´kszego pod wzgl´-
dem ∏adownoÊci wozid∏a
przegubowego. Pojazd ozna-
czony symbolem B50D mo˝e
przewieêç ∏adunek o wadze
45,4 ton metrycznych. Wozi-
d∏o to najprawdopodobniej
utrzyma d∏ugo status rekor-
dzisty, inni producenci nie
kwapià si´ bowiem do zwi´k-
szania ∏adownoÊci swych
pojazdów. Górna granica ∏a-
downoÊci wozide∏ przegubo-
wych nie zmienia si´ od dzie-
si´ciolecia i zawiera si´ w gra-
nicach 36-45 ton metrycz-
nych. Wynika to w g∏ównej
mierze ze wzgl´dów ekono-
micznych. Wi´ksze wozid∏a
praktycznie nie znajdujà za-

MT 36 jest rekordzistà w jeêdzie do ty∏u. Wozid∏o produkowane przez Moxy mo˝e prze-
mieszczaç si´ wstecz z pr´dkoÊcià do 32 km/h. Walor ten ma szczególne znaczenie na
specyficznych placach budowy, na których nie ma mo˝liwoÊci zawracania

Brytyjski koncern JCB podjà∏ produkcj´ wozide∏ przegubowych dopiero przed dwoma
laty. Ich konstrukcja oparta jest na podzespo∏ach renomowanych dostawców



stosowania na placach budo-
wy i nie mogàc poruszaç si´
samodzielnie po drogach pu-
blicznych sà k∏opotliwe
w transporcie na miejsce pra-
cy. Przypomnieç wypada, ˝e
swego czasu angielska firma
DJB oferowa∏a pojazd o ∏adow-
noÊci 50 ton metrycznych. Bry-
tyjczycy mieli jednak ogromne
k∏opoty z jego zbytem, w rezul-
tacie po przej´ciu aktywów
DJB przez koncern Caterpillar
produkcja rekordzisty zosta∏a
zaniechana. Jego los podzieli-
∏y tak˝e 50-tonowe wozid∏a Ka-
elble KK50 oraz amerykaƒskie
Wagner „Fullback” 650. 
Du˝o wi´cej dzieje si´ na dru-
gim koƒcu skali. Hydrema
i JCB, które od niedawna roz-
pocz´∏y swà przygod´ z wozi-
d∏ami przegubowymi postawi-
∏y na zwrotnoÊç i kompaktowe
gabaryty. Produkowane przez
nie pojazdy o ∏adownoÊci
w zakresie 10-16 ton podbi∏y
mniejsze place budowy wy-
pe∏niajàc luk´ mi´dzy klasycz-
nymi wywrotkami, a du˝ymi
wozid∏ami przegubowymi. 
Przyznaç jednak trzeba, ˝e ów
podbój mniejszych placów
budowy nie przyszed∏ ∏atwo.
Pierwsze kroki w tym kierunku
czyni∏a firma Moxy (wówczas
jeszcze pod egidà brytyjskie-
go Browna), potem do∏àczy∏y
do niej JCB i Hydrema. Ofero-
wane przez nie ma∏e wozid∏a

poczàtkowo nie cieszy∏y si´
zbytnim zainteresowaniem.
Jednak kurczàce si´ obszary
wspó∏czesnych placów budo-
wy, ogólnie panujàca tenden-
cja do miniaturyzacji oraz
zwi´kszania mobilnoÊci ma-
szyn budowlanych i Êrodków
transportu sprawi∏y, ˝e „malu-
chy” zacz´∏y znajdowaç coraz
wi´cej nabywców. 
Z pozoru wydaje si´, ˝e
wspó∏czesne wozid∏a przegu-
bowe ró˝nych marek ró˝nià
si´ od siebie niewiele lub na-
wet wcale. To jednak tylko
pozory, je˝eli weêmiemy pod
uwag´ ró˝nice w zakresie
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych.
A te sà znaczàce nie tylko
w zakresie nap´du, ale rów-
nie˝ konstrukcji ram, osi
i skrzyƒ ∏adunkowych. 
Konstruktorzy Moxy zdecydo-
wali si´ na umiejscowienie
przegubu skr´tnego na
przedniej ramie, co du˝o le-
piej rozk∏ada si∏y podczas
jazdy wozid∏a z góry i skr´-
tów. W efekcie pojazd jest
bardziej stabilny i mniej wy-
wrotny. Interesujàce rozwià-
zanie techniczne wozide∏ Mo-
xy stanowi zawieszenie tylne
typu „tandem”, swobodnie
wahliwe, zapewniajàce naj-
lepszy mo˝liwy kontakt
wszystkich kó∏ z pod∏o˝em,
w ka˝dych warunkach. Dzi´ki
temu wozid∏a Moxy odzna-

czajà si´ doskona∏ymi w∏a-
snoÊciami jezdnymi na mi´k-
kim i nierównym pod∏o˝u wy-
wierajàc przy tym mniejszy
nacisk na pod∏o˝e. 
Na podobne rozwiàzanie
w swym 20-tonowym wozidle
922C zdecydowa∏a si´ Hydre-
ma. Uwag´ zwracajà w tym
wozidle nietypowe pojedyn-
cze wàskie wsporniki ramy
tylnej cz´Êci pojazdu. Pozwa-
la to na oszcz´dnoÊci na wa-
dze konstrukcji i poprawienie
tym samym stosunku ∏adow-
noÊci do wagi ca∏kowitej po-
jazdu. OÊ przednia wozid∏a

922C z elektronicznie regulo-
wanym resorowaniem i pozio-
mowaniem stabilizuje pojazd
podczas szybkiego pokony-
wania zakr´tów i utrzymuje
poziom nadwozia przy jeêdzie
po spadkach terenu. 
Volvo oferuje w swoich wozi-
d∏ach opcjonalnie system
ATC (Automatic Traction Con-
trol), który zdaniem produ-
centa sprawdza si´ lepiej ni˝
mechanizmy ró˝nicowe. Kie-
rowca nie musi stale w∏àczaç
i wy∏àczaç blokady mechani-
zmu ró˝nicowego lub za∏à-
czaç nap´du osi przedniej.
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Bell mo˝e poszczyciç si´ produkcjà najwi´kszego pod wzgl´dem ∏adownoÊci wozid∏a
przegubowego. Pojazd oznaczony symbolem B50D mo˝e przewieêç ∏adunek o wadze
45,4 ton metrycznych i najprawdopodobniej d∏ugo jeszcze utrzyma status rekordzisty



Sensory w mechanizmie na-
p´dowym ustalajà, ˝e wozi-
d∏o w zale˝noÊci od warun-
ków terenowych jedzie przy
zastosowaniu optymalnie
skonfigurowanych ustawieƒ
uk∏adu nap´dowego. W ten
sposób minimalizuje si´ sto-
pieƒ zu˝ycia opon i uk∏adu
przeniesienia nap´du oraz
ogranicza zu˝ycie paliwa.
ATC dobiera optymalne w da-
nym momencie ustawienia
trakcji, dok∏adnie w takim
stopniu, jak jest to potrzebne.
Wielu kierowców u˝ywa bo-
wiem permanentnie nap´du
na wszystkie ko∏a, tak˝e
wówczas, gdy jest to zb´dne. 
Specjalny rodzaj hamulca
u∏atwiajàcego za∏adunek i wy-
∏adunek wozid∏a stanowi pa-
tent koncernu Volvo. Je˝eli
pojazd znajdzie si´ w ˝àdanej
pozycji do za∏adunku lub wy-
∏adunku, wystarczy u˝ycie
jednego przycisku by w∏àczyç
hamulce osi tylnych i ustawiç
przek∏adni´ skrzyni w po∏o˝e-
niu neutralnym. Je˝eli kierow-
ca w∏àczy bieg, hamulec jest
automatycznie zwalniany. 
Stosunek mocy silnika do wa-
gi ca∏kowitej pojazdu wskazu-
je mo˝liwoÊci wozid∏a w zakre-
sie przyspieszeƒ, zdolnoÊci
pokonywania wzniesieƒ oraz
w∏aÊciwoÊci jezdnych w trud-
nym terenie. Dzisiaj producen-
ci dà˝à do osiàgni´cia wyniku
w zakresie 4 do 5 KW na ton´,
przed kilkoma laty wartoÊci te
oscylowa∏y w granicach 3,5 do
4 KW na ton´ ca∏kowitej wagi
pojazdu. Wozid∏a nowej gene-

racji dysponujà wi´kszà mocà,
rozwijajà przy tym wi´ksze
pr´dkoÊci. Z tego powodu nie-
które modele wyposa˝ane sà
seryjnie w retarder, osobny hy-
drauliczny hamulec b´bnowy
w prze∏àczniku obcià˝eƒ lub
automatycznej skrzyni, co
sprawdza si´ szczególnie
podczas d∏ugich zjazdów. 
W celu automatycznej kon-
troli hamulec silnikowy zo-
sta∏ sprz´˝ony z retarderem
skrzyni. Zwi´ksza to komfort
jazdy i eliminuje ryzyko b∏´-
dów obs∏ugi podczas hamo-
wania. W chwili zwolnienia
przez kierowc´ peda∏u gazu
aktywowany jest hamulec
silnikowy. Je˝eli obroty
wzrastajà do za∏o˝onej war-
toÊci, automatycznie za∏à-
cza si´ retarder dodatkowo
wyhamowujàc pojazd. Je˝e-
li kierowca omy∏kowo lub
ponownie naciÊnie na peda∏
gazu uk∏ad elektroniczny

chroni silnik przed pracà na
nadmiernych obrotach re-
gulujàc funkcje hamulca sil-
nikowego i retardera. 
Ró˝nice widoczne sà rów-
nie˝ w konstrukcji tylnych
osi tandemowych trzyosio-
wych wozide∏ przegubo-
wych. Podczas gdy niektó-
rzy producenci stawiajà na
komfort jazdy wprowadzajàc
skomplikowane systemy, in-
ni preferujà prostot´ rozwià-
zaƒ. Decydujàce powinno
byç to, czy wozid∏a tylko
w trudnych zastosowaniach
budowlanych relatywnie
wolno na z∏ych drogach
technologicznych prowizo-
rycznych je˝d˝à, albo czy
regularnie przemieszczajà
si´ z du˝ymi pr´dkoÊciami.
Wiele emocji wzbudzajà
zdolnoÊci wozide∏ przegu-
bowych do poruszania si´
po bezdro˝ach. Zdaniem
wielu u˝ytkowników dla po-

jazdów tych, majàcych bàdê
co bàdê nap´d na wszystkie
ko∏a, nie powinno byç nie-
przejezdnych tras. Nic bar-
dziej b∏´dnego, nap´d na
wszystkie ko∏a pomyÊlany
zosta∏ bowiem do zupe∏nie
innych zastosowaƒ. Pierw-
sze wozid∏a przegubowe
mia∏y trzy osie i nap´d 6x4
z jednà nie nap´dzanà wle-
czonà osià tylnà, która pod-
czas cofania na mi´kkim
pod∏o˝u dzia∏a∏a niczym ha-
mulec. Lekarstwem na t´
niedogodnoÊç okaza∏o si´
zastosowanie trzeciej osi na-
p´dzanej. Na poczàtku lat
siedemdziesiàtych zak∏ady
Nordverk w Szwecji i Moxy
w Norwegii zacz´∏y produ-
kowaç pierwsze wozid∏a
o nap´dzie 6x6. Poczàtkowo
rozwiàzanie to przyj´to z re-
zerwà. Wi´kszoÊç fachow-
ców by∏a bowiem zdania, ˝e
stosowanie wozide∏ w sytu-
acji, gdy niezb´dny jest na-
p´d 6x6 staje si´ nieop∏acal-
ne. Ekonomiczniejsze by∏o-
by wybranie innych metod
transportu. Jednak nap´d
na wszystkie ko∏a sprawdzi∏
si´. Na poczàtku lat osiem-
dziesiàtych ubieg∏ego stule-
cia do grona producentów
wozide∏ o takim w∏aÊnie na-
p´dzie do∏àczy∏y: szwedzki
Kockums, holenderski We-
rklust oraz angielski Haula-
matic. Wkrótce nap´d 6x6
sta∏ si´ standardowym roz-
wiàzaniem w trzyosiowych
wozid∏ach. Efektem ubocz-
nym takiego rozwiàzania
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Poczàtkowo wozid∏a przegubowe Komatsu powstawa∏y w norweskich fabrykach Moxy,
potem produkcj´ przeniesiono do Japonii 



sta∏a si´ mniejsza dba∏oÊç
o stan dróg, po których
porusza∏y si´ wozid∏a. Cz´-
sto musia∏y one pokonywaç
g∏´bokie koleiny, zakopywa-
∏y si´. Cz´sto mo˝na by∏o
zobaczyç tak˝e wozid∏o
z wywróconà przyczepà.
Oznacza∏o to utrat´ czasu,
niszczy∏o osie i podwozie
oraz by∏o zwiàzane ze
zwi´kszonym zu˝yciem dro-
giego paliwa. Tak˝e wozid∏a
o nap´dzie 6x6 je˝d˝à tym
ekonomiczniej, im równiej-
sze i twardsze sà drogi po
których si´ poruszajà. Prze-
waga wozide∏ nad innymi
Êrodkami transportu jest wy-
raêna z tego powodu na
krótkich dystansach – od
miejsca za∏adunku do wy∏a-
dunku, w przeciwnym razie
ich eksploatacja nie jest eko-
nomiczna. Skrzynie wozide∏
przegubowych opró˝niane
sà najcz´Êciej poprzez ich
podnoszenie i swobodny
wysyp ∏adunku. Poniewa˝
jednak wozid∏a stosowane
sà z regu∏y w trudnych wa-
runkach terenowych, wyst´-
pujà problemy z wy∏adun-
kiem. Podczas podnoszenia
skrzyni ∏adunkowej punkt
ci´˝koÊci przesuwa si´ ku
górze, je˝eli przy tym doj-
dzie do usuni´cia si´ pod∏o-
˝a spod kó∏ tylnej cz´Êci ra-
my wozid∏a wysyp materia∏u

odbywa si´ na bok. wysyp
nierównomiernie. Przednia
cz´Êç ramy wozid∏a z kabinà
pozostaje na swojej pozycji,
jednak tylna cz´Êç ramy wo-
zid∏a musi zostaç odpowied-
nio ustawiona, co wymaga
czasu i – najcz´Êciej – po-
mocy innej maszyny. 
Z tego rodzaju problemami nie
spotykajà si´ u˝ytkownicy wo-
zide∏ wyposa˝onych w uk∏ad
usuwania ∏adunku bez pono-
szenia skrzyni ∏adunkowej. Ma-
teria∏ nie jest wysypywany, lecz
zsuwany poza skrzyni´ ∏adun-
kowà, co daje szereg korzyÊci.
¸adunek mo˝e byç równomier-
nie usuwany ze skrzyni wozi-
d∏a nawet podczas jazdy.
Transportowany materia∏ usu-
wany jest praktycznie w ca∏o-
Êci, w tym przypadku nie ma-
my do czynienia z pozosta∏o-
Êciami przyklejajàcymi si´ do
wewn´trznych powierzchni
burt skrzyni ∏adunkowej. 
Hydrauliczny wyrzutnik ∏adun-
ku pozwala konstruktorom na
sta∏e zintegrowanie skrzyni
z ramà. Dzi´ki temu mo˝na
ograniczyç wag´ wozid∏a. Nie
sà to jednak wartoÊci znaczà-
ce. Kompletny mechanizm
wyrzutnika oraz otwierania
klapy tylnej wozid∏a Caterpil-
lar 740 Ejector wa˝y bowiem
a˝ 2.770 kg. Problemem jest
równie˝ ekonomika eksplo-
atacji tego rodzaju konstruk-

cji. Niektóre jej elementy – jak
na przyk∏ad rolki i prowadnice
– ulegajà szybkiemu zu˝yciu
i wymagajà cz´stej wymiany. 
Taki sposób opró˝niania skrzyni
stosowano w pracujàcych w ni-
skich chodnikach pojazdach
kopalnianych. Pierwsze wozid∏a
przegubowe wyposa˝one w ta-
ki system zaprezentowa∏a w ro-
ku 1995 angielska firma DDT.
Produkowane przez nià 27-to-
nowe wozid∏o nie cieszy∏o si´
jednak wielkim powodzeniem.
W roku 1999 technologia DDT
zosta∏a przej´ta przez koncern
CNH, w reultacie wyrzutnik DDT
zastosowano w wozid∏ach
FiatHitachi. W roku 2003 rozwià-
zanie to pojawi∏o si´ w wozi-
d∏ach Case 330 Ejector. Obec-
nie obie firmy zaprzesta∏y pro-
dukcji wozide∏ przegubowych. 

Wozid∏a z wyrzutnikiem – 730
oraz 740 Ejector oferuje za to
Caterpillar. Oba wyposa˝one
sà w uk∏ad usuwania ∏adunku
nowej generacji. Pierwsze wy-
rzutniki by∏y bowiem zawodne.
W fazie powrotu do pierwotne-
go po∏o˝enia po opró˝nieniu
∏adunku uk∏ad nie wytrzymy-
wa∏ silnych wibracji, co prowa-
dzi∏o cz´sto do rozszczelnieƒ.
Wozid∏a Caterpillar serii Ejec-
tor wyposa˝one zosta∏y
w specjalnie przystosowany
do pracy w po∏o˝eniu pozio-
mym si∏ownik z czerocz∏ono-
wymi t∏oczyskami. Wed∏ug da-
nych producenta system taki
jest o blisko 26 procent sku-
teczniejszy od tradycyjnego
rozwiàzania z podnoszonà
skrzynià ∏adunkowà. 
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Wozid∏o Caterpillar 730 Ejector wyposa˝ono w uk∏ad zsuwajàcy materia∏ poza skrzyni´ ∏adunkowà



HARDOX - blacha
z SSAB OXELÖSUND AB

Nazwa HARDOX jest zastrze-
˝ona prawnie wy∏àcznie dla
blach trudnoÊcieralnych pro-
dukowanych przez hut´
szwedzkiego koncernu SSAB
OXELÖSUND AB. 
Wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci tych
blach polegajà na odpornoÊci
na Êcieranie, w∏asnoÊciach
wytrzyma∏oÊciowych, najwy˝-
szej jakoÊci powierzchni oraz
optymalnych tolerancjach wy-
konania. Wszystko to sprawia,
˝e blachy HARDOX uznawane
sà przez specjalistów za bez-
wzgl´dnie wiodàcy produkt
w sektorze blach trudnoÊcie-
ralnych. 
W celu ochrony przed
fa∏szowaniem i u∏atwienia iden-
tyfikacji blach HARDOX pod-
czas procesu ich produkcji
stosuje si´ ich oznaczanie zna-
kami jednoznacznie okreÊlajà-
cymi  produkt. 
Nazwy produktu (HARDOX
400, HARDOX 450, HARDOX
500 lub HARDOX 600) oraz
producenta sà umieszczane

na ca∏ej powierzchni blachy.
Jej kolejnym znacznikiem jest
rudo-bràzowy kolor otrzyma-
ny w wyniku pokrycia jej po-
wierzchni specjalnà farbà an-
tykorozyjnà. Numery identyfi-
kacyjne blachy i jej wymiary
umieszczone sà zawsze przy
jej nazwie. Blachy o gruboÊci
powy˝ej 5 mm posiadajà
stemplowane znaki identyfi-
kacyjne, natomiast w przy-
padku blach o gruboÊci po-
wy˝ej 7 mm na ich brzegach
umieszczone sà nalepki
identyfikacyjne.
W celu unikni´cia k∏opotów

zwiàzanych z nabyciem
nieoryginalnego produktu
pami´taç nale˝y, ˝e blachy
HARDOX mogà byç identy-
fikowane poprzez: 
• umieszczonà na ich po-

wierzchni nazw´ HARDOX
oraz nazw´ producenta
SSAB OXELÖSUND,

• trwa∏y stemplowany znak
(na blasze o gruboÊci po-
wy˝ej 5 mm),

• analiz´ spektograficznà
próbek blachy wykonanà
przez laboratorium nale-
˝àce do SSAB Oxelösund.

W tym przypadku wyma-
gane jest dostarczenie do
SSAB próbki blachy (min.
50x50 mm). 

U˝ywanie zastrze˝onej na-
zwy HARDOX jest ÊciÊle
okreÊlone przepisami praw-
nymi. Cz´Êç z d∏ugoletnich
partnerów SSAB Oxelösund
ma na podstawie umów
z producentem prawo do
umieszczania na swoich
wyrobach znaków: 
• HARDOX® IN MY BODY
• HARDOX® WEARPARTS
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S S A B  S W E D I S H  S T E E L  S p .  z  o . o .
Janusz Kuczyƒski
Prokurent, Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon wschodni Polski
ul. Bernardyƒska 17/44
02-904 Warszawa, Polska
mobil: +48 602 364 646
tel./fax +48 22 6435 928
e-mail: janusz.kuczynski@ssabox.com

Andrzej Grocholewski
Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon zachodni Polski
ul. Steckiego 26
62-035 Kórnik, Polska
mobil: +48 604 953 006
tel./fax +48 61 8170 999
e-mail: andrzej.grocholewski@ssabox.com

www.hardox.pl • www.weldox.com • www.ssab.pl

Znaki identyfikacyjne umieszczane na
blachach produkowanych przez SSAB
Oxelösund u∏atwiajà ich jednoznacznà
identyfikacj´

Dzi´ki szeregu znakom identyfikacyjnym oryginalnà blach´ HARDOX nie sposób pomyliç
z wyrobami innych producentów



Licencja na mocne
wra˝enia! 

Dok∏adnie 17 listopada ∏a-
dowarka ko∏owa W910 mar-
ki New Holland zadebiuto-
wa∏a na du˝ym ekranie bio-
ràc udzia∏ w najnowszym fil-
mie z Jamesem Bondem -
„Casino Royale”. 
Wszystkim interesujàcym
si´ maszynami budowlany-
mi z pewnoÊcià spodoba
si´ pomys∏ zajrzenia za kuli-
sy najnowszej superpro-
dukcji. ¸adowarka ko∏owa
New Holland W190 bioràca
udzia∏ w produkcji filmu spi-
sa∏a si´ bowiem znakomi-
cie, mimo, ˝e przysz∏o jej
pracowaç w niezwykle trud-

nych warunkach, w upale
i du˝ym zapyleniu. O jej za-
letach móg∏ przekonaç si´
sam Bond udanie Êcigajàc
nià jednego z filmowych
z∏oczyƒców. Czarny charak-
ter nie mia∏ szans umknàç
przed poÊcigiem W190!
Plan zdj´ciowy przewidywa∏
scen´ rozgrywajàcà si´ na
placu budowy hotelu. Na-
kr´cono jà na Bahamach
wykorzystujàc sprz´t bu-
dowlany New Holland.
Trudne warunki terenowe
i klimatyczne, a nawet jado-
wite w´˝e nie stanowi∏y dla
niego najmniejszego pro-
blemu. Daleko idàcà ostro˝-
noÊç zachowaç musieli za

to aktorzy i cz∏onkowie eki-
py filmowej! 
Scenariusz „Casino Royale”
oparty zosta∏ na wydanej
w roku 1953 powieÊci Iana
Fleminga pod tym samym ty-
tu∏em. Jest to ju˝ dwudziesty
pierwszy film o przygodach
agenta 007 zapoczàtkowa-
nej w roku 1962 obrazem pt.
„Dr No”. Tym razem w roli le-
gendarnego agenta 007 po
raz pierwszy wyst´puje Da-
niel Craig, jeden z czo∏o-
wych brytyjskich aktorów.
Najnowsza superprodukcja
w re˝yserii Martina Campbel-
la jest wybuchowà mieszan-
kà powieÊciowego realizmu
i znanej mi∏oÊnikom serii
ekstrawagancji. Film jest
drugim „Bondem” re˝ysero-

wanym przez Martina Camp-
bella po Golden Eye (Z∏ote
Oko) z 1995 z Piercem Bro-
snanem w g∏ównej roli. 
Produkcjà filmu zaj´∏a si´
spó∏ka: Michael G. Wilson
i Barbara Brocolli. Dla Mi-
chaela Wilsona to ju˝
czwarty obraz z Bondem po
kolejnych sukcesach Gol-
den Eye, Jutro nie umiera
nigdy, Âwiat to za ma∏o,
oraz Âmierç nadejdzie jutro. 
Luigi Motni, wiceprezes ds.
Êwiatowego marketingu New
Holland pozytywnie oceni∏
wspó∏prac´ z twórcami no-
wego „Bonda”: - JesteÊmy
niezwykle dumni z naszej
wspó∏pracy przy najnowszej

superprodukcji z Bondem,
mi∏o nam równie˝ zapoznaç
naszych klientów ze zdj´cia-
mi z planu. Dzi´ki nim mo˝na
przekonaç si´,  w jakim stop-
niu nasze zaanga˝owanie na-
bra∏o realnych kszta∏tów. Na-
szym zdaniem u Bonda i New
Holland odnaleêç mo˝na
wiele wspólnych cech. Za-
równo Bond, jak i New Hol-
land sà lojalni, niezawodni,
godni zaufania, solidni i pe∏ni
pasji dla wykonywanej pracy.

Bond ma najnowszà techno-
logi´ w ma∏ym palcu... Do-
k∏adnie tak, jak New Holland
wraz ze swym wiodàcym
w dziedzinie technologii part-
nerem, jakim pozostaje Ko-
belco. Bond podobnie jak
New Holland rozwiàzuje pro-
blemy swoich klientów przy
pomocy innowacyjnych lecz
praktycznych metod. Znajàc
sukcesy filmów o Bondzie je-

steÊmy pewni, ˝e wspó∏pra-
ca, którà podj´liÊmy b´dzie
sukcesem. Bond tworzy te˝
mity. Kto spojrzy dziÊ na sa-
mochód Aston Martin nie
przywo∏ujàc na myÊl Bonda?
Czy udzia∏em w filmie New
Holland zas∏u˝y sobie na
Oskara? Z Oskarem czy bez,
na pewno b´dzie to wyst´p
w „Casino Royale”, który sta-
nie si´ przyczynkiem na rzecz
Êwiatowego sukcesu marki
New Holland i jej klientów. 

Filmy o przygodach super-
agenta 007 tworzà najbar-
dziej udanà seri´ wszech-
czasów i nic nie wskazuje
na to, by „Casino Royale”
mia∏o byç niechlubnym wy-
jàtkiem. ¸adowarka New
Holland W190 równie˝ nie
przyniesie rozczarowania i
- podobnie jak film - nie po-
zostanie niezauwa˝ona. 
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Prowadzàcy ∏adowark´ W190 James Bond z jej pomocà nie da∏ najmniejszych szans
filmowemu z∏oczyƒcy

¸adowarka ko∏owa New Holland W190 bioràca udzia∏ w produkcji filmu spisa∏a si´ bo-
wiem znakomicie, mimo, ˝e przysz∏o jej pracowaç w niezwykle trudnych warunkach,
w upale i du˝ym zapyleniu

Scen´ rozgrywajàcà si´ na budowie hotelu nakr´cono na Bahamach



HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Rzeszów:
37-124 Kraczkowa 1611

k/¸aƒcuta
tel. 017 863 64 27
fax 017 863 72 05

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 17

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,
fax 032 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.

tel. 022 721 14 34

Toruƒ
ul. Wapienna 6/8 

87-100 Toruƒ 
tel. 056 657 22 08

tel./fax 056 657 22 07

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 

tel. 071 334 32 85
fax 071 334 33 22 

Gdaƒsk
ul. Galaktyczna 37

80-299 Gdaƒsk
tel. 601 40 20 48

tel./fax 058 672 12 74

Oddzia∏y:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

JAMES BOND
i NEW HOLLAND

MOCNY DUET

W KINACH OD 17 LISTOPADA

NEW HOLLAND W190B.



Satelitarny system
Komtrax KOMATSU

W dzisiejszych czasach ko-
munikacja bezprzewodowa
jest wszechobecna. Nie dziwi
zatem jej obecnoÊç w maszy-
nach budowlanych, w któ-
rych pomaga ona sterowa-
niem parametrami ich pracy.
Dzi´ki komputerowi mo˝li-
woÊç Êledzenia wszystkich
danych zwiàzanych z pracà
uk∏adów maszyny ma nie tyl-
ko operator. Personel spra-
wujàcy nadzór techniczny
nad flotà maszyn, mechanicy
oraz w∏aÊciciele tak˝e mogà
∏atwo przekonaç si´, co dzie-
je si´ z maszynà. Jest to mo˝-
liwe dzi´ki oferowanemu
przez koncern KOMATSU
w wi´kszoÊci modeli koparek
i ∏adowarek ko∏owych syste-
mowi satelitarnej ∏àcznoÊci
z maszynà. System ten nosi
nazw´ Komtrax i umo˝liwia
pobieranie danych z maszyny
oraz analizowanie ich na
komputerze. Komtrax udo-
st´pnia te same informacje,
które wyÊwietlane sà na ekra-
nie monitora w maszynie.
Przesy∏anie informacji pomi´-
dzy maszynà, a systemem
odbywa si´ w trybie ciàg∏ym
poprzez internet. 
U˝ytkownik systemu Komtrax
mo˝e ∏atwo ustaliç miejsce,
w którym znajduje si´ maszy-
na. Lokalizacja za pomocà sys-
temu Komtrax odbywa si´
w trybie ciàg∏ym. W tym celu
wykorzystywany jest satelitarny
system lokalizacyjny GPS. Po-
zwala on na natychmiastowe
przes∏anie informacji o naj-
mniejszym nawet ruchu maszy-
ny, a ∏àcznoÊç zapewniona jest
równie˝ w terenie, gdzie nie ma
zasi´gu GSM. Pozyskane w ten
sposób dane sà na bie˝àco
analizowane przez system
Komtrax. Trasa, jakà pokonuje
maszyna jest prezentowana na
mapie lub wytyczana za pomo-
cà wspó∏rz´dnych geograficz-
nych (szerokoÊci i d∏ugoÊci
geograficznej). Funkcja lokali-
zacji umo˝liwia optymalizacj´

dostaw paliwa, planowanie ob-
s∏ugi technicznej, a tak˝e prze-
ciwdzia∏anie kradzie˝om i nie-
uprawnionemu u˝yciu sprz´tu. 
System Komtrax umo˝liwia co-
dzienny odczyt licznika moto-
godzin i czasu pracy silnika.
Raporty miesi´czne dotyczàce
tego parametru mogà byç
przedstawiane równie˝ w for-
mie wykresu. Korzystajàcy
z systemu Komtrax mogà tym
samym oszcz´dziç sobie co-
dziennych wizyt na placu bu-
dowy. Nie muszà zdawaç si´
na informacje od osób trzecich,
które prosi si´ o telefoniczne
przekazanie stanu licznika.
Dzi´ki systemowi Komtrax
zapoznaç mo˝na si´ równie˝
z tak szczegó∏owymi para-
metrami pracy maszyny, jak
poziom paliwa oraz tempera-
tura cieczy ch∏odzàcej. Kom-
trax przekazuje na bie˝àco
ostrze˝enia o wszelkich od-
st´pstwach od normy w pra-
cy maszyny, powiadamia tak-
˝e z odpowiednim wyprze-
dzeniem o koniecznoÊci wy-
konania obs∏ugi technicznej. 
Raporty dotyczàce pracy ma-
szyny mogà byç zestawiane
w cyklu dziennym, miesi´cz-
nym i rocznym. Raport dzien-
ny przedstawia lokalizacj´
maszyny, jej parametry robo-
cze oraz stan techniczny
z dnia poprzedzajàcego od-

czyt. Wykres poziomu paliwa
pokazuje stan zbiornika na
koniec poprzedniego dnia.
Wykres ten u∏atwia planowa-
nie zaopatrzenia placu budo-
wy w paliwo. 
Raport pracy dostarcza wie-
dzy na temat sposobu, czasu
i efektywnoÊci pracy maszyny,
a tak˝e wydajnoÊci operatora.
Informacje prezentowane sà
w postaci czytelnych wykre-
sów kolumnowych przedsta-
wiajàcych czas pracy silnika,
czas pracy maszyny i osprz´-
tu roboczego. Dzi´ki temu
znacznie ∏atwiej jest wyelimi-
nowaç przypadki nieupraw-
nionego u˝ycia maszyn. 
System Komtrax u∏atwia te˝
sprawowanie obs∏ugi serwiso-
wej nad maszynà. Na stronie
internetowej mo˝na przejrzeç
wygenerowane kody diagno-
styczne, poznaç ich znaczenie,
czas wystàpienia oraz liczb´
wystàpieƒ. W celu zwi´kszenia
wydajnoÊci pracy system przy-
pomina u˝ytkownikowi maszy-
ny o koniecznoÊci wymiany
komponentów, takich jak na
przyk∏ad filtry i oleje. 
W monitorowaniu stanu eks-
ploatacyjnego maszyn po-
mocne sà informacje dotyczà-
ce wartoÊci ciÊnienia w uk∏a-
dzie hydraulicznym i obcià-
˝eƒ, jakim jest on poddawany.
Informacje te pe∏nià funkcj´

wczesnych sygna∏ów ostrze-
gawczych dotyczàcych po-
tencjalnego przecià˝enia lub
niedocià˝enia maszyn. Dzi´ki
temu w ∏atwy sposób spraw-
dziç mo˝na, czy maszyny sà
w∏aÊciwie dobrane do wyko-
nania danego zadania. 
Raport miesi´czny w formie
graficznej prezentuje ∏àczny
czas pracy, czas rzeczywisty
oraz czas pracy osprz´tu robo-
czego. Jego analiza umo˝liwia
∏atwe wychwycenie czasu pra-
cy silnika na biegu ja∏owym. To
z kolei daje u˝ytkownikowi
mo˝liwoÊç podejmowania dzia-
∏aƒ zmierzajàcych do ograni-
czenia przestojów maszyny po-
ciàgajàcych za sobà nieefekty-
wne zu˝ycie paliwa. 
Rozbudowane mo˝liwoÊci
systemu Komtrax w zakresie
blokowania i mo˝liwoÊci roz-
ruchu silnika gwarantujà, ˝e
maszyny b´dà u˝ywane tylko
w uzgodnionym terminie i cza-
sie. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç
zdalnego uruchamiania jed-
nostki nap´dowej. 
Dzi´ki satelitom GPS system
Komtrax podaje aktualnà pozy-
cj´ maszyny. Je˝eli maszyna
znajdzie si´ poza obszarem
dozwolonym, jej w∏aÊciciel zo-
staje o tym natychmiast powia-
domiony za pomocà odpo-
wiedniego komunikatu. 
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Komatsu oferuje w wi´kszoÊci swych maszyn system satelitarnej ∏àcznoÊci Komtrax. Umo˝liwia on poprzez pobieranie danych z maszy-
ny i przeglàdanie ich na komputerze optymalne wykorzystanie sprz´tu w konkretnych warunkach pracy





Maszyny MANITOU
w ofercie B.H. RUDA

BH RUDA posiada w swojej
ofercie wielofunkcyjne ∏ado-
warki teleskopowe produko-
wane przez Êwiatowego lide-
ra w tej dziedzinie, jakà pozo-
staje francuska firma Manitou. 
Zastosowanie ramienia tele-
skopowego pozwoli∏o na
stworzenie maszyny o wiele
bardziej funkcjonalnej ni˝
tradycyjna ∏adowarka. Inny-
mi s∏owy, maszyny Manitou
„si´gajà tam, gdzie inne ∏a-
dowarki sà bezradne…”
Manitou oferuje nast´pujàce
typy ∏adowarek teleskopo-
wych: MLT – dla rolnictwa, MT
– przeznaczone dla budownic-
twa, MRT – z obrotowà wie˝à
roboczà, MVT i MHT – z nap´-
dem hydrostatycznym. Wysi´g
ramienia teleskopu w gór´,

w zale˝noÊci od typu maszyny,
wynosi od 4 do 25 m, zaÊ za-
si´g ramienia teleskopu w po-
ziomie wynosi od 3 do 15 m.
Dzi´ki doskona∏ym parame-
trom udêwigu w pionie i pozio-
mie ∏adowarki Manitou sà
w stanie podnosiç ∏adunki
o wadze od 2 do 16 ton. ¸ado-
warki teleskopowe Manitou
posiadajà cztery skr´tne ko∏a,
co zapewnia doskona∏à zwrot-

noÊç szczególnie przy pracy
na ograniczonej przestrzeni.
Operator maszyny ma zapew-
nionà doskona∏à widocznoÊç
uzyskanà dzi´ki umiejscowie-
niu silnika (Perkins) z boku ∏a-
dowarki oraz dzi´ki nisko
umieszczonemu mocowaniu
teleskopu. Sterowanie ∏ado-
warki za pomocà dêwigni jest
bardzo proste i ergonomiczne.
Uk∏ad nap´dowy przenosi mo-
ment na wszystkie cztery ko∏a,
co powoduje, ˝e ∏adowarka
jest zdolna do jazdy w ka˝dych
warunkach terenowych. 
¸adowarki Manitou posiadajà
szeroki wachlarz dodatkowego
osprz´tu do wszechstronnych
zastosowaƒ. W bardzo krótkim
czasie mo˝e zostaç przekszta∏-
cona w wózek wid∏owy, dêwig
ko∏owy, platform´ roboczà lub
inne funkcjonalne urzàdzenie.
Mo˝liwoÊç spychania, chwyta-
nia, przenoszenia, wyrówny-

wania, rozÊcie∏ania i podawa-
nia materia∏u na wysokoÊç,
prze∏adunku i transportu palet
za pomocà wide∏ to tylko nie-
które z licznych czynnoÊci, któ-
re zostanà efektywnie wykona-
ne przez maszyn´ Manitou. 
Szczególnie ciekawymi ma-
szynami godnymi polecenia
firmom dzia∏ajàcym w sekto-
rze budownictwa drogowego
oraz mostowego sà modele

Manitou MT 732, a tak˝e MT
1440/1740 SLT ORH. 
MT 732 jest ∏adowarkà tele-
skopowà o sztywnej ramie.
Mo˝e pracowaç zarówno z wi-
d∏ami, jak i z ∏y˝kà ∏adowarko-
wà. Dzi´ki zastosowaniu tele-
skopu mo˝liwy jest za∏adunek
i podawanie materia∏ów na
wysokoÊç do 5 metrów. ¸ado-
warka MT 732 charakteryzuje
si´ bardzo dobrymi parame-
trami dêwigowymi i doskona-
∏à zwrotnoÊcià (dzi´ki skr´t-
nym wszystkim ko∏om), przy
zachowaniu konkurencyjnej
ceny w stosunku do tradycyj-
nych ∏adowarek. 
MT 1440 i 1740 SLT ORH sà
maszynami wykorzystywanymi
przy budowie mostów, a tak˝e
w ogólnie poj´tym budownic-
twie. WysokoÊç podnoszenia
14 lub 17 metrów, w zale˝noÊci
od modelu, a tak˝e mo˝liwoÊç
pracy z koszem roboczym czy-
ni je maszynami, bez których
trudno wyobraziç sobie efek-
tywnà prac´ na budowie. 
Porównujàc poziom techno-
logicznego zaawansowania,
jakoÊç zastosowanych pod-
zespo∏ów oraz wszechstron-
noÊç, mo˝na stwierdziç, ˝e
w ofercie najwi´kszych pro-
ducentów ∏adowarek tele-
skopowych nie ma maszyn,
które mog∏yby efektywniej
i oszcz´dniej wykonywaç
zadania, ni˝ te oferowane
przez koncern Manitou. 

W ofercie BH RUDA mo˝na
równie˝ znaleêç koparko-∏a-
dowarki przeznaczone do
prac wymagajàcych podawa-
nia materia∏u na wysokoÊç
powy˝ej 5 metrów. W tym
przypadku doskonale spe∏nia
swoje zadanie koparko-∏ado-
warka Manitou MLB 625 T,
która spotyka si´ z entuzja-
stycznym przyj´ciem wÊród
szerokiej rzeszy u˝ytkowni-
ków standardowych koparko-
-∏adowarek w Europie. Kopar-
ko-∏adowarka Manitou, dzi´ki
wprowadzeniu teleskopowe-
go ramienia ∏adowarkowego
stanowi swego rodzaju rozwi-
ni´cie tradycyjnej koncepcji
maszyn tego typu. Ma to wiel-
kie znaczenie w przypadku wy-
konywania prac polegajàcych
na za∏adunku wysokich samo-
chodów ci´˝arowych, poda-
wania materia∏u ponad prze-
szkodami, pracy w wykopie
czy te˝ poni˝ej poziomu kó∏.
Reasumujàc, teleskopowe ra-
mi´ sprawia, ˝e praca kopar-
ko-∏adowarkà Manitou jest ∏a-
twa i wydajna. 
BH RUDA zapewnia pe∏nà
obs∏ug´ gwarancyjnà i po-
gwarancyjnà oraz zaopatrze-
nie w oryginalne cz´Êci za-
mienne. Atrakcyjna cena, ko-
rzystne warunki zakupu oraz
serwis to równie˝ niebagatel-
ne zalety ∏adowarek i kopar-
ko-∏adowarek Manitou.

Dalsze informacje Pb 009Z
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Manitou MT 732 dzi´ki zastosowaniu ramienia teleskopowego sta∏a si´ maszynà o wiele
bardziej funkcjonalnà w porównaniu z tradycyjnà ∏adowarkà

Koparko-∏adowarka MANITOU MLB 625 T dzi´ki zastosowaniu teleskopu mo˝e przeno-
siç ∏adunek na wysokoÊç powy˝ej pi´ciu metrów





Zag´szczarka
Ammann AVP 3020

Zag´szczarka Ammann AVP
3020, to model, który cieszy
si´ nies∏abnàcym zaintereso-
waniem u˝ytkowników. Ma-
szyna jest dost´pna
w dwóch wersjach z silni-
kiem benzynowym Honda
GX 270 oraz Diesla Hatz.
W zale˝noÊci od wersji waga
maszyny wynosi od 190 do
224 kg. Pomimo relatywnie
niewielkiej wagi jest to ma-
szyna o bardzo dobrych pa-
rametrach technicznych pla-
sujàca si´ w segmencie „lek-
kich” p∏yt rewersyjnych. Im-
ponuje zw∏aszcza jej si∏a od-
Êrodkowa wynoszàca 30 kN! 
O uniwersalnoÊci zag´sz-
czarki AVP 3020 decyduje jej
szerokoÊç robocza wyno-
szàca 500 mm. Dzi´ki temu
maszyn´ mo˝na zastosowaç
zarówno w wykopach, jak
i przy pracach drogowych. 
Opcjonalnie Ammann ofe-
ruje tak˝e p∏yt´ roboczà
o szerokoÊci 700 mm.
W wyposa˝eniu dodatko-
wym mo˝na zastosowaç
p∏yt´ wulkolanowà do za-
g´szczenia kostki brukowej.
Waga oraz konstrukcja ma-
szyny u∏atwiajà jej za∏adu-
nek oraz transport. 
W zag´szczarce AVP 3020
odnaleêç mo˝na oczywiÊcie
wszystkie zalety maszyn
marki Ammann, a wi´c: pro-
ste wykonanie, du˝à zwrot-

noÊç, funkcjonalnà kon-
strukcj´, niezawodnoÊç. Tak
jak w pozosta∏ych maszy-
nach, tak˝e w tym modelu
wprowadzono nowe rozwià-
zania techniczne podnoszà-
ce komfort i bezpieczeƒ-
stwo pracy. Przede wszyst-
kim zamontowano silnik
Diesla o wi´kszej mocy, co
powoduje ˝e maszyna sta∏a
si´ bardziej ˝ywotna. W sto-
sunku do poprzedniego mo-
delu wprowadzono tak˝e
zmian´ konstrukcyjnà dysz-
la polegajàcà na zastosowa-
niu dodatkowych amortyza-
torów eliminujàcych w wi´k-
szym stopniu przeniesienie

drgaƒ na r´ce operatora.
Wprowadzono tak˝e ulep-
szony system filtrowania pa-
liwa. Lecz niewàtpliwie naj-
wa˝niejszà zaletà, najbar-
dziej interesujàcà potencjal-
nych nabywców jest cena
maszyny i oczywiÊcie jej
koszty eksploatacji. Tutaj
klienta czeka du˝a niespo-
dzianka. Maszyn´ Ammann
AVP 3020 mo˝na ju˝ kupiç
w cenie od 12.500 z∏ netto
(wersja z silnikiem Honda).
Poniewa˝ trwajàca akcja
promocyjna spotyka∏a si´
z du˝ym zainteresowaniem,
Ammann Polska wraz ze
swoimi przedstawicielami

wprowadzi∏ tak˝e promocj´
na model AVP 3020 z silni-
kiem Hatz z elektrostartem
oraz silnikiem Honda. Zain-
teresowanych wypróbowa-
niem maszyn Ammann Pol-
ska prosi o zg∏aszanie si´
do regionalnych przedstawi-
cieli, którzy w sposób profe-
sjonalny zaprezentujà mo˝-
liwoÊci sprz´tu. Dla sta∏ych
klientów oraz wszystkich,
którzy chcà si´ przekonaç
o walorach maszyn, popra-
wiç efektywnoÊç i komfort
pracy, Ammann w niedale-
kiej przysz∏oÊci szykuje na-
st´pne mi∏e niespodzianki. 
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AVH 6030 E AVP 3020 AVS 68-4
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Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929
PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84
Elkar
97-400 Be∏chatów, ul. Bawe∏niana 12a
Phone + 48 44 633 09 71, Phone/fax +48 44 633 10 97
Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850
HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 771 61 72, fax +48 32 77 16 175

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524

ZPH Pilex
72-006 Szczecin, ul. Welecka 43, Mierzyn
Sklep i Wypo˝yczalnia
71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 1, Phone +48 9148 34 898
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Koparki Takeuchi

Firma Wilhelm Schäfer
GmbH z siedzibà w Mann-
heim od ponad pi´çdziesi´-
ciu lat zaopatruje klientów
w urzàdzenia techniki bu-
dowlanej, komunalnej i go-
spodarki przestrzennej. Ja-
ko jeden z czo∏owych im-
porterów maszyn budowla-
nych, Schäfer zajmuje si´
wy∏àcznà dystrybucjà kopa-
rek, ∏adowarek i wozide∏
marki Takeuchi oraz miniwo-
zide∏ firmy Schäfer w Niem-
czech i Polsce. Sieç deale-
rów (obecnie jedenaÊcie
punktów w Polsce) gwaran-
tuje fachowy serwis i spraw-
nà obs∏ug´ klientów. Japoƒ-
ski producent Takeuchi
skonstruowa∏ w roku 1970
pierwszà na Êwiecie miniko-
park´ z obrotem nadwozia
o 360°. DziÊ Takeuchi eks-
portuje rocznie pi´tnaÊcie
tysi´cy maszyn posiadajà-
cych certyfikat ISO.
Paleta produktów Takeuchi
obejmuje obecnie dziewi´t-
naÊcie modeli wyró˝niajà-
cych si´ osiàgami, rozwià-
zaniami technicznymi oraz
wytrzyma∏oÊcià. Program
konwencjonalnych miniko-
parek otwiera TB 108, ma-
szyna o masie ca∏kowitej 800
kg, stosowana przy pracach

wyburzeniowych oraz re-
montowych (moc silnika 6,8
kW, maksymalna g∏´bokoÊç
kopania 1.530 mm). Klasycz-
ne maszyny o wadze 1,5 to-
ny to model TB016 (moc silni-
ka 10,1 kW, maks. g∏´bokoÊç
kopania 3.990 mm) na podwo-
ziu gàsienicowym, hydraulicz-
nie rozszerzalnym do 1.300
mm. Koparki TB 016 produko-
wane  sà w wersji z kabinà lub
z daszkiem ochronnym. Sys-
tem hydrauliczny tych koparek
sterowany jest pompami naj-
nowszej generacji. Gwarantu-
je to du˝à moc i dok∏adnoÊç
w wykonywaniu operacji przy
ni˝szym zu˝yciu cz´Êci, pod-
zespo∏ów i paliwa. Modele TB
125 (16,8 kW; 2,7 t), TB 135
(20,7 kW; 3,4 t) i TB 145 (28
kW; 4,7 t) majà w seryjnym
wyposa˝eniu d∏ugie rami´
∏y˝ki oraz posiadajà, jak
wszystkie pozosta∏e, dodat-
kowà instalacj´ pod m∏ot lub
∏y˝k´ do skarpowania. Uchyl-
ne kabiny umo˝liwiajà szybki
i ∏atwy dost´p do wszystkich
podzespo∏ów uk∏adu hydrau-
licznego i silnika. Stabilne le-
miesze, wytrzyma∏e podwo-
zia i mechanizmy nap´du
oraz wszystkie klapy wyko-
nane z metalu - to wszystko
Êwiadczy o wartoÊci tych ma-
szyn. W klasie maszyn 8-to-
nowych Takeuchi oferuje trzy
modele. Maszyny o nap´dzie

gàsienicowym sà dost´pne
w dwóch wersjach - z wysi´-
gnikiem monoblokowym (TB
175 CLSA) i wysi´gnikiem ∏a-
manym (TB 175 CV). Oby-
dwie nap´dzane sa silni-
kiem o mocy 44,1 kW. Trze-
cim modelem jest koparka
ko∏owa TB 175 W z wysi´-
gnikiem ∏amanym. Dodat-
kowe instalacje hydraulicz-
ne umo˝liwiajà ∏atwe i do-
k∏adne operowanie osprz´-
tem, np. chwytakiem wielo-
funkcyjnym. Seryjne wypo-
sa˝enie tych maszyn jest
bogate. Sà one na przyk∏ad
wyposa˝one w zabezpie-
czenia przy przerwaniu ob-
wodów hydraulicznych, za-

wory utrzymania obcià˝enia
czy alarmy przecià˝enia.
Napi´cie pok∏adowe 24V po-
zwala na optymalnà prac´
w niskich temperaturach.
W pe∏ni hydrauliczny sys-
tem napinania gàsienic,
dwie pr´dkoÊci obrotu oraz
obszerna kabina poprawia-
jà komfort pracy operatora.
Palet´ koparek kompakto-
wych Takeuchi zamyka mo-
del TB 1140. Mimo wysokiej
masy roboczej - 14,2 t - ma-
szyna ta zachowuje wszyst-
kie w∏aÊciwoÊci koparek
kompaktowych. Kàt obrotu
jej wysi´gnika wynosi 77°
(w prawo) i 53° (w lewo). Do
standardowego wyposa˝e-

Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX, ul. Wyzwolenia 49, tel. 033 817 33 33
44-109 Gliwice - ZPS BUMAR, ul. Mechaników 9, tel. 032 734 68 08
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071 311 32 25
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061 653 13 90
66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095 722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058 305 32 64
03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022 811 38 87
93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042 684 68 54
30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012 266 22 10
36-130 Rani˝ów k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049 621 7707 127 - fax 0049 621 7707 129
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nia maszyny nale˝à ponad-
to klimatyzacja oraz pompa
do tankowania. Na seri´ ko-
parek „zero-swing” (obrotu
zerowego) sk∏adajà si´
obecnie trzy maszyny: TB 28
FR (3,1 t), TB 153 FR (5,6 t)
oraz TB 180 FR (8,3 t). 
Koparki nap´dzane sà silni-
kami o mocy odpowiednio:
16,8, 28,9 oraz 45,1 kW.
W tej grupie maszyn priory-
tetem konstruktora by∏o roz-
wiàzanie problemu miejsca
na placach budowy. Ich rufa
jest skonstruowana tak, ˝e
podczas obrotu nie wystaje
poza obrys gàsienic. Z dru-
giej strony specjalny system
obrotu wysi´gnika umo˝li-
wia wykonywanie wykopów

zarówno z lewej, jak i z pra-
wej strony gàsienic oraz
ustawienie ca∏ego wysi´gni-
ka obok kabiny. Kombinacja
tych w∏aÊciwoÊci sprawia,
˝e promieƒ obrotu koparki
nie przekracza 1,5 m. Pro-
mieƒ obrotu koparki 8-tono-
wej TB 180 FR wynosi jedy-
nie 1,4 metra. Komfort pra-
cy maszynami Takeuchi
podnoszà takie elementy
ich budowy, jak: obszerna
kabina z przyciemnianymi
szybami, amortyzowany
i wielop∏aszczyznowo regu-
lowany fotel operatora, kli-
matyzacja (TB 175 W, TB
1140), uchylna kabina (TB
125-145, seria FR), dolna
przednia szyba wyciàgana,

pompa tankowania (TB
175W, TB 1140), wysoko
po∏o˝ona rura wydechowa,
wlew paliwa zewnàtrz ma-
szyny, zamykana skrytka
narz´dziowa. WÊród nowo-
czesnych rozwiàzaƒ tech-
nicznych warto wyró˝niç
przede wszystkim lemiesz
o specjalnym profilu zapew-
niajàcym optymalne w∏aÊci-
woÊci spychania i plantowa-
nia, system automatycznej
ochrony silnika, automa-
tyczne odpowietrzanie pali-
wa, zastosowanie sprz´˝o-
nych pomp wielot∏oczko-
wych, czwarty i piàty ob-
wód hydrauliczny.
Koparki TB 175 posiadajà au-
tomatyczne hydrauliczne na-

pinanie gàsienic (rozwiàzanie
opatentowane przez Takeu-
chi). W obr´bie wysi´gnika
i ramienia ∏y˝ki zastosowano
masywne sworznie i tuleje,
przegub wysi´gnika odlany
jest w ca∏oÊci. System nap´-
du ma d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
dzi´ki trzyko∏nierzowym rol-
kom bie˝nym i gàsienicom
o krótkim poskoku. Koparki
Takeuchi spe∏niajà normy UE:
98/37/EG, 89/336/EWG oraz
2000/14/EG. Minikoparki Ta-
keuchi posiadajà gwarancj´
na dwanaÊcie miesi´cy lub
1.000 mth. Centrala logistycz-
na cz´Êci zamiennych na ca∏à
Europ´ mieÊci si´ w niemiec-
kim mieÊcie Mannheim.

Dalsze informacje Pb 011Z

Toruƒski Hit-Masz
stawia na Manitou

Firma Hit-Masz z Torunia
jest bezpoÊrednim importe-
rem i dystrybutorem ma-
szyn do ∏adowania produ-
kowanych przez Êwiatowe-
go lidera, Manitou BF
z Francji. Pozycj´ firmy Ma-
nitou w Êwiatowym rankin-
gu potwierdzajà równie˝
wyniki uzyskiwane w Pol-
sce. Od dwóch lat Manitou
zajmuje pierwsze miejsce
w sprzeda˝y ∏adowarek te-
leskopowych. Tylko do koƒ-
ca paêdziernika bie˝àcego
roku ten francuski produ-
cent sprzeda∏ w Polsce po-
nad 120 maszyn teleskopo-
wych o wysokoÊci podno-
szenia od 5 do 25 me-
trów i udêwigu od 2 do 16
ton. Hit-Masz z Torunia ofe-
ruje wszystkie typy maszyn
Manitou, w tym tak˝e inno-
wacyjnà koparko-∏adowar-
k´ o symbolu MLB, wypo-
sa˝onà w teleskopowe ra-
mi´ ∏adowarkowe o wyso-
koÊci podnoszenia 5,2 m.
Nowa koncepcja koparko -
∏adowarki oferowana przez
Manitou, to odpowiedê na
potrzeby rynku w zakresie
wysokoÊci podawania ∏a-

dunków. Dzi´ki tej maszy-
nie bez problemu mo˝na
podaç palet´ z ceg∏ami na
pi´tro, lub za∏adowaç wyso-
kie przyczepy samocho-
dów ci´˝arowych. MLB
umo˝liwia równie˝ jedno-
stronny roz∏adunek palet
umieszczonych na ci´˝a-
rówce oraz podanie mate-
ria∏u przez przeszkod´ do
3 metrów w przód. MLB 625
wyposa˝ona jest standar-
dowo w silnik o mocy zna-
mionowej 101 KM. Zasi´g
ramienia koparkowego wy-
nosi 6,15 m. Maszyna wy-
posa˝ona jest w uk∏ad obu
osi kierowanych z trzema
systemami skr´tu kó∏. Prze-
stronna i komfortowa kabi-
na zapewnia ergonomicznà
prac´ operatora przez ca∏y
dzieƒ. Pierwsze maszyny
z innowacyjnej serii MLB
pracujà ju˝ w Polsce, a ich
u˝ytkownicy podkreÊlajà
rewelacyjnà widocznoÊç
cz´Êci ∏adowarkowej oraz
du˝e zalety wysi´gnika te-
leskopowego. 
Hit-Masz oferuje równie˝
pe∏nà gam´ ∏adowarek tele-
skopowych, podnoÊników
koszowych i wózków wid∏o-
wych Manitou. RzadkoÊcià
w Polsce jest sprzeda˝ sie-
demnastometrowych ∏ado-

warek teleskopowych, w wer-
sji z platformà roboczà. Takim
sukcesem mo˝e pochwaliç
si´ Henryk Ko∏tonowski, w∏a-
Êciciel firmy Hit- Masz, który
w tym roku sprzeda∏ kilka ma-
szyn o wysokoÊci podnosze-

nia 17 metrów i udêwigu 
4 ton. Firma z Torunia oferu-
je nie tylko sprzeda˝ no-
wych maszyn Manitou, ale
równie˝ serwis oraz finan-
sowanie zakupów. 

Dalsze informacje Pb 012Z



Silniki KOHLER – ju˝
pi´ç lat w Polsce! 

Amerykaƒski gigant, produ-
cent silników spalinowych
dla budownictwa i przemy-
s∏u, firma Kohler Co., obcho-
dzi wraz z firmà Lifton Polska
Sp. j., piàtà rocznic´ wspó∏-
pracy na polskim rynku. 
Za∏o˝ona w roku 1873 przez
Johna M. Kohlera manufak-
tura KOHLER Co., da∏a po-
czàtek jednej z najwi´k-
szych amerykaƒskich i Êwia-
towych korporacji, której
jednym ze znaków rozpo-
znawczych sà najwy˝szej ja-
koÊci benzynowe silniki spa-

linowe o mocy w zakresie
od 4 do 38 KM. Cechà
szczególnà, która uczyni∏a
silniki Kohlera najbardziej
po˝àdanymi w Ameryce
i która przebojem zdobywa
Europ´ jest ich doskona∏a
jakoÊç i wyjàtkowa trwa∏oÊç. 
Od pi´ciu lat sà one tak˝e
dost´pne w Polsce. Poja-
wienie si´ silników Kohler
na krajowym rynku, niero-

zerwalnie wià˝e si´ z firmà
Lifton Polska Sp. j. Marek
Misiak, szef firmy Lifton Pol-
ska wspomina: - Od poczàt-
ku byliÊmy przekonani, co
do jakoÊci tych silników.
Nasz serwis spotyka∏ si´
z nimi ju˝ wczeÊniej i mia∏
o nich wyrobionà bardzo
dobrà opini´. MusieliÊmy
jednak przekonaç nowych
klientów do marki wówczas
jeszcze ma∏o znanej na na-
szym rynku. Zdecydowali-
Êmy si´ na zastosowanie
silników Kohler w oferowa-
nych przez nas maszynach
budowlanych. W ten sposób
jednostki nap´dowe trafia∏y
w r´ce u˝ytkowników p∏yt

wibracyjnych, pomp szla-
mowych, agregatów hy-
draulicznych, generatorów
pràdotwórczych, zaciera-
czek, koparek i wielu innych
maszyn. Uwa˝am, ˝e ka˝da
sprzedana maszyna przy-
sparza nam nowego zwo-
lennika silników Kohler. Co-
rocznie notujemy ciàg∏y
wzrost sprzeda˝y silników
w Polsce. Dzisiaj klienci

cz´sto domagajà si´ wr´cz,
by kolejne urzàdzenie pra-
cowa∏o na tych silnikach lub
by wymieniç inny silnik na
„KOHLERA”. 
W Polsce silniki KOHLER sà
dost´pne poprzez zorgani-
zowanà sieç dealerów. Ka˝-
dy z nich prowadzi nie tylko
sprzeda˝, ale oferuje te˝
us∏ugi serwisowe. W celu za-
pewnienia ich najwy˝szego
poziomu dealerzy ka˝dego
roku uczestniczà w specjali-
stycznych szkoleniach ser-
wisowych organizowanych
przez Lifton Polska wspólnie
z firmà Kohler Co. USA. 
Dave Worden, g∏ówny spe-
cjalista od serwisu w firmie

KOHLER Co. nie kryje su-
perlatywów pod adresem
polskiego partnera twier-
dzàc z przekonaniem: – Nie
moglibyÊmy uzyskaç takie-
go poziomu serwisu tech-
nicznego i obs∏ugi bez Êci-
s∏ej wspó∏pracy z firmà Li-
fton Polska. KOHLER Co.
szczerze docenia efekty do-
tychczasowej wspó∏pracy
i ma nadziej´, ˝e kolejne jej

lata bàdà równie owocne,
jak pierwsze pi´ç. 
Serwisant Tomasz Curyl,
dodaje: - Z silnikami Kohlera
jest troch´ jak z dobrymi sa-
mochodami, jeÊli ktoÊ kupi
jednà maszyn´ na „Kohlerze”
to póêniej od progu deklaru-
je, ˝e w nowym urzàdzeniu
chce mieç silnik tej samej
marki, jak w poprzednim. 
Marka KOHLER kojarzy si´ z
silnikami na najwy˝szym
Êwiatowym poziomie, silni-
kami „nie do zdarcia”, na
których zawsze mo˝na pole-
gaç. Ich wysoka jakoÊç za-
wsze b´dzie wynika∏a
z ch´ci zaspokajania potrzeb
najbardziej wymagajàcych

u˝ytkowników. Takich, którzy
oczekujà niezawodnoÊci. 
U˝yte materia∏y i precyzja
wykonania spowodowa∏y
rozpowszechnienie jedno-
stek nap´dowych KOHLER
w zastosowaniach profesjo-
nalnych. W naszym kraju
„KOHLERY” przebojem zdo-
bywajà rynek ju˝ piàty rok-
- a to dopiero poczàtek!
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TKL Progress Maszyny
Budowlane - Partner
Handlowy Weber MT  

TKL PROGRESS z siedzibà
w Bia∏ych B∏otach ko∏o Byd-
goszczy zalicza si´ od lat do
grona wiodàcych dostaw-
ców sprz´tu budowlanego
w Polsce. Wieloletnie do-
Êwiadczenie oraz wypraco-
wanie w∏asnego „know how”
pozwalajà firmie skutecznie
konkurowaç na rynku szero-
kà paletà produktów oraz
wysokim standardem obs∏u-
gi posprzeda˝nej. 
TKL PROGRESS oferuje
sprz´t do robót ziemnych
i betoniarskich, urzàdzenia
transportowe oraz majàce
zastosowanie w budownic-
twie narz´dzia hydrauliczne
i pneumatyczne. Ofert´ uzu-
pe∏nia szereg akcesoriów
i materia∏ów eksploatacyj-
nych, które dajà mo˝liwoÊç
zwi´kszenia wykorzystania
i zastosowaƒ sprz´tu, jak
równie˝ gwarantujà nie-
zb´dne zaplecze serwisowe
w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym. Jednà
z kluczowych pozycji z sze-
rokiej gamy dostarczanego
przez TKL PROGRESS sprz´-
tu stanowià maszyny i urzà-
dzenia produkowane przez
firm´ WEBER MT. Wspó∏pra-
ca obu partnerów si´ga po-
czàtku lat dziewi´çdziesià-
tych, kiedy na polskim rynku
dopiero zacz´∏y pojawiaç si´
nowoczesne technologie sto-
sowane w budownictwie. 
- Produkty WEBER MT ideal-
nie pasowa∏y do naszej kon-
cepcji rozwoju. Zdecydowa-
liÊmy si´ na wybór dostaw-
ców o ugruntowanej na ryn-
ku pozycji, aby mieç pew-
noÊç, ˝e dostarczamy u˝yt-
kownikom niezawodny sprz´t
o wysokich walorach u˝ytko-
wych. Na przestrzeni czasu
nasza oferta handlowa nie-
jednokrotnie ulega∏a modyfi-
kacjom, jednak maszyny
i urzàdzenia WEBER MT
obok innych renomowanych

dostawców niezmiennie two-
rzy∏y jej podstaw´ - wspomi-
na w∏aÊciciel przedsi´bior-
stwa Tadeusz Lech.
Mocnà stronà dzia∏alnoÊci
TKL PROGRESS jest do-
radztwo techniczne. Dzia∏a-
jàcy na terenie ca∏ego kraju
przedstawiciele firmy przy-
gotowujà dla klientów ofert´
„na miar´”. Najpierw szcze-
gó∏owo rozpoznajà potrzeby
u˝ytkowników, a nast´pnie
przedstawiajà rozwiàzanie,
które najtrafniej spe∏nia ich
oczekiwania. Teoretyczna
wiedza na temat zastosowaƒ
sprz´tu budowlanego oraz
jego parametrów technicz-
nych popierana jest do-
Êwiadczeniami praktyczny-
mi. Przedstawiciele TKL
PROGRESS prowadzà regu-
larne pokazy pracy maszyn
i narz´dzi demonstrujàc pe∏-
ne mo˝liwoÊci ich wykorzy-
stania. B´dàc w bezpoÊred-
nim kontakcie z u˝ytkowni-
kami majà mo˝liwoÊç wys∏u-
chania zarówno ich pochleb-
nych, jak te˝ krytycznych
uwag na temat sprz´tu, któ-
ry wykorzystujà w swej co-
dziennej dzia∏alnoÊci. Uwagi
te sà szczegó∏owo analizo-

wane, co pozwala udosko-
naliç w∏asnà ofert´. Wnioski
cz´sto przekazywane sà pro-
ducentom, co ma pozytywny
wp∏yw na rozwój oraz udo-
skonalenie produktów, które
trafiajà na rynek. 
WEBER MT produkuje szero-
ki asortyment najwy˝szej ja-
koÊci sprz´tu do zag´szcza-
nia gruntu, przecinania na-
wierzchni i obróbki betonu,
co daje nam du˝e mo˝liwo-
Êci w zakresie realizacji ocze-
kiwaƒ klientów. Obs∏ugujàc
zarówno du˝e jak i ma∏e fir-
my oraz ró˝nej skali przed-
si´wzi´cia umo˝liwiamy wy-
konywanie prac w sposób
najwy˝szy jakoÊciowo, naj-
szybszy i najbardziej ekono-
miczny. WEBER MT ceni so-
bie ka˝dego klienta, nieza-
le˝nie od jego wielkoÊci. 
W ostatnim czasie du˝ym po-
wodzeniem cieszy si´ na
przyk∏ad zastosowany w ci´˝-
kich zag´szczarkach gruntu
system COMPATROL® s∏u˝à-
cy do nawierzchniowej kon-
troli stopnia zag´szczania
gruntu. Co prawda poczàtko-
wo klienci, którzy cz´sto
opierali si´ na niespójnych in-
formacjach, podchodzili nie-

co sceptycznie do tej nowo-
Êci, jednak konsekwentne
dzia∏ania majàce na celu
upowszechnienie systemu
przynios∏y oczekiwane efekty.
Obecnie WEBER MT mo˝e
pochwaliç si´ sporym ju˝
gronem klientów, którzy pole-
gajàc na rekomendacji firmy
majà mo˝liwoÊç korzystania
z zalet systemu oszcz´dzajàc
czas, pieniàdze, a tak˝e pod-
noszàc w∏asnà renom´ na
rynku budowlanym. 
TKL PROGRESS oprócz
dostaw maszyn i doradz-
twa technicznego, prowa-
dzi w∏asny serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz
zapewnia dostawy cz´Êci
zamiennych i podzespo∏ów
dla ca∏ego asortymentu
sprz´tu, który znajduje si´
w jego ofercie handlowej.
WEBER MT poleca firm´
TKL PROGRESS, jako jed-
nego z czo∏owych dystry-
butorów maszyn i urzàdzeƒ
swojej marki. Wi´cej infor-
macji na temat dzia∏alnoÊci
firmy oraz oferowanej pale-
ty produktów znaleêç mo˝-
na na stronie internetowej:
www.tklprogress.pl

Dalsze informacje Pb 014Z

Sprz´t budowlany

30 PoÊrednik Budowlany

Tadeusz Lech z TKL Progress (po prawej) i Wolfgang Weber w trakcie prezentacji zag´szczarki CR 10 w stoisku targowym



Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 7, 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, (0 22) 739 70 81, fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl 
internet: www.webermt.com.pl

Zaczynamy Jeszcze jeden przejazd Stop – pod∏o˝e zag´szczone

„COMPATROL”
system kontroli zag´szczania zintegrowany w p∏ycie wibracyjnej



Opony SOLIDEAL 
do koparko-∏adowarek

Koparko-∏adowarki to naj-
bardziej popularne w Polsce
maszyny budowlane. Powo-
dem tego jest ich uniwersal-
noÊç oraz korzystna cena
zakupu. U˝ytkownik takiego
sprz´tu poprzez zmian´
osprz´tu do∏àczanego do
zestawu ma w praktyce do
dyspozycji kilka maszyn:
kopark´, ∏adowark´, czy
te˝, np. terenowy wózek wi-
d∏owy. Wa˝nym aspektem
pozostaje te˝ mobilnoÊç
maszyny, szczególnie w ob-
r´bie aglomeracji miejskiej,
gdy˝ nie ma koniecznoÊci
wykorzystania transportu ni-
skopodwoziowego. Du˝e
wymagania, szczególnie wy-
trzyma∏oÊciowe oraz trakcyj-
ne stawiane sà oponom ze
wzgl´du na to, ˝e koparko-
∏adowarki poruszajà si´ za-
równo po pod∏o˝u utwardzo-
nym (na przyk∏ad na dro-
gach asfaltowych), jak i nie-
utwardzonym (plac budo-

wy). Powinny one mieç mo˝-
liwie du˝à odpornoÊç na
Êcieranie i uszkodzenia me-
chaniczne oraz umo˝liwiaç
p∏ynne przemieszczanie si´
w trudnym terenie. Dlatego
te˝ producenci ogumienia
(nale˝y wyraênie podkreÊliç
przemys∏owego, nie rolni-
czego) zajmujà si´ konstru-
owaniem opon, majàcych
wy˝ej wymienione cechy.
JeÊli chodzi o trakcj´ opony,
widaç dà˝enie konstrukto-
rów do zniwelowania drgaƒ
przenoszonych na maszyn´
przy jeêdzie po twardej na-
wierzchni. W tym celu opo-

ny ze zwyk∏ej prostej jod∏y
uzuskujà kszta∏ty np. grubej
jod∏y zakoƒczonej du˝ym
wyodr´bnionym klockiem,
czy te˝ w kszta∏cie „kija ho-
kejowego”, bàdê nawet
jeszcze bardziej zawini´te
formy przypominajàce usta-
wionà ukoÊnie liter´ „J”.
Dzi´ki takim rozwiàzaniom
opona uzyskuje praktycznie
na ca∏ym obwodzie styk
z pod∏o˝em du˝o wi´kszà
powierzchnià bie˝nika. Do-
datkowo konstrukcja opon
przemys∏owych do koparko-
∏adowarek charakteryzuje
si´ wi´kszà gruboÊcià Êcian

bocznych, przez co wzrasta
nie tylko sztywnoÊç, ale tak-
˝e noÊnoÊç i odpornoÊç na
uszkodzenia mechaniczne.
Cz´Êç producentów stosuje
jeszcze jedno godne uwagi
rozwiàzanie konstrukcyjne.
Jest nim przet∏oczenie, wy-
profilowanie przy stopce
opony, umo˝liwiajàce scho-
wanie zamontowanej felgi
w profilu opony, co zabez-
piecza jà przed uszkodze-
niem, a co za tym idzie roz-
szczelnieniem ko∏a. 
Wszystkie wy˝ej wymienione
rozwiàzania konstrukcyjne
stosowane sà w oponach
grupy SOLIDEAL. W szero-
kiej ofercie rozmiarów i wer-
sji opon, znajdujà si´ 3 typy
bie˝ników pozwalajàce na
w∏aÊciwy dobór ogumienia
do posiadanej maszyny. Za-
interesowanych zasi´gni´-
ciem bli˝szych informacji na
temat opon przemys∏owych
marki SOLIDEAL odsy∏amy
do firmy Solideal Polska S.A.
lub odwiedzenia strony inter-
netowej www.solideal.pl
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Solideal Backhoe SL R4Solideal MPT SL R4Solideal MPT4L I3



Udany rok
dla Atlas Copco

Rok 2006 to okres du˝ych
zmian w polskiej gospodarce,
w szczególnoÊci w sektorze
budowlano-drogowym. Reali-
zacja d∏ugo oczekiwanych,
nowych inwestycji publicz-
nych oraz modernizacje istnie-
jàcej infrastruktury dzi´ki na-
p∏ywajàcym szerokim strumie-
niem funduszom europejskim
nabra∏y tempa. Beneficjentem
o˝ywienia w gospodarce jest
równie˝ firma Atlas Copco Pol-
ska. Rok 2006 okaza∏ si´ okre-
sem sukcesów tej firmy. Po-
szerzajàc gam´ produktów,
rozwijajàc us∏ugi polegajàce
na serwisie oraz wynajmie
specjalistycznych spr´˝arek
i generatorów pràdu Atlas
Copco Polska konsekwentnie
umacnia∏ swà pozycj´ na kra-
jowym rynku. Firma postrzega-
na jest jako rzetelny partner
w biznesie oferujàcy komplek-
sowe rozwiàzania. 
Spr´˝arki w zabudowie poliety-
lenowej Hard Hat odnios∏y wiel-

ki europejski sukces. Równie˝
w Polsce cieszà si´ olbrzymim
zainteresowaniem, dziÊ blisko
76% spr´˝arek serii 7 (czyli o
wydajnoÊci od 2 do 5,3 m3/min)
sprzedawanych jest w∏aÊnie
w wersji Hard Hat. 
Podobnym zainteresowaniem
polskich klientów cieszy∏ si´
nowy typoszereg generato-
rów przewoênych QAS. Nie-
wàtpliwymi sukcesami Atlas
Copco Polska sta∏o si´ tak˝e

wprowadzenie do sprzeda˝y
pierwszej na rynku spr´˝arki
przewoênej o ciÊnieniu robo-
czym 30 bar oraz sprzeda˝
pierwszych w Polsce no˝yc
wyburzeniowych nowej ge-
neracji, w których obie szcz´-
ki zamontowane sà na jed-
nym sworzniu. 
Atlas Copco Polska z powo-
dzeniem wprowadzi∏ na
krajowy rynek seri´ lekkich
m∏otów hydraulicznych do

zamontowania na miniko-
parkach, mini∏adowarkach
i koparko-∏adowarkach. No-
we m∏oty SB 100, SB 150
i SB 200 znalaz∏y uznanie
zarówno wÊród bezpoÊred-
nich u˝ytkowników, jak i firm
specjalizujàcych si´ w wy-
najmie maszyn budowla-
nych. Kolejnym osiàgni´-
ciem jest znaczàcy wzrost
sprzeda˝y r´cznych narz´-
dzi pneumatycznych, hy-
draulicznych i spalinowych,
a przede wszystkim m∏otów
hydraulicznych i specjali-
stycznych urzàdzeƒ wybu-
rzeniowych montowanych
na wysi´gnikach koparek. 
Wszystkie te sukcesy uda∏o
si´ osiàgnàç dzi´ki klientom,
którzy zdecydowali si´ na
sprz´t Atlas Copco, a tym
samym obdarzyli firm´ kre-
dytem zaufania. Atlas Copco
Polska sk∏ada tà drogà po-
dzi´kowania swym klientom
i partnerom biznesowym
i ˝yczy im Weso∏ych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia i jesz-
cze lepszego roku 2007. 
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Spr´˝arki w zabudowie polietylenowej Hard Hat okaza∏y si´ wielkim hitem na europej-
skich rynkach. Wielkim zainteresowaniem cieszà si´ równie˝ w Polsce

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl



Nowoczesne ∏adowarki 
ko∏owe CASE

Firma CASE zosta∏a za∏o˝o-
na w 1842 roku, a jej g∏ów-
na siedziba znajduje si´
w Racine w stanie Wiscon-
sin w USA. CASE wchodzi
w sk∏ad koncernu CNH, jed-
nego z najwi´kszych produ-
centów maszyn budowla-
nych na Êwiecie. 
CASE jest producentem
ró˝nego rodzaju maszyn
budowlanych, takich jak:
minikoparki, mini∏adowarki,
koparko-∏adowarki, koparki
ko∏owe, koparki gàsienico-
we, ∏adowarki ko∏owe, itp.
Spó∏ka AGREX ARCON,
której poczàtki dzia∏alnoÊci
datowaç mo˝na na rok
1992 jest autoryzowanym
przedstawicielem CASE
w Polsce. 
W ofercie firmy CASE zna-
leêç mo˝na rozbudowanà
palet´ ∏adowarek ko∏owych.
Obecnie oferowanych jest

dziewi´ç modeli ∏adowarek
o ci´˝arze w∏asnym w za-
kresie od 4,5 do 25 ton. Sà
to modele: 21E, 121E,
221E, 321E, 521E, 621E,
721E, 821E oraz 921C. 
¸adowarki poczynajàc od
modelu 21E do 321E nap´-
dzane sà wysokopr´˝nym
silnikiem DEUTZ. W maszy-
nach 521E, 621E, 721E oraz
821E konstruktorzy zdecy-
dowali si´ na zastosowanie
nowoczesnych jednostek
nap´dowych CASE. Z kolei
w sztandarowym modelu ∏a-
dowarki CASE 921C pracuje
pot´˝ny silnik Cummins.

Maszyny budowlane
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Podstawowe dane techniczne ∏adowarek ko∏owych CASE

model masa [kg] typ silnika moc [kW] poj. ∏y˝ki [m3]
21E 4.610 Deutz F4M2011 40 0,80

121E 4.920 Deutz F4M2011 44 0,80
221E 5.420 Deutz F4M2011 45 0,90
321E 5.750 Deutz BF4M2011 56 0,90÷1,50
521E 9.868 Case 445TA/M2 89 1,50÷2,00
621E 11.829 Case 445TA/M2 111 1,96÷2,29
721E 14.000 Case 667TA/EED 137 2,30÷2,70
821E 17.620 Case 667TA/EED 137 2,80÷3,30
921C 24.032 Cummins QSM11-C 216 3,60÷4,50

¸adowarka 721 D jest maszynà imponujàcà wszechsrtonnoÊcià. Przestronna kabina
z du˝à powierzchnià przeszkleƒ zapewnia operatorowi doskona∏à widocznoÊç we
wszystkich kierunkach, co znakomicie poprawia bezpieczeƒstwo pracy



¸adowarki oznaczone sym-
bolami 21E, 121E oraz
321E wyposa˝one sà w na-
p´d hydrostatyczny z auto-
matycznà regulacjà mocy.
W wi´kszych maszynach za-
stosowano automatycznà
skrzyni´ biegów typu „Po-
wershift” z czterema prze∏o-
˝eniami do przodu oraz trze-
ma do ty∏u. Maksymalna
pr´dkoÊç jazdy do przodu
wynosi 38 km/h.
¸adowarki CASE posiadajà

komfortowà kabin´ z amorty-
zowanym fotelem i zaprojek-
towanym zgodnie z zasadami
ergonomii pulpitem sterowni-
czym. Du˝e powierzchnie
przeszkleƒ zapewniajà ope-
ratorowi doskona∏à widocz-
noÊç we wszystkich kierun-
kach, co ma pozytywny
wp∏yw zarówno na wygod´,
jak i bezpieczeƒstwo pracy. 
Najwi´kszà ∏adowarkà w aktu-
alnym programie produkcyj-
nym CASE jest model ozna-

czony symbolem 921C. Ma-
szyna wyposa˝ona jest w no-
woczesny wysokopr´˝ny silnik
Cummins QSM11C o pojem-
noÊci skokowej 10,8 l i mocy
216 kW. Jednostka dysponuje
wysokim momentem obroto-
wym wynoszàcym 1.478 Nm.
Nap´d przenoszony jest za
poÊrednictwem skrzyni bie-
gów typu ,,Powershift”. Skrzy-
nia wspó∏pracuje z elektro-
nicznym systemem kontroli
pracy ECM. System umo˝liwia

wybór ca∏kowicie automatycz-
nego trybu pracy lub r´czne-
go dostosowania do aktual-
nych potrzeb. Skrzynia posia-
da cztery biegi do przodu 
– maksymalna pr´dkoÊç jazdy
38,8 km/h i trzy do ty∏u (pr´d-
koÊç maksymalna 26,7 km/h). 
Maszyna w zale˝noÊci od po-
trzeb wyposa˝ona mo˝e byç
w ró˝nego rodzaju i wielkoÊci
∏y˝ki ∏adowarkowe o pojem-
noÊci od 3,6 do 4,5 m3. 
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CENTRALA:
WARSZAWA – ul. Baletowa 14, tel. (022) 648-08-10

W¸ASNE ODDZIA Y̧:
GDYNIA ul. Hutnicza 42, tel.  (058) 667-19-84  
KATOWICE ul. Siemianowicka 5a, tel. (032) 353-24-83

FIRMY WSPÓ¸PRACUJÑCE:*
KRAKÓW – MARCOR, Al. Pokoju 81, tel. (012) 292-40-18
KIELCE – FHU NOWAK STANIS¸AW, ul. Smuglewicza 30, tel. (041) 362-79-90
LUBLIN – ELMAT, ul. Firlejowska 32, tel. (081) 744-13-21
POZNA¡ – SAR-POL, ul. Kopanina 29, tel. (061) 832-40-34
SZCZECIN – SOTECH, Przec∏aw 83A/6, tel. (091) 462-15-81
TORU¡ - WEKTOR, ul. Na Zapleczu 16, tel./fax (056) 648-37-69
JELENIA GÓRA – JAREX-TRANS, ul. D∏uga 91, Je˝ów Sudecki, tel. (075) 713 25 51

MANAGEMENT SERVICE

ISO 9001

• koparki ko∏owe i gàsienicowe, ∏adowarki,

minikoparki, mini∏adowarki, koparko-∏adowarki,

∏adowarki teleskopowe;

• walce drogowe;

• ko∏owe koparki ∏aƒcuchowe (dawniej Case);

• wiertnice Êlimakowe i do przewiertów sterowanych

(nale˝y do grupy ASTEC);

• frezarki do nawierzchni, recyklery, rozÊcie∏acze,

wozid∏a do mas bitumicznych i asfaltów 

(nale˝y do grupy ASTEC);

Autoryzowany dystrybutor i serwis techniczny maszyn nast´pujàcych marek:

LEBRERO
L

EQUIPMENT

• równiarki;

• ∏adowarki teleskopowe i podnoÊniki;

• kruszarki do gruzu, betonu, ska∏ i kamieni.

• ci´˝kie gàsienicowe koparki

∏aƒcuchowe 

(nale˝y do grupy ASTEC);

• systemy do mikrotunelingu; 

• wozid∏a przegubowe;

¸adowarka 721E imponuje parametrami, nie ma przy tym nadmiernego apetytu na paliwo Najwi´kszà ∏adowarkà produkowanà przez koncern CASE jest model oznaczony symbolem 921C

* Nie dotyczy pe∏nego zakresu oferty

ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa, telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11, fax 644-03-05
e-mail: office@agrex-arcon.pl, http://www.agrex-arcon.pl



Metso Minerals Road
Show Poland 2006

W dniach 19-20 wrzeÊnia Met-
so Minerals zorganizowa∏o po-
kaz mobilnych maszyn kruszà-
cych i przesiewajàcych pod-
czas pracy. W ten sposób firma
zaprezentowa∏a swoje mo˝li-
woÊci w dziedzinie wszech-
stronnoÊci oferowanych ma-
szyn oraz kompleksowoÊci pro-

ponowanych rozwiàzaƒ. Pokaz
odby∏ si´ na terenie Kieleckich
Kopalƒ Kwarcytu w WiÊniówce.
Metso Minerals jest pionierem
w rozwijaniu montowanych na
podwoziach gàsienicowych,
w pe∏ni przejezdnych instalacji
kruszenia. DwadzieÊcia jeden
lat temu Metso Minerals by∏o
pierwszà firmà, która rozpocz´-
∏a seryjnà produkcj´ tych gàsie-
nicowych zespo∏ów mobilnych. 
G∏ównym obszarem zasto-
sowaƒ przejezdnych insta-
lacji kruszenia Lokotrack LT
jest produkcja kruszyw, gór-
nictwo odkrywkowe, pro-
dukcja cementu, recykling
i kruszenie przy wykonaw-
stwie tuneli. 
Sprawdzona seria Lokotrack,
dost´pna w 25 modelach
podstawowych reprezentuje
gwarantowanà realizacj´ naj-
nowoczeÊniejszej technologii
kruszenia oraz wysokà ja-
koÊç wykonania i dzia∏ania. 
Gdy u˝ytkownik oczekuje du-
˝ej wydajnoÊci, czy te˝ do-
brego dostosowania do pro-
cesu, doskona∏ej kubiczno-

Êci, wydajnego kruszenia ma-
teria∏ów recyklingowych – za-
kres maszyn Lokotrack oferu-
je w∏aÊciwà do tego przejezd-
nà instalacj´ kruszenia. 
Maszyny Lokotrack mogà
byç wyposa˝one w kruszarki
szcz´kowe, sto˝kowe lub
udarowe, mogà byç dostar-
czone z przesiewaczami lub
bez, z uk∏adem zamkni´tym
lub przenoÊnikiem produktu 
- wed∏ug wymagaƒ nabywcy. 

Seria instalacji przejezd-
nych LT mo˝e uczyniç pro-
ces kruszenia i przesiewa-
nia w pe∏ni mobilnym. Dwie
lub trzy maszyny LT mogà
byç ∏atwo ∏àczone ze sobà
tworzàc razem zespó∏ dwu-
lub trójstopniowego krusze-
nia i przesiewania. Ca∏a ta
instalacja mo˝e byç ∏atwo
transportowana z jednego
obiektu na drugi za pomocà
zwyk∏ych platform najazdo-
wych. Instalacje serii Loko-
track na podwoziach gàsie-
nicowych odznaczajà si´
wydajnoÊcià w zakresie od
55 do 1.800 t/h. 
Nowa, modu∏owa seria
przesiewaczy przejezdnych
i przewoênych Lokotrack ST
(na podwoziu gàsienico-
wym) oraz Nordberg SW
(na podwoziu ko∏owym) oraz
Nordberg STW (na podwo-
ziu gàsienicowym, z ko∏o-
wym wózkiem zwrotnym) zo-
sta∏a stworzona dla zapew-
nienia wysokiej sprawnoÊci
i doskona∏ej mobilnoÊci. Ich
wysoka wydajnoÊç przesie-

wania oraz ∏atwoÊç adaptacji
do ró˝nych procesów kru-
szenia i przesiewania ozna-
cza, ˝e sà one odpowiednie
dla szerokiego zakresu za-
stosowaƒ w kamienio∏omach
i kruszeniu kontraktowym. 
Przesiewacze przejezdne
serii Lokotrack wykorzystu-
jà rewolucyjnà technologi´
SmartScreen™. Elementy
zespo∏u sà automatycznie

nadzorowane i regulowane
przez sterownik programo-
walny (IC300) zapewniajà-
cy optymalne parametry
przesiewania. Ciàg∏a regu-
lacja strumienia wsadu i wy-
dajnoÊci przesiewania za-
pewnia maksymalnà efek-
tywnoÊç procesu. 
Oprócz procedur uruchomie-
nia i zatrzymania, system

SmartScreen™ dok∏adnie mo-
nitoruje wszystkie g∏ówne
funkcje i elementy zespo∏u, za-
pewniajàc du˝à ˝ywotnoÊç
i niezawodnoÊç dzia∏ania. Te
innowacyjne przesiewacze ru-
chome mogà tak˝e byç ∏àczo-
ne w zespo∏y funkcjonalne z in-
nymi maszynami Lokotrack. 
Seria przesiewaczy przejezd-
nych Lokotrack ST jest dost´p-
na w pi´ciu modelach z po-

wierzchniami pok∏adów sito-
wych od 2,4x1,2 do 6,0x1,8m.
Seria przesiewaczy mobilnych
Nordberg SW jest dost´pna
z pok∏adami sitowymi o po-
wierzchni 2,4x1,2 m. Podczas
pokazu w kopalni kwarcytu w
WiÊniówce zaprezentowano
maszyny typu: LT 300 GPB, LT
200 HP, LT 110 oraz LT 95.
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Jednymi z g∏ównych obszarów zastosowaƒ przejezdnych instalacji kruszenia Lokotrack
LT sà produkcja kruszyw i górnictwo odkrywkowe

Pokazy organizowane w ramach Metso Minerals Road Show odby∏y si´ w kopalni kwarcytu

Instalacje serii Lokotrack na podwoziach gàsienicowych mogà pracowaç z wydajnoÊcià
w zakresie od 55 do 1.800 t/h



METSO MINERALS
Godny zaufania partner w procesach

przeróbki kruszyw i recyklingu

JeÊli szukasz mobilnej instalacji kruszàcej z automatycznà regulacjà parametrów pracy i chcesz tym
ograniczyç koszty procesu  to Metso Minerals proponuje  zak∏ad przejezdny typu LOKOTRACK.

Do uruchomienia procesu wystarczy naciÊniecie jednego przycisku. Automatyczna regulacja 
parametrów podajnika i kruszarki  optymalizuje proces w zale˝noÊci od pr´dkoÊci i rodzaju 
podawanego materia∏u. U˝ywajàc interaktywnego wyÊwietlacza mo˝esz Êledziç, zmieniaç 
i w sposób ciàg∏y kontrolowaç proces. 
Zautomatyzowany  LOKOTRACK zapewni Ci p∏ynny proces kruszenia, a tym samym wi´kszà 
wydajnoÊç, lepszà jakoÊç produktu koƒcowego i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy maszyny.

Metso Minerals (Poland) Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 1A, 40-541 Katowice 
tel. 032 253 0729, fax 032 253 8232
e-mail: minerals.info.pl@metso.comInteligentne procesy kruszenia oferuje wy∏àcznie Metso Minerals

M
obilna instalacja kruszàca LO

K
O

TR
A

C
K

w
w

w
.m

etsom
inerals.com



JCB - nowa linia
minikoparek

Koncern JCB prezentuje
trzy nowe modele minikopa-
rek serii 801. Maszyny ozna-
czone symbolami 8014,
8016 i 8018 ulepszono w
zakresie konstrukcji, specy-
fikacji oraz osiàgów. 
Silnik w nadwoziu posado-
wiono wzd∏u˝nie, co popra-
wia rozk∏ad ci´˝aru maszy-
ny, umo˝liwia te˝ umiesz-
czenie z ty∏u zbiorników pa-
liwa i p∏ynu hydraulicznego
likwidujàc koniecznoÊç sto-
sowania nadmiernej prze-
ciwwagi. Okresy mi´dzy
serwisami wyd∏u˝ono z 250
do 500 mth. Ty∏ maszyny
jest chroniony sztywnà ma-
skà ze stali t∏oczonej, gru-
boÊci 3 mm. Punkty dost´-
pu dla serwisu zosta∏y zgru-
powane, a panel serwisowy
zdalnego dost´pu sprawia,
˝e codzienne kontrole po-
ziomu oleju, uzupe∏nianie
oleju i p∏ynu ch∏odzàcego
przebiegajà szybko i ∏atwo. 
Unikatowym rozwiàzaniem
w koparkach o masie do 1,5
tony jest przechylna kabina.
Jej rama i podstawa siedze-
nia mogà byç unoszone od
przodu umo˝liwiajàc dost´p
do bloku zaworów, w´˝y,
przedniej cz´Êci silnika, sil-
nika obrotu, pompy hydrau-
licznej oraz zaworów hy-
draulicznych. Przechy∏ jest
wspomagany amortyzatora-
mi gazowymi wyposa˝onymi
w blokady bezpieczeƒstwa. 
Kabina operatora jest izolo-
wana od ramy obrotowej, co
redukuje ha∏as i drgania
przenoszone z silnika. Do-
datkowo ogranicza je jedno-
cz´Êciowa plastikowa pod-
stawa siedzenia. 
Siedzenie jest teraz wysoko
podparte, co zwi´ksza wy-
god´ operatora. Jest ono
dost´pne z pokryciem tka-
ninà lub winylem, w wersji
statycznej lub amortyzowa-
nej. W kabinie w wersji ca∏-
kowicie oszklonej przednia

szyba zosta∏a dostosowana
do wczeÊniejszych modeli
zakresu Mini. 
Pokr´t∏a temperatury ogrze-
wania kabiny zosta∏y umiesz-
czone w g∏ównej sekcji prze-
∏àczników. Poprzez zastoso-
wanie szyb o wi´kszej po-
wierzchni zwi´kszono wi-
docznoÊç pola pracy. Przed-
nia szyba jest przyciemniona
w celu wykluczenia oÊlepia-
nia s∏oƒcem i nadmiernego
nagrzewania wn´trza kabiny.
W paêdzierniku 2006 udo-
skonalono drzwi kabiny
zwi´kszajàc komfort pracy
przy otwartych drzwiach. 
Dêwignia bezpieczeƒstwa
z konsolà sterujàcà jest teraz
wykonana z odlewów alumi-
niowych. Dzi´ki temu jest
znacznie mocniejsza i sztyw-
niejsza. Po uniesieniu konso-
la oddziela dêwignie gàsie-
nic, jak równie˝ wszystkie
elementy serwosterowania.
Rozwiàzanie to wyklucza ry-
zyko przypadkowego uru-
chomienia zespo∏ów robo-
czych podczas wchodzenia
lub wysiadania z maszyny. 
Na zewnàtrz przeniesiona
zosta∏a skrzynka narz´dzio-
wa. Jej gabaryty i pojem-
noÊç zosta∏y zwi´kszone.
Rurowa konstrukcja wysi´-

gnika odznacza si´ wieloma
zaletami. Przede wszystkim
jest l˝ejsza, a jednoczeÊnie
mocniejsza w porównaniu
z konstrukcjami tradycyjny-
mi. Dzi´ki temu uda∏o si´
zredukowaç mas´ w∏asnà
wszystkich trzech modeli.
Rurowa konstrukcja pozwa-
la te˝ na poprowadzenie w´-
˝y hydraulicznych wewnàtrz
wysi´gnika, co skutecznie
poprawia ich ochron´ przed
uszkodzeniem. Nowy kszta∏t
wysi´gnika wp∏ynà∏ tak˝e
znaczàco na popraw´ wi-
docznoÊci z kabiny podczas
manewrowania maszynà.
Standardowy test konstruk-
cji i wytrzyma∏oÊci ramienia
zastosowanego w miniko-
parkach wynosi oko∏o milio-
na cykli roboczych. Rami´
o konstrukcji rurowej prze-
sz∏o taki test wykonujàc
dwukrotnie wi´cej cykli. 
Konstrukcja odlewana jest bar-
dziej wszechstronna ni˝ wyko-
nywana tradycyjnie i eliminuje
potrzeb´ stosowania dodatko-
wych materia∏ów i elementów
wzmacniajàcych. 
Podstawowym modelem se-
rii 801 jest maszyna ozna-
czona symbolem 8014. Jest
ona przeznaczona g∏ównie
dla firm zajmujàcych si´ wy-

po˝yczaniem sprz´tu. Ma
podwozie o sta∏ej szerokoÊci,
gàsienice napinane Êrubami
i silniki gàsienic o jednej
pr´dkoÊci. Opcje wyposa˝e-
nia ograniczone zosta∏y do
najniezb´dniejszych pozycji.
Silnik tego modelu rozwija
moc 13,2 KW netto i spe∏nia
normy Tier II. 
Kolejny w typoszeregu, mo-
del 8016 odznacza si´ wi´k-
szymi osiàgami i mo˝liwoÊcia-
mi. Ma podwozie o sta∏ej sze-
rokoÊci, ale w porównaniu
z maszynà 8014 posiada d∏u˝-
sze o 100 mm gàsienice. Za-
pewnia to maszynie wi´kszà
stabilnoÊç ograniczajàc ryzy-
ko jej nadmiernego przechyle-
nia, zw∏aszcza w przód. Napi-
nanie gàsienic odbywa si´ po-
przez nape∏nianie smarem cy-
lindrów. Silniki nap´du gàsie-
nic w wersji standardowej ma-
jà jednà pr´dkoÊç. Opcjonal-
nie oferowane sà maszyny
z silnikami o dwóch pr´dko-
Êciach z automatycznà reduk-
cjà biegu. Silnik o zwi´kszonej
mocy dostarcza 14,2 KW mo-
cy netto. Zwi´kszona moc jed-
nostki nap´dowej zapewnia
tak˝e wi´kszà operatywnoÊç
ramienia i wi´kszà si∏´ tnàcà
∏y˝ki. Maszyn´ standardowo
wyposa˝ono w pomocniczy
obwód hydrauliczny dwu-
stronnego dzia∏ania. 
Najwi´kszy z gamy nowych
modeli - 8018 nap´dzany jest
silnikiem identycznym jak
w modelu 8016. Maszyna ta
dodatkowo w wersji standar-
dowej zosta∏a wyposa˝ona
w hydraulicznie rozsuwane
podwozie, nap´d gàsienic
z dwiema szybkoÊciami prze-
suwu z automatycznà reduk-
cjà biegu, wi´kszy wysi´gnik
oraz pomp´ hydraulicznà
o wi´kszej wydajnoÊci. 
Wszystkie trzy nowe mode-
le minikoparek JCB sà kom-
patybilne z istniejàcym ju˝
osprz´tem do maszyn Mini
klasy 1,5 tony. W ten spo-
sób konstruktorzy zapewnili
wszechstronnoÊç maszyn
nowej generacji. 
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Najwi´ksza z nowych minikoparek, model 8018 w wersji standardowej jest wyposa˝ony
w hydraulicznie rozsuwane podwozie, nap´d gàsienic z dwoma szybkoÊciami przesuwu,
wi´kszy wysi´gnik i pomp´ hydraulicznà o wi´kszej wydajnoÊci
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Podesty robocze
Haulotte

Grupa Haulotte stale poszerza
gam´ produkowanego sprz´tu
zyskujàc tym samym pozycj´
lidera w zakresie podestów ro-
boczych do pracy na wysoko-
Êci i do podnoszenia ∏adunków. 
WÊród przegubowych oraz
teleskopowych podestów ru-
chomych o nap´dzie spalino-
wym znajdujà si´ dwa nowe
modele - HA41PX o wysoko-
Êci roboczej 41 metrów oraz
H 43 TPX o wysokoÊci robo-
czej 43 metrów. Sà to najwy˝-
sze produkowane przez Pin-
guely Haulotte podesty ru-
chome. Oba modele stworzo-
ne do prac typowo wysoko-
Êciowych posiadajà  wiele za-
let. Nale˝à do nich:
• Maksymalne bezpieczeƒ-

stwo. Dzi´ki sta∏emu nad-
zorowi systemów bezpie-
czeƒstwa podczas pracy
oraz nowemu systemowi
kontroli przecià˝enia kosza
roboczego, dopuszczalne
sà przechy∏y a˝ do 4° we
wszystkich pozycjach urzà-
dzenia, samoczynne po-
ziomowanie kosza robo-
czego podczas pracy.

• ZwrotnoÊç i precyzja. Dzi´-

ki sterowaniu hydrauliczne-
mu za pomocà zaworów
proporcjonalnych, wszelkie
czynnoÊci ruchowe wyko-
nywane sà precyzyjnie
i bardzo p∏ynnie w ka˝dej
pozycji pracy urzàdzenia.

• SterownoÊç i kompakto-
woÊç. Nap´d i skr´t na czte-
ry ko∏a, sterowanie hydrau-
liczne za pomocà zaworów
proporcjonalnych, najkrót-

szy w tego typu sprz´cie
promieƒ skr´tu dzi´ki zasto-
sowaniu czterech kó∏ skr´t-
nych, rozsuwane osie,
znaczny przeÊwit. Cechy te
oraz kompaktowe gabaryty
urzàdzenia pozwalajà mu
na prac´ w najbardziej nie-
dost´pnych strefach.

• ProduktywnoÊç. W rekoro-
dowym czasie mo˝na zna-
leêç si´ na wysokoÊci robo-

czej 41÷43 m. Maksymalna
wysokoÊç przegubu wyno-
szàca dla urzàdzenia H41PX
17,75 m pozwala na pokona-
nie wszelkich przeszkód,
koncepcja teleskopu umo˝-
liwia zejÊcie do powierzchni
ziemi bez sk∏adania przegu-
bu, a tym samym pozwala
nawet na prac´ poni˝ej po-
ziomu powierzchni ziemi -
np. w suchym doku.

Dzi´ki mo˝liwoÊci wykorzysta-
nia ramienia teleskopowego
lub przegubowego oraz osià-
gni´cia kàta wychylenia prze-
d∏u˝enia ramienia (JIB) wyno-
szàcego 140° podesty rucho-
me typu HA41PX i H43 TPX
znajdujà zastosowanie w licz-
nych bran˝ach, jak na przy-
k∏ad budownictwo, porty, prze-
mys∏ stoczniowy, chemiczny,
czyli wsz´dzie tam, gdzie wy-
sokoÊç lub wysi´g sà niezb´d-
ne do wykonania zadaƒ. Za-
pewniajàc przy tym maksy-
malnà skutecznoÊç i pe∏ne
bezpieczeƒstwo podesty ru-
chome HA41PX i H43TPX
spe∏niajà wszelkie wymogi
w zakresie prawa pracy
oraz normy europejskie (znak
CE, EN 280) i mi´dzynarodo-
we (ANSI, CSA, AS…). 

Dalsze informacje Pb 020Z

HA41PX o wysokoÊci roboczej 41 metrów i H 43 TPX o wysokoÊci roboczej 43 metrów to najwy˝sze produkowane przez Pinguely Hau-
lotte podesty ruchome

Imponujàce stoisko Grupy Haulotte na tegorocznych targach Intermat w Pary˝u



Ultra lekkie wiertnice
Profi-Tech-Diamant

Wiercenie w betonie wymaga
wielkiego wk∏adu energii i si-
∏y. Przy tego rodzaju pra-
cach, szczególnie gdy sà wy-
konywane w pomieszcze-
niach zamkni´tych, wa˝ne
jest równie˝ nale˝yte odpro-
wadzanie py∏u lub szlamu.
Cz´sto wiercenia wykonywa-
ne sà w trudno dost´pnych
miejscach, gdzie cz´sto ope-
rator musi wykazaç si´ sporà
t´˝yznà fizycznà. 
Wa˝ne jest zatem, aby statyw
wiertnicy by∏ bardzo lekki, pro-
sty w obs∏udze oraz ∏atwy
w czyszczeniu. Firma Profi-
Tech oferuje ca∏à seri´ ultra
lekkich statywów, spe∏niajà-
cych wy˝ej wymienione wy-
mogi. Statywy Profi-Tech wy-
trzymujà wszelkie trudy pra-
cy na placach budowy. Po-
czynajàc od statywu Ultra 90
poprzez seri´ 300, a koƒczàc
na Ultra 500 – Profi-Tech po-

siada rozwiàzania dla profe-
sjonalistów prowadzàcych
prace wiercenia w betonie
w ró˝nych warunkach. 
Statywy serii Ultra 90 oraz Ul-
tra 300 sà zamkni´te w kwa-
dratowej obudowie wykona-
nej z wysokiej jakoÊci lekkie-
go aluminium. W obudowie
znajduje si´ wrzeciono nie-
wymagajàce konserwacji,
w ten sposób zapewnione
jest perfekcyjne prowadze-
nie. Czyszczenie zestawu
jest bardzo proste. Je˝eli zaj-
dzie taka koniecznoÊç, wy-
starczy, ˝e u˝ytkownik od-
kr´ci cztery Êruby z pokrywy
wiertnicy i wyczyÊci wrzecio-
no pod ciÊnieniem. 
Szczególnie interesujàcym
rozwiàzaniem przy wszyst-
kich statywach jest ∏atwy
system mocowania nap´du.
Przekr´cenie Êruby pozwala
na szybki demonta˝ nap´-
du. Precyzyjne prowadzenie
pozwala z kolei na jego po-
nowne zamontowanie.
W swej ofercie Profi-Tech ma

tak˝e statyw do wiercenia na
rurach. Takim urzàdzeniem
jest statyw „Robo”. Interesu-
jàcym rozwiàzaniem jest tak-
˝e system odsysania py∏u
„Dusty 400” s∏u˝àcy do wier-
cenia r´cznego na sucho. 
Jako producent narz´dzi
diamentowych Profi-Tech
oferuje kompletnà palet´

tarcz diamentowych, narz´-
dzi szlifujàcych oraz tarcz
korundowych do obróbki
metalu i kamienia.
Wi´cej informacji w j´zyku
polskim o ofercie firmy
Profi-Tech znaleêç mo˝na
odwiedzajàc stron´ interne-
towà: www.profitech.de
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Statyw wiertnicy powinien byç lekki, prosty w obs∏udze oraz ∏atwy w czyszczeniu. Firma Pro-
fi-Tech oferuje ca∏à seri´ ultra lekkich statywów, spe∏niajàcych wy˝ej wymienione wymogi



SANY podbija
europejskie rynki

SANY b´dàca jednà z naj-
wi´kszych gie∏dowych spó-
∏ek akcyjnych w Chinach za-
war∏a z firmà BODO umow´
partnerskà dotyczàcà repre-
zentowania jej interesów na
rynkach polskim i niemiec-
kim. SANY jest producentem
wysokiej jakoÊci maszyn wy-
korzystywanych w bran˝y
budowlanej, a tak˝e jej lide-
rem w Chinach. 
Zarówno ceny, jak i najnow-
sza technologia produkcji
maszyn firmy SANY prezentu-
jà si´ bardzo dobrze. Przy
u˝yciu oryginalnych podze-
spo∏ów tak renomowanych
firm, jak: DEUTZ, CUMMINS,
REXROTH, a tak˝e SIEMENS,
SANY oferuje za poÊrednic-
twem BODO w przyst´pnych
cenach maszyny wyró˝niajà-
ce si´ doskona∏ymi walorami
u˝ytkowymi.
BODO oferuje tak˝e swym

klientom indywidualne formy
finansowania oraz leasingu.
Warto wspomnieç, ˝e us∏ugi
te nie dotyczà wy∏àcznie no-
wych maszyn. Równie˝ na-
bycie urzàdzeƒ u˝ywanych
wszystkich marek mo˝e zo-
staç zrealizowane na ko-
rzystnych warunkach za po-
Êrednictwem firmy BODO.
BODO przywiàzuje olbrzy-
mià wag´ do obs∏ugi po-
sprzeda˝nej Êwiadczàc
kompleksowe us∏ugi gwa-
rancyjne. U˝ytkownicy mo-
gà liczyç tak˝e na opiek´
serwisowà po zakoƒczeniu
gwarancji. Dzi´ki umowom
z polskimi  i niemieckimi
warsztatami powsta∏a roz-
budowana sieç serwisowa.
Dostawa cz´Êci zamiennych
na terenie ca∏ej Polski i Nie-
miec odbywa si´ w ciàgu 48
godzin. Maszyny SANY mo-
gà zostaç tak˝e przetesto-
wane na terenie g∏ównej
siedziby BODO w Niem-
czech, a od przysz∏ego roku
równie˝ w Polsce.

Firma BODO wraz ze swym
partnerem SANY zaprezen-
tujà wspólnà ofert´ na tar-
gach BAUMA w Monachium
(23÷29 kwietnia 2007 roku,
teren otwarty, stoisko N816)
oraz AUTOSTRADA POLSKA
w Kielcach (od 16 do 18 ma-
ja 2007 roku, teren otwarty,
stoisko 76). GoÊcie obu im-
prez b´dà mogli obejrzeç
i przekonaç si´ o walorach
takich maszyn, jak koparka
gàsienicowa, samochodowa
pompa do betonu oraz rów-
niarka drogowa. 
Maszyny SANY wykorzysty-
wane sà przy realizacji sze-
regu inwestycji o Êwiatowej
renomie, na przyk∏ad s∏ynnej
Wie˝y Dubaju. Na po-
wierzchni 7.000 m2 powstaje
budynek, który ma przewy˝-
szaç wszelkie dzie∏a stwo-
rzone dotychczas przez
cz∏owieka. Oprócz miesz-
kaƒ, biur i hoteli b´dzie si´
w nim mieÊciç równie˝ naj-
wi´ksza na Êwiecie galeria
handlowa. Budynek ten zo-

sta∏ zaprojektowany tak, aby
przypomina∏ arabskie miasta
z wàskimi, tajemniczymi
uliczkami, odzwierciedlajàc
ducha dawnego Orientu. Ten
gigantyczny projekt, którego
wykonawcy stawiajà na tech-
nik´ SANY, ma zostaç ukoƒ-
czony za niespe∏na dwa lata. 
Ze sprz´tu SANY korzystajà
te˝ budowniczowie stadio-
nu olimpijskiego w Chinach.
Projekt tego robiàcego olbrzy-
mie wra˝enie obiektu przypo-
mina swym wyglàdem ptasie
gniazdo.  Stadion znajdujàcy
si´ ju˝ w fazie budowy, zosta-
nie oddany do u˝ytku przed
sierpniem 2008, kiedy odb´-
dzie si´ na nim uroczystoÊç
otwarcia igrzysk olimpijskich
w Pekinie. Do wznoszenia je-
go konstrukcji opartej na sta-
lowych dêwigarach budowni-
czowie zu˝yjà tysiàce ton stali
i betonu. Tak˝e przy realizacji
tego projektu wykorzystywane
sà najwy˝szej jakoÊci wiertni-
ce marki SANY. 
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Volvo FM 12-380, 6x4 (EURO III/IV) pojazd nowy 

z 37-metrowà SANY pompà do betonu, typ SY5311THB-37,

maks. wysokoÊç podnoszenia 36,60 m, maks. wydajnoÊç

t∏oczenia 120 m3/h, 4-krotne wzmocnienie podporami,

sterowanie radiowe HBC (Niemcy), pompa Rexroth 

(Niemcy), klimatyzacja, du˝a kabina, 8 biegów.

Sieç serwisowa zapewniajàca szerokà ofert´ us∏ugowà 
na terenie ca∏ej Polski i Niemiec

Zapewniamy pe∏ne us∏ugi gwarancyjne oraz dostarczanie cz´Êci
zamiennych w ciàgu 48 godzin na terenie ca∏ej Polski i Niemiec.

Oferty leasingowe
& finansowanie.
Mo˝liwe najlepsze
wartoÊci koƒcowe
pojazdów!

Prosimy 
o kontakt! 

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznaƒ

tel. (061) 2787-040, fax (061) 2787-039

BODO makes hard work easy. Firma BODO dysponuje ofertà u˝ywanych
oraz nowych pojazdów u˝ytkowych, pojazdów komunalnych, maszyn
budowlanych, jak i maszyn specjalnych wysokiej jakoÊci. BODO jest
wspierany przez silnego partnera: jednà z najwi´kszych notowanych na
gie∏dzie w Chinach spó∏ek akcyjnych - firm´ SANY - producenta najwy˝szej
jakoÊci techniki produkcyjnej i maszynowej. Jako wy∏àczny partner
handlowy oferuje BODO na rynku polskim i niemieckim mi´dzy innymi
technik´ betonowà, technik´ budowy dróg oraz technik´ maszyn
budowlanych. Zach´camy Paƒstwa do przetestowania SANY-techniki na
terenie naszej firmy!



Pezal szykuje si´
na Ênie˝nà zim´

MieliÊmy tego roku upalne
i pi´kne lato, wi´c zgodnie
z ludowymi wierzeniami
nadchodzàca zima powinna
byç mroêna i Ênie˝na. Prze-
widujàc takà sytuacj´ firma
Pezal wzbogaci∏a swojà
ofert´ o wirnikowe odÊnie-
˝arki, które znacznie u∏atwia-
jà i zwi´kszajà wydajnoÊç
prac polegajàcych na usu-
waniu Ênie˝nych pok∏adów. 
Wszystkie odÊnie˝arki po-
siadajà g∏owic´ obrotowà
±180° oraz rynn´ wyrzutowà
o kàcie regulowanym ±70°.
OdÊnie˝arki o mocy 9; 11
oraz 13 KM wyposa˝ono do-
datkowo we w∏asne oÊwie-
tlenie pozwalajàce na prac´
po zmroku lub w nocy. 
Wszystkie odÊnie˝arki posia-
dajà te˝ w∏asny nap´d jedno
lub dwuosiowy wyposa˝ony
w odporne na uÊlizgi opony
zimowe z bardzo grubym pro-

tektorem. Wymienione od-
Ênie˝arki nie posiadajà siedzi-
ska dla operatora. Od grudnia
dost´pne sà tak˝e urzàdzenia
z siedziskiem dla operatora
- odÊnie˝arka o mocy 13 KM
na tzw. quadzie oraz odÊnie-
˝arka z silnikiem 9 KM na gà-
sienicach. Oferta Pezalu po-
wi´kszy∏a si´ tak˝e o ca∏à ga-
m´ zamiatarek manualnych
bez silnika. 
NowoÊci Pezalu sà atrakcyjne
cenowo. Cechuje je równie˝
dobra jakoÊç. Firma Pezal za-
prasza na swoja stron´ inter-
netowà: www.pezal.com lub
www.kamapolska.pl
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OdÊnie˝arki w ofercie Pezal:
KST -120 - silnik benzynowy, moc 4 KM, waga 43kg, szerokoÊç odÊnie˝ania 52 cm, 

gruboÊç warstwy Êniegu 25,8 cm;
KST-160 - silnik benzynowy o mocy 5,5 KM, waga 75 kg, szerokoÊç odÊnie˝ania 56cm,

gruboÊç warstwy Êniegu 51 cm;
KST 200 - silnik benzynowy, moc 6,5KM, waga 75 kg, szerokoÊç odÊnie˝ania 56 cm, 

gruboÊç warstwy Êniegu 51 cm;
KST 200E - silnik benzynowy, moc 11 KM, waga 115kg, szerokoÊç odÊnie˝ania 70 cm, 

gruboÊç warstwy Êniegu 54,5cm;
KST 390E - silnik benzynowy, moc 13KM, waga 115 kg, szerokoÊç odÊnie˝ania 106,5 cm, 

gruboÊç warstwy Êniegu 50 cm.

Pezal przygotowuje si´ do zimy. Firma wzbogaci∏a swojà ofert´ o wirnikowe odÊnie˝arki,
które znacznie u∏atwiajà i zwi´kszajà wydajnoÊç prac polegajàcych na usuwaniu
zalegajàcego Êniegu



Komponenty
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Wysokopr´˝ne silniki
spalinowe YANMAR

Marka YANMAR obecna jest
na rynku od blisko stu lat.
W Europie g∏ównà dzia∏al-
noÊç firmy stanowi sprzeda˝
produkowanych w Japonii
oraz W∏oszech wysokopr´˝-
nych siników Diesla. Nieusta-
jàce inwestycje w rozwój
technologii pozwalajà pro-
duktom firmowanym markà
YANMAR sprostaç ciàgle
zmieniajàcym si´ potrzebom
rynkowym oraz wymogom
norm jakoÊci i ochrony Êro-
dowiska. Dzia∏ania firmy na
rzecz podnoszenia jakoÊci
oferowanych produktów, po-
przez wykorzystanie nowo-
czesnego zaplecza konstruk-
cyjnego, badawczego, tech-
nologicznego oraz produk-
cyjnego, zosta∏y potwierdzo-
ne zadowoleniem klientów
na ca∏ym Êwiecie oraz doce-
nione w wielu wymagajàcych
aplikacjach, przez takie kon-
cerny jak: KRAMER, NEU-
SON czy w koƒcu KOMAT-
SU, co pozwala firmie utrzy-
mywaç pozycj´ lidera. W Pol-
sce YANMAR obecny jest ofi-
cjalnie od pi´tnastu lat. 
Szeroka gama silników
przemys∏owych oraz gene-
ratorowych, odpowiadajà-
cych normom TIER3/Stage
IIIA umo˝liwia marce YAN-
MAR obecnoÊç we wszyst-
kich sektorach przemys∏u. 
Na rynku krajowym najbar-
dziej znana i rozpowszechnio-
na jest rodzina jednocylindro-
wych ch∏odzonych powie-
trzem silników Diesla z wtry-
skiem bezpoÊrednim. Nale˝à
do niej jednostki nap´dowe
o symbolach L-A 40-100,
o mocy w zakresie od 2,5 do
7 kW. Kompaktowa budowa
oraz kompletacja tych modeli
pozwalajà na szybkà i bezpro-
blemowà instalacj´ silników. 
W wyposa˝eniu standardo-
wym znajdziemy starter
r´czny, rozrusznik elek-
tryczny, filtr powietrza, t∏u-
mik oraz zbiornik paliwa.

Najmniejsza w porównaniu
z wyrobami konkurencji
liczba cz´Êci zamiennych
czyni silniki jednocylindro-
we YANMAR bezkonkuren-
cyjnymi w zakresie nak∏a-
dów na serwis. 
Obok jednocylindrowych
wykonaƒ YANMAR oferuje
od ubieg∏ego roku nowà se-
ri´ oznaczonà symbolem
TNV. W jej sk∏ad wchodzà
silniki o mocy w zakresie od
12 do 62,5 kW. Te ch∏odzo-
ne cieczà, produkowane
w Japonii jednostki, zdoby-
wajà coraz wi´ksze uznanie
polskich klientów. Dost´pne
sà zarówno wykonania prze-
mys∏owe, jak i generatoro-
we, w szerokim zakresie mo-
cy oraz mo˝liwoÊci ustawie-
nia obrotów pracy silnika. 
W stosunku do wczeÊniejszej
konstrukcji silników wielocy-
lindrowych, YANMAR doko-
na∏ rewolucyjnych zmian
w systemie wtryskowym. Po-
legajà one na opracowaniu
i wprowadzeniu do produkcji
w∏asnych pomp wtrysko-
wych IDI. Dzi´ki temu kon-
struktorom uda∏o si´ uzyskaç
spadek konsumpcji paliwa
o pi´ç procent. 
NowoÊç stanowi mo˝liwoÊç
zakupu power packów, to
znaczy kompletnie uzbrojo-
nych, gotowych do instalacji
silników. Nale˝y tak˝e przy-
pomnieç, ˝e wielocylindrowe
jednostki YANMAR przysto-
sowane sà do pracy nie tyl-
ko na standardowym pali-
wie, mo˝na je równie˝ zasi-
laç biopaliwem. 
Mówiàc o wysokiej jakoÊci
produktów oferowanych przez
firm´ YANMAR nie nale˝y za-
pominaç o aspektach zwiàza-
nych z ochronà Êrodowiska
naturalnego. Silniki spalinowe
YANMAR spe∏niajà okreÊlone
przez dyrektywy unijne normy
w zakresie dopuszczalnego
poziomu ha∏asu. Tak˝e w pro-
cesie produkcji zwraca si´
szczególnà uwag´ na to, by
nie przyczynia∏a si´ ona do
degradacji Êrodowiska. 
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Bauma zaprasza,
wiele obiecuje…

Od 23 do 29 kwietnia 2007
w halach i na otwartym tere-
nie monachijskich Nowych
Terenów Targowych odb´-
dzie si´ 28. edycja targów
Bauma 2007, na których za-
prezentowane zostanà naj-
nowsze produkty obejmujà-
ce m. in. maszyny budowla-
ne, maszyny górnicze oraz
pojazdy specjalistyczne sto-
sowane w budownictwie. 
Organizatorzy, firma Messe
München udost´pni tym
wiodàcym na Êwiecie tar-
gom ok. 530 tysi´cy m2 po-
wierzchni wystawienniczej.
Targi Bauma odbywajà si´
od ponad pó∏ wieku regular-
nie co trzy lata i niewàtpliwie
sà najwa˝niejszà na Êwiecie
imprezà dla bran˝y budow-
lanej i górnictwa. 
Mi´dzynarodowy przemys∏
maszyn budowlanych, ma-
szyn do produkcji materia-
∏ów budowlanych i maszyn
górniczych, zaprezentuje ak-
tualne innowacyjne produkty
oraz najnowsze trendy w za-
kresie technologii i us∏ug bu-
dowlanych. Mi´dzynarodo-
wy przemys∏ maszyn górni-
czych wystàpi na targach
Bauma 2007 wspólnie w jed-
nej hali, w której wystawiaç
si´ b´dà najwa˝niejsi dostaw-
cy maszyn górniczych na
Êwiecie. Zagraniczni odwie-
dzajàcy targów Bauma w Mo-
nachium, zobaczà pe∏ny prze-
glàd najnowszych technologii
dla kopalni odkrywkowych
i podziemnych oraz uzdatnia-
nia urobku i wydobycia. 
Zgodnie z prognozami or-
ganizatorów przysz∏orocz-
na edycja targów Bauma
b´dzie rekordowa pod wie-
loma wzgl´dami. Spodzie-
wany jest udzia∏ ponad
trzech tysi´cy wystawców
z 48 krajów. Powierzchnia
w halach jest ju˝ w ca∏oÊci
wykupiona i popyt na sto-
iska na terenie otwartym
jest równie˝ bardzo du˝y,

przy równie d∏ugich listach
oczekujàcych. Ze wzgl´du
na ogromne zainteresowa-
nie, powierzchnia wysta-
wiennicza na targach Bau-
ma w porównaniu z poprze-
nià ich edycjà zosta∏a po-
szerzona o dalsze 30 tysi´-
cy m2. ¸àczna powierzch-
nia stoisk wynosi tym sa-
mym 530 tysi´cy m2, co
czyni Baum´ najwi´kszà na
Êwiecie imprezà targowà
pod wzgl´dem powierzchni. 
Targi Bauma 2007 przewy˝-
szà pod kilkoma wzgl´dami
poprzednià edycj´ z roku
2004, kiedy to w Mona-
chium zaprezentowa∏o si´
2.801 wystawców z 47
paƒstw. Udzia∏ wystawców
zagranicznych wzrós∏ w po-
równaniu z rokiem 2001
o blisko 26 procent. Impre-
za cieszy∏a si´ olbrzymim
zainteresowaniem publicz-
noÊci. Baum´ 2004 odwie-
dzi∏o ponad 416 tysi´cy go-
Êci z kraju i z zagranicy. 
Przedsi´biorstwa wystawia-
jàce swoje produkty w Mo-
nachium potwierdzajà zna-
czenie Baumy jako mi´dzy-
narodowego forum bran˝o-
wego. Podczas targów Bau-
ma 2004 zagraniczni goÊcie
odwiedzili stoiska 93 pro-
cent wystawców. 
Polski udzia∏ w targach Bauma
jest stosunkowo niewielki, acz-
kolwiek rosnàcy. SzeÊciu pol-
skich producentów maszyn,
urzàdzeƒ i rusztowaƒ przedsta-
wi si´ na ∏àcznej powierzchni
oko∏o siedmiuset metrów kwa-
dratowych z czego ponad po-
∏owa przypada na firm´ DRES-
STA ze Stalowej Woli. Targi
Bauma cieszà si´ du˝ym zain-
teresowaniem przedstawicieli
polskiej bran˝y budowlanej.
Ubieg∏à edycj´ odwiedzi∏o oko-
∏o 1.500 fachowców z Polski. 
Wi´cej informacji na temat
targów Bauma 2007 i proce-
dury zamawiania biletów
uzyskaç mo˝na na stronie
www.bauma.de lub w pol-
skim przedstawicielstwie Tar-
gów Monachijskich. 
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Wozid∏a przegubowe
Volvo Seria D

Wozid∏o przegubowe po-
wsta∏o dzi´ki reakcji Volvo
na potrzeby firm budujàcych
drogi, majàcych ogromne
problemy z organizacjà fron-
tu robót w trudnych warun-
kach terenowych. Rozwój
konstrukcji obchodzàcej
w∏aÊnie jubileusz czterdzie-
stolecia jest nieustannie
kontynuowany. Wozid∏a
przegubowe Volvo rozwijajà
wy˝sze pr´dkoÊci, coraz le-
piej radzà sobie podczas
jazdy w terenie, zapewniajà
wysoki komfort pracy opera-
torowi. Sà równie˝ pojazda-
mi nie obcià˝ajàcymi nad-
miernie Êrodowiska natural-
nego ze wzgl´du na niskie
zapotrzebowanie na paliwo
i mniejszà emisj´ spalin. 
W roku 2000 Volvo rozpocz´-
∏o seryjnà produkcj´ genera-
cji wozide∏ z oznaczeniem
„D”. W ofercie Volvo znalaz∏y
si´ cztery podstawowe mo-
dele z nap´dem 6x6 oraz mo-
del z nap´dem 4x4. W ostat-
nim czasie wprowadzono
g∏ównie zmiany dotyczàce
wymiany silników na spe∏nia-
jàce wymagania norm emisji
spalin TIER3. Wprowadzono
te˝ wyposa˝enie dodatkowe
w postaci uk∏adu ATC (Auto-
matic Traction Control), do-
bierajàcego sposób za∏àcza-
nia nap´du stosownie do
oporów toczenia (pod∏o˝a
i pochylenia), pr´dkoÊci i wa-
runków trakcyjnych w celu
ograniczenia zu˝ycia paliwa
i podwy˝szenia komfortu pra-
cy operatora. Wp∏yw na to
ma tak˝e umiejscowienie fo-
tela  w centralnym punkcie
wozid∏a, tam gdzie ruchy ka-
biny sà najmniejsze oraz do-
skona∏a widocznoÊç z kabi-
ny. Automatyczna skrzynia
przek∏adniowa u∏atwia prac´
operatora. Badania wykaza-
∏y bowiem, ˝e kierujàcy wo-
zid∏em wyposa˝onym w ma-
nualnà skrzyni´ biegów
zmienia prze∏o˝enia nawet

180 razy w ciàgu godziny.
Z tego wzgl´du zalety auto-
matycznej skrzyni przek∏a-
dniowej sà oczywiste. 
W∏àczanie i wy∏àczanie blo-
kady mechanizmów ró˝ni-
cowych oraz nap´du kó∏
jest wykonywane intuicyjnie
za poÊrednictwem ergono-
micznie rozmieszczonych
dêwigni sterowania (lub
systemu ATC). System Con-
tronic utrzymuje sta∏y nad-
zór nad prawid∏owà pracà
wszystkich podzespo∏ów
wozid∏a. Sygnalizuje te˝ ko-
niecznoÊç dokonania ob-
s∏ugi okresowej. 
Wozid∏a Volvo sà wyposa˝one
w hydromechaniczny uk∏ad
kierowniczy, który zapewnia
precyzyjne kierowanie. Kàt
skr´tu zawsze odpowiada kà-
towi obrotu ko∏a kierownicy co
sprawia, ˝e maszyna jest bar-
dzo ∏atwa do prowadzenia. 
Wszystkie wozid∏a przegubo-
we Volvo posiadajà mo˝li-
woÊç nap´du wszystkich kó∏
oraz blokad mechanizmów
ró˝nicowych, wzd∏u˝nego
i poprzecznych. Stosownie do

ka˝dej sytuacji, operator mo-
˝e wybraç najlepszà kombina-
cj´ nap´du: liczb´ mostów
nap´dowych (2 lub 3) oraz
liczb´ blokowanych mechani-
zmów ró˝nicowych (1 lub 3).
DoÊwiadczony operator, w ce-
lu wyd∏u˝enia trwa∏oÊci opon
oraz zmniejszenia zu˝ycia pa-
liwa, zawsze u˝ywa jak naj-
mniejszej liczby kó∏ nap´dza-
jàcych oraz w miar´ mo˝liwo-
Êci jak najmniej w∏àczonych
blokad mechanizmów ró˝ni-
cowych. Trzyosiowe wozid∏o
przegubowe pozwala na pi´ç
ró˝nych kombinacji nap´du.
Wa˝nà cechà bezpieczeƒstwa
jest fakt, ˝e mo˝na zawsze tak
d∏ugo kierowaç wozid∏em jak
d∏ugo obracajà si´ ko∏a, na-
wet jeÊli stanie silnik. 
Zastosowanie rozbudowa-
nego systemu hamowania
oprócz oszcz´dzania ha-
mulców ma równie˝ na celu
zwi´kszenie bezpieczeƒ-
stwa. Dwuobwodowy uk∏ad
hamulcowy jest dodatkowo
wspomagany dwustopnio-
wym uk∏adem hamowania
silnikiem poprzez d∏awienie

wydechu oraz hydrauliczny
retarder (operator decydu-
je, który system wykorzy-
staç i w jakim zakresie).
Skr´tna rama z przegubem
umo˝liwiajàcym obracanie si´
o 360°, trzypunktowe zawiesze-
nie wszystkich osi, nap´d na
szeÊç kó∏, stuprocentowa blo-
kada mechanizmów ró˝nico-
wych wszystkich mostów oraz
automatyczna skrzynia prze-
k∏adniowa stanowià klucz do
sukcesu, jakim sà doskona∏e
zdolnoÊci wozide∏ przegubo-
wych Volvo do poruszania si´
w najtrudniejszych nawet wa-
runkach terenowych. Rozwià-
zania konstrukcyjne pozwalajà
poruszaç si´ niezale˝nie przed-
niej i tylnej cz´Êci wozid∏a, co
eliminuje napr´˝enia skr´tne
w ramie oraz u∏atwia kierowa-
nie maszynà ze wzgl´du na
sta∏y kontakt ka˝dego ko∏a
z pod∏o˝em. Po dojechaniu na
miejsce przeznaczenia wozid∏o
dzi´ki silnej hydraulice wywro-
tu roz∏adowuje si´ niezwykle
szybko, co ma wp∏yw na
ekonomik´ jego eksploatacji.

Dalsze informacje Pb 026Z
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Symbol moc silnika ∏adownoÊç poj. skrzyni

A25D (4x4) 224 kW/305 KM 24,0 t 13,0 m3

A25D (6x6) 224 kW/305 KM 24,0 t 15,0 m3

A30D (6x6) 252 kW/343 KM 28,0 t 17,5 m3

A35D (6x6) 289 kW/393 KM 32,5 t 20,0 m3

A40D (6x6) 313 kW/426 KM 37,0 t 22,5 m3

Wozid∏o VOLVO A40D - sztandarowy model szwedzkiego prekursora wÊród producentów tego typu pojazdów





Mista - d∏uga praca
na sukces

Stalowowolska Mista obcho-
dzi pi´tnastolecie dzia∏alno-
Êci. Poczàtki firmy przypad∏y
na czasy po likwidacji RWPG,
kiedy to u˝ytkownicy maszyn
drogowych importowanych
z ZSRR zostali praktycznie
odci´ci od dostaw cz´Êci za-
miennych. Dzi´ki kontaktom
w Rosji Mista wype∏ni∏a t´
rynkowà luk´. Na poczàtku
sprowadza∏a cz´Êci zamien-
ne, póêniej zacz´∏a importo-
waç kompletne maszyny. Ko-
lejny krok stanowi∏o rozpo-
cz´cie monta˝u w Stalowej
Woli maszyn przy cz´Êcio-
wym zastosowaniu elemen-
tów rosyjskich. DziÊ Mista wy-
twarza maszyny ca∏kowicie
w∏asnej konstrukcji wykorzy-
stujàc jednostki nap´dowe
Cumminsa, Deutza lub Ive-
co, skrzynie Zahnrad Fabrik
i hydraulik´ Rexrotha. 

Obecnie Mista oferuje dwa
modele równiarek drogo-
wych: RD 165C oraz RD 130.
Trafiajà one na tak odleg∏e
rynki, jak Korea P∏d. czy Pa-
nama i Meksyk! Mista ma
w zanadrzu wyró˝niony na
warszawskich targach Infra-
struktura model RD 165H po-
siadajàcy dodatkowy nap´d
na przednià oÊ. 
W codziennej dzia∏alnoÊci Mi-
sta opiera si´ na starej zasa-
dzie mówiàcej, ˝e pierwszà
maszyn´ sprzedaje handlo-
wiec, a kolejne serwis i obs∏u-
ga techniczna. Maszyny bu-
dowlane to sprz´t podlegajà-
cy najró˝niejszym, czasami
nietypowym obcià˝eniom. By-
wa, ˝e padajà one ofiarà nie-
dostatecznej wiedzy i z∏ych
nawyków operatorów nie
przestrzegajàcych zasad co-
dziennej obs∏ugi.  Dlatego
Mista zawsze stara si´, aby
przed przekazaniem maszyny
wzbogaciç kwalifikacje u˝yt-
kowników o informacje nie-

zb´dne dla nale˝ytej obs∏ugi
sprz´tu. Mista utrzymuje rów-
nie˝ kilka mobilnych grup ser-
wisowych wykonujàcych fa-
chowo przeglàdy i Êwiadczà-
cych pomoc technicznà. 
Rynek wewn´trzny oraz
oÊcienne - litewski i ukraiƒ-
ski sà obs∏ugiwane przez
Mist´ bezpoÊrednio ze Sta-
lowej Woli, natomiast inni
odbiorcy poprzez sieç Dres-
sty oraz PHZ Bumar. Obs∏u-
ga techniczna nawet na naj-

bardziej egzotycznych ryn-
kach jest u∏atwiona dzi´ki
zastosowaniu w maszynach
elementów uznanych firm
Êwiatowych. Wystarczy, ˝e
Mista eksportujàc maszyny
w dowolne miejsce na Êwie-
cie powiadomi o tym lokal-
nych dostawców kompo-
nentów, by przej´li oni auto-
matycznie opiek´ serwiso-
wà nad firmowanymi przez
siebie podzespo∏ami. 

Dalsze informacje Pb 027Z
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Waryƒski Trade
wzbogaca ofert´

Spó∏ka Waryƒski Trade, repre-
zentujàca producentów sku-
pionych wokó∏ Grupy Holdin-
gowej Bumar Waryƒski S.A.

powsta∏a w roku 1992. Firma
specjalizuje si´ w produkcji
i sprzeda˝y maszyn i urzà-
dzeƒ do prac ziemnych. W jej
ofercie  znajdujà si´ zarówno
maszyny w∏asnej produkcji,
jak i wytwarzane m.in. przez
takie firmy, jak: HIDROMEK,

LIUGONG, WAY INDUSTRY,
CSM TISOVEC, STALOWA
WOLA, ZANAM-LEGMET, ¸ZG
¸¢CZYCA oraz GONAR.
Dzi´ki sieci przedstawicieli,
poza rynkiem krajowym Wa-
ryƒski Trade dzia∏a w takich
krajach, jak: Rosja, Kazach-

stan, Uzbekistan, W´gry, Bu∏-
garia, a tak˝e w paƒstwach
nale˝àcych do Unii Europej-
skiej, do których dostarcza
m.in. konstrukcje spawane,
∏y˝ki oraz chwytaki.
Kilkunastoletnie doÊwiad-
czenie, znana na Êwiecie
marka, rozbudowana sieç
sprzeda˝y oraz zespó∏ do-
Êwiadczonych pracowni-
ków zapewniajàcych facho-
wà pomoc i obs∏ug´ tech-
nicznà stanowià najwa˝niej-
sze atuty Waryƒski Trade. 
Do wszystkich oferowanych
maszyn, zarówno nowych,
u˝ywanych, jak i po odbudo-
wie Waryƒski Trade zapewnia
cz´Êci zamienne. Oferuje tak-
˝e serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny. Szeroka oferta
Waryƒski Trade prezentowa-
na jest na stronie interneto-
wej. Znaleêç tam mo˝na in-
formacje o aktualnie oferowa-
nych maszynach, cz´Êciach
zamiennych, us∏ugach, a tak-
˝e wszelkie niezb´dne dane
teleadresowe.

Dalsze informacje Pb 028Z

Równiarka RD 165H otrzyma∏a wyró˝nienie na warszawskich targach Infrastruktura



Nowoczesne silniki
John Deere

John Deere, wiodàcy w skali
Êwiatowej producent maszyn
rolniczych oraz budowlanych
oferuje równie˝ wysokopr´˝-
ne silniki o mocy od 27 do
450 kW spe∏niajàce  normy
emisji spalin Tier 3/Stage IIIA. 
Postrzegane jako niezawodne,
ekonomiczne i wytrzyma∏e jed-
nostki nap´dowe John Deere
znajdujà coraz szersze zastoso-
wanie w ró˝nych dziedzinach
przemys∏u. Firma sprzedaje
40%  silników niezale˝nym pro-
ducentom maszyn rolniczych,
budowlanych, leÊnych jak rów-
nie˝ pomp i agregatów pràdo-
twórczych pracujàcych w trybie
ciàg∏ym lub awaryjnym. Pe∏na
gama silników PowerTech ofe-
rowanych przez koncern John
Deere zawiera si´ w przedziale
od 2,4 do 13,5 l z mo˝liwoÊcià
ró˝norodnego zastosowania. 
Najnowsze silniki John Deere
zosta∏y podzielone na trzy ty-
py: PowerTech Plus, Power-
Tech E i PowerTech M. 
PowerTech Plus to silniki najbar-
dziej zaawansowane technolo-
gicznie. Sà one wyposa˝one
w wysokociÊnieniowy elektro-
nicznie sterowany wtrysk paliwa
pracujàcy w technologii Com-
mon Rail, turbospr´˝ark´ ze
zmiennà geometrià, cztery za-
wory na cylinder i recyrkulacj´
spalin. Jednostki te odznaczajà
si´ wysokim momentem obroto-
wym, du˝à mocà znamionowà
oraz najmniejszym w swojej kla-
sie zu˝yciem paliwa. Silniki
PowerTech Plus o pojemnoÊci:
4,5; 6,8; 9,0 i 13,5 litra osiàgajà
moc od 111 do 450 kW. 
PowerTech E to silniki wyposa-
˝one w elektronicznie sterowa-
ny wysokociÊnieniowy wtrysk
paliwa Common Rail (4,5 i 6,8 l)
lub elektronicznie sterowane
pompowtryskiwacze (2,4 i 3,0
l), turbodo∏adowanie ze sch∏a-
dzaniem powietrza do∏adowa-
nego i dwuzaworowà g∏owic´
cylindrowà. Silniki charaktery-
zujà si´ doskona∏ym stosun-
kiem mocy do ceny. Jednostki

PowerTech E osiàgajà moc od
41 do 205 kW.
PowerTech M (2,4; 3,0 i 4,5 l),
ekonomiczne silniki o doskona-
∏ych parametrach sterowane
mechanicznie z turbodo∏ado-
waniem lub wersje wolnossàce
spe∏niajàce surowe wymagania
normy Tier 3. Dost´pna moc
wynosi od 30 do 100 kW. 
Jednostki nap´dowe PowerTech
Plus i PowerTech E wyposa-
˝one sà w najnowszej gene-
racji 32-bitowà jednostk´
sterujàcà (ECU). W stosun-
ku do jednostek nap´do-
wych Tier2 zwi´kszono a˝
pi´ciokrotnie moc oblicze-
niowà komputera sterujàce-
go silnikiem. ECU monitoru-
je prac´ silnika i zbiera infor-
macje, które sà póêniej po-
mocne w zdiagnozowaniu
awarii silnika. Programowalny
komputer pozwala u˝ytkow-
nikowi zmieniç moc i moment
silnika, a gniazdo diagno-
styczne umo˝liwia szybko
znaleêç przyczyn´ awarii. 
John Deere posiada najbar-
dziej rozwini´tà sieç serwiso-
wà na Êwiecie. Generalnym
dystrybutorem silników John
Deere w Polsce jest dzia∏ajàca
od trzynastu lat firma Techbud.
Rok 2006 by∏ dla niej prze∏omo-
wy. Techbud znacznie zwi´k-
szy∏ sprzeda˝ silników na
krajowym rynku, jako pierwsza
firma w Polsce sprzeda∏a silniki
spe∏niajàce norm´ Tier 3/Stage
IIIA. By∏y to zarazem pierwsze
jednostki Tier 3, które zosta∏y
sprzedane na potrzeby rodzi-
mych producentów. 
Techbud dysponuje profesjo-
nalnà kadrà technicznà, która
szybko i fachowo doradza
w doborze odpowiedniej jed-
nostki nap´dowej w zale˝no-
Êci od wymagaƒ klienta. Fa-
chowy serwis firmy Êwiadczy
us∏ugi w zakresie napraw
gwarancyjnych i pogwaran-
cyjnych silników John Deere
oraz oferuje pakiety cz´Êci za-
miennych. Wi´cej informacji
uzyskaç mo˝na odwiedzajàc
strony: www.silniki.info.pl lub
te˝ www.techbud.eu

Dalsze informacje Pb 029Z
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Przesiewacz TS 3600
RUBBLE MASTER

Producent kruszarek i prze-
siewaczy marki RUBBLE
MASTER – firma HMH Engi-
neering GmbH – Êwi´towa∏a
w tym roku pi´tnastolecie
istnienia. Podczas obcho-
dów jubileuszu nie mog∏o
oczywiÊcie zabraknàç pre-
zentacji osiàgni´ç, a przy
tym i nowoÊci spod znaku
marki RUBBLE MASTER. 
Mobilny, dwupok∏adowy prze-
siewacz TS 3600 to najnowsza
propozycja firmy. Kompaktowa
budowa i niewielka waga ma-
szyny pozwalajà na transport
bez dodatkowych zezwoleƒ.
Po przewiezieniu, w zaledwie
10 minut maszyna gotowa jest
do pracy. Szeroki lej zasypowy
z wbudowanym rusztem prze-
siewania wst´pnego pozwala
na za∏adunek kruszywa przy
pomocy ∏adowarki. Ruszt leja
zasypowego podnoszony jest

zdalnie, co umo˝liwia jego ∏a-
twe oczyszczenie. 
TS 3600 mo˝e wspó∏praco-
waç bezpoÊrednio z kruszar-
kà. Mo˝na wtedy ca∏kowicie
podnieÊç ruszt przesiewania
wst´pnego i obni˝yç wyso-
koÊç podawania materia∏u. 
JeÊli ca∏y lej zasypowy nie
jest nam potrzebny, mo˝e-
my go podnieÊç hydraulicz-
nie obni˝ajàc wysokoÊç za-
sypu do zaledwie 1,75 m. 

Stosunkowo d∏ugie przeno-
Êniki pozwalajà podawaç ma-
teria∏ na du˝à wysokoÊç  na-
wet do 4 metrów. Kàt nachy-
lenia przenoÊników bocznych
zmieniany jest hydraulicznie.
Podobnie jak kàt nachylenia
pok∏adów sit 
Przesiewacz wibracyjny TS
3600 nie wymaga specjalnej
obs∏ugi. Wszystkie istotne
funkcje sterowane sà zdalnie.
Pilot zdalnego sterowania

znajdowaç si´ mo˝e w kabinie
koparki czy ∏adowarki, skàd
operator ca∏kowicie zdalnie
kierowaç mo˝e pracà przesie-
wacza. Zgodnie z filozofià bu-
dowy maszyn marki RUBBLE
MASTER wszystkie najwa˝-
niejsze modu∏y maszyny do-
st´pne sà „z ziemi”. U∏atwia to
w znacznym stopniu serwis
maszyny i jej konserwacj´. 
Premierowy pokaz maszyn
poprzedzi∏ d∏ugi okres prób
i testów. Jeszcze w tym ro-
ku rozpocz´to produkcj´
seryjnà TS 3600. 

Dalsze informacje Pb 030Z

Podstawowe dane techniczne
przesiewacza TS 3600: 

• wydajnoÊç: do 200 t/h; 
• sito: 3.000x1.250 mm; 
• ci´˝ar maszyny: 15,5 t;
• wymiary w transporcie:

d∏ugoÊç - 11.300 mm,
szerokoÊç - 2.550 mm,
wysokoÊç - 3.200 mm, 

• nap´d: silnik spalinowy
Deutz, 59 kW.



Ammann Yanmar - maszyny
do robót publicznych

Ammann Yanmar to francu-
ski lider w produkcji maszyn
do robót publicznych. Firma
wytwarza przede wszystkim: 
• mikrokoparki o wadze do

1.065 kg idealnie nadajàce
si´ do pracy na ograniczo-
nym terenie, ich wymiary
umo˝liwiajà przejazd przez
otwory o szerokoÊci zaled-
wie 700 mm;

• minikoparki o  wadze 1÷2 ton,
∏atwe w transporcie, przystoso-
wane do prac na terenach zie-
lonych oraz w strefie miejskiej
zabudowy. Modele: ViO10,
B15-3 EX oraz B18-3 EX wypo-
sa˝one sà w rozsuwanà ram´;

• minikoparki o wadze 2÷6 ton
doskonale sprawdzajàce si´
w miejscach niedost´pnych
dla wi´kszych koparek;

• minikoparki o wadze 6÷10
ton, których obrys kabiny
nie wychodzi poza gàsie-
nice. Maszyny tej grupy
cechujà dobre warunki
pracy operatora i dosko-
na∏a efektywnoÊç;

• koparki ko∏owe, niezwykle
szybkie w transporcie na
terenie placu budowy;

• wywrotki gàsienicowe prze-
znaczone do transportu zie-

mi oraz surowców na grzà-
skim i nierównym terenie;

• ∏adowarki ko∏owe, których
kompaktowe rozmiary po-
zwalajà na zastosowanie
w budownictwie, strefach
o g´stej zabudowie, rolnic-
twie, a nawet przemyÊle.

Konstruktorzy firmy Am-
mann-Yanmar sà twórcami
koncepcji minikoparki, której
kabina nie wychodzi poza
obrys gàsienic. Grupa tego
rodzaju maszyn noszàcych
symbol ViO uzupe∏niona zo-
sta∏a o ósmy ju˝ model, ja-
kim jest minikoparka ViO25. 
Podobnie jak inne maszyny
tego typu, model ViO25 jest
dost´pny w wersji z zada-
szeniem lub kabinà spe∏nia-
jàcà najbardziej rygorystycz-
ne normy bezpieczeƒstwa:
ROPS, FOPS1 oraz TOPS. 
Maszyna nap´dzana silni-
kiem Yanmar 3TNV76 o mo-
cy 20,7 KM spe∏niajàcym
aktualne normy w zakresie
ochrony Êrodowiska EPA
Stage 2 mo˝e kopaç na g∏´-
bokoÊç do 2.600 mm.
Model ViO25 powsta∏ na tej
samej bazie co pozosta∏e
maszyny z gamy ViO i ma
podobne atuty, mi´dzy inny-
mi system hydrauliczny
VIPPS, który pozwala opera-
torowi pracowaç maszynà na

wi´kszych obrotach i z wi´k-
szà precyzjà. Dzi´ki wykorzy-
staniu niesymetrycznych gà-
sienic, podwozie VICTAS za-
pewnia lepszà stabilnoÊç
przy zachowaniu dotychcza-
sowej szerokoÊci maszyny.
Szersze ni˝ uprzednio drzwi
kabiny u∏atwiajà operatorowi
dost´p do stanowiska pracy. 
WydajnoÊç pracy operatora
zwi´ksza ponadto nowy ze-
spó∏ peda∏ów, a tak˝e stero-
wanie trzecim, pomocni-
czym obiegiem hydraulicz-
nym, które odbywa si´ dwo-
jako. Pierwsza opcja zak∏a-
da wykorzystanie peda∏u do
prostego osprz´tu typu

wiertnica, druga zaÊ u˝ycie
przycisku umiejscowionego
na prawym joysticku prze-
znaczonego do obs∏ugi
osprz´tu dwufunkcyjnego. 
Kolejnym czynnikiem zwi´k-
szajàcym wydajnoÊç pracy
jest mo˝liwoÊç przemiesz-
czania maszyny jedynie przy
u˝yciu peda∏ów. Operator
nie musi ju˝ korzystaç ze
specjalnych dêwigni. Ostat-
nia z modyfikacji dotyczy ∏a-
twiejszego dost´pu ze sta-
nowiska pracy do gniazdek
ciÊnienia i rozdzielacza hy-
draulicznego, co znacznie
u∏atwia prac´ mechaników. 

Dalsze informacje Pb 031Z
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• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki • Wywrotki transportowe

www.novomat.pl

• Minikoparki 

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE
62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl

Minikoparka ViO25 w wersji z kabinà. Miejsce pracy operatora spe∏nia jedne z najbardziej
restrykcyjnych norm bezpieczeƒstwa: ROPS, FOPS1 oraz TOPS
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Podesty ruchome 
w ofercie firmy GIZO

Firma GIZO dzia∏a na pol-
skim rynku maszyn budow-
lanych od pi´tnastu lat. Po-
czàtkowo zajmowa∏a si´
sprowadzaniem z krajów
Beneluksu u˝ywanych ma-
szyn budowlanych, z bie-
giem czasu zacz´∏a je rów-
nie˝ wynajmowaç. 
Od pi´ciu lat GIZO specjali-
zuje si´ w wynajmie i sprze-
da˝y nowych oraz u˝ywa-
nych podestów ruchomych.
W chwili obecnej grupa po-
destów do wynajmu sk∏ada
si´ z siedemdziesi´ciu ró˝ne-
go rodzaju urzàdzeƒ. 
Przed dwoma laty w∏aÊciele
GIZO podj´li decyzj´ o za-
kupie czterech podestów
firmy GENIE. Szybko prze-
konali si´, ˝e sà to urzàdze-
nia charakteryzujàce si´ wy-
sokà jakoÊcià i ma∏à awaryj-
noÊcià, nawet przy bardzo
intensywnej eksploatacji.
Efektem tego sta∏o si´ suk-
cesywne wymienianie ca∏ej
floty na maszyny tej marki
(na rok 2006 zakontrakto-
wano pi´çdziesiàt dziewi´ç
nowych maszyn). 
W czerwcu ubieg∏ego roku
firma GIZO osiàgn´∏a du˝y
sukces stajàc si´ autoryzo-
wanym dealerem firmy GE-

NIE. Jest to bezsprzecznie
jedna z najbardziej rozpozna-
walnych marek na Êwiato-
wym rynku podnoÊników. Ga-
ma produktów GENIE liczy
przesz∏o pó∏ setki podstawo-
wych modeli. Ka˝dy z nich
mo˝e posiadaç opcjonalne
wyposa˝enie. Najwi´kszà po-
pularnoÊcià wÊród firm bu-

dowlanych i instalatorskich
cieszà si´ nowoczesne pode-
sty no˝ycowe serii GS. Po-
szczególne modele tego ty-
poszeregu sà wysoko wyspe-
cjalizowanymi urzàdzeniami
do pracy w konkretnych wa-
runkach. U˝ytkownicy mogà
wybraç maszyn´ zdolnà
przejechaç przez standardo-

we drzwi, wyposa˝onà w bia-
∏e nie rysujàce kó∏ka i ciche
silniki elektryczne. Za ich po-
mocà prowadziç mo˝na pra-
ce wykoƒczeniowe i instala-
torskie w halach produkcyj-
nych, magazynach oraz
w dzia∏ajàcych sklepach
wielkopowierzchniowych.
W ofercie znajdujà si´ rów-
nie˝ du˝e platformy przezna-
czone do prac w ci´˝kim te-
renie. Posiadajà one nap´d
4x4 i udêwig 1.180 kg, co
sprawia, ˝e mogà byç wyko-
rzystywane jako wielkie sa-
mojezdne windy towarowe. 
A oto podstawowe parame-
try platform GENIE: 
• udêwig: 227÷1.134 kg, 
• wysokoÊç robocza w zakre-

sie 6,6÷18,2 m,
• bardzo ciche silniki elek-

tryczne, 
• silniki spalinowe (dost´pne

w wersji 4x4),
• szerokoÊç od 78 cm

(umo˝liwia przejazd przez
standardowe drzwi),

• wysuwane z przodu i z ty-
∏u wyd∏u˝enia platformy,

• bia∏e ko∏a,
• ko∏a wype∏nione piankà

(w wersji przeznaczonej
do ci´˝kiego terenu), 

• wzmacniane, w razie po-
trzeby sk∏adane barierki
zabezpieczajàce,

• stemple stabilizujàce. 
Dalsze informacje Pb 032Z

Platformy GENIE to urzàdzenia charakteryzujàce si´ wysokà jakoÊcià i ma∏à awaryjno-
Êcià, nawet w przypadku bardzo intensywnej eksploatacji
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AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl, www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94
www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

e-mail: info@glimat.pl
www.glimat.pl
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRÑDU,

MOTOPOMPY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPR¢˚ARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

® ®

®

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl
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KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®
HITACHI

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (0 22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych

REGENERACJA I BUDOWA 
WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡
PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.
41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24

tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01

022 739 81 00, 739 41 31 
fax: 022 353 91 56, 739 41 30
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

®
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zuraw.pl

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann
Maschinenfabrik
Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• elektronika sterujàca koparek

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• WAGI 
OPTYCZNE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

• zrzesza autoryzowanych dystrybutorów 
i producentów maszyn budowlanych

• reprezentuje bran˝´ maszynowà wobec
organów administracji paƒstwowej 

i samorzàdowej

• jest wa˝nym ogniwem lobbingu
budowlanego 

• udziela bezp∏atnych informacji 

• prowadzi Biuro Rzeczoznawców
Technicznych 

• organizuje imprezy targowe 

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.
telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24

e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 

05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00, tel. kom. 0601 755 177
fax (061) 842 57 01

Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 
Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznaƒ
tel. (061) 2787-040
fax (061) 2787-039
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4, 05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych

• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych

• do pojazdów przemys∏owych

• do wózków podnoÊnikowych

• z d´tkà z gumy gàbczastej

- mieszanki gumowe

- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

POJAZDY U˚YTKOWE

Mocna oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl



Panorama od A do Z

60 PoÊrednik Budowlany

Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 219 523
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

PROJEKT GRAFICZNY, SK¸AD i ¸AMANIE: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Dzielna 5
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Poznaƒskie Sp. z o.o.

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel.: (0-22) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

e-mail: info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych




