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Drodzy Czytelnicy,
klamka zapad∏a, nic ju˝
nie jest w stanie zmieniç
decyzji nowego rzàdu do-
tyczàcej likwidacji Mini-
sterstwa Budownictwa. Posuni´cie to okaza∏o si´ na tyle kon-
trowersyjne, ˝e zainteresowa∏o nawet instytuty badania opinii
publicznej. Zdania respondentów by∏y, jak to zwykle w takich
przypadkach bywa, podzielone. Nieco ponad po∏owa badanych
okaza∏a si´ byç przeciwna dalszemu bytowi ministerstwa twier-
dzàc, ˝e zawsze stanowi∏o ono przytulnà przystaƒ dla partyj-
nych dzia∏aczy i pospolitych karierowiczów majàcych o budo-
waniu raczej mgliste poj´cie… Zwolennicy resortu wskazywali
natomiast, ˝e jego likwidacja, co przecie˝ ju˝ swego czasu mia∏o
miejsce, przyniesie zdecydowanie wi´cej szkody, ni˝ po˝ytku.
Przede wszystkim dezintegracji ulegnie grupa prawdziwych fa-
chowców, których zmuszono do znalezienia sobie nowych po-
sad. Swych kroków w poszukiwaniach nie skierowali oni raczej
do Ministerstwa Infrastruktury. Wch∏on´∏o ono resort budowla-
ny i ma teraz ponoç spore k∏opoty ze skompletowaniem kadry
specjalistów od budowy dróg. Czy nale˝y si´ zatem obawiaç, ˝e
nowy rzàd zepchnie sprawy budownictwa na margines? Gdyby
tak si´ sta∏o, czyni∏by to przeciw premierowi. Donald Tusk
w swoim expose wyraênie obieca∏ przecie˝, ˝e Polska w ro-
ku 2012 zorganizuje fina∏y pi∏karskich mi-strzostw Europy,
których nie b´dziemy si´ wstydziç…
By spe∏niç te obietnice trzeba nie tylko uporzàdkowaç przepisy
prawne, ale równie˝ zdecydowanie przyspieszyç tempo prac budow-
lanych. Zwi´kszy to zapotrzebowanie na maszyny i sprz´t budowla-
ny. Wiedzà o tym wypo˝yczalnie. D∏ugo panowa∏a opinia, ˝e Polska
nie jest dla nich dobrym rynkiem, ale teraz to si´ zmienia. Prowa-
dzàcy roboty, pod presjà napi´tych terminów i oszcz´dnoÊci, coraz
cz´Êciej nie inwestujà w∏asnych Êrodków w sprz´t i maszyny,
a po prostu je wynajmujà do wykonania konkretnej pracy. 
Niestety, rosnàce zainteresowanie maszynami i sprz´tem dostrze-
gli tak˝e ró˝nej maÊci oszuÊci. Policja coraz cz´Êciej odbiera zg∏o-
szenia od poszkodowanych, którzy padli ofiarà swej naiwnoÊci.
Dobrze, ˝e potrafi te˝ coraz skuteczniej walczyç z naciàgaczami.
Ostatnio do aresztu trafi∏ pewien mieszkaniec Wielkopolski, który
oszuka∏ ponad sto osób z ca∏ego kraju. Za poÊrednictwem og∏oszeƒ
oferowa∏ sprzeda˝ koparek i spychaczy. Pokrzywdzeni ochoczo wp∏a-
cali mu pokaêne, bo w wielu przypadkach nawet kilkutysi´czne za-
liczki, ale oczywiÊcie nadaremno wyczekiwali na dostaw´ sprz´tu…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

5. We Wroc∏awiu Volvo CE Êwi´towa∏o
wyprodukowanie dziesi´ciotysi´cznej
koparko-∏adowarki

8. Mecalac to skrót od „Mecanique du Lac”,
co oznacza „maszyny znad jeziora”.
Nasza redakcja goÊci∏a w malowniczo
po∏o˝onej fabryce francuskiej firmy 

12. Komatsu produkuje z pasjà!
– rozmowa z Takahide Oshitani,
Prezesem Zarzàdu Komatsu Poland

16. Spycharki gàsienicowe CASE sprawdzi∏y
si´ doskonale w USA. Teraz kolej zatem
na podbój Europy

18. Ludwik Kloske po odebraniu koparko-
∏adowarki Komatsu WB97S-5 zasiad∏ 
za jej kierownicà pokonujàc dystans
blisko czterystu kilometrów

26. Niebawem minie pi´çdziesiàt lat od kie-
dy bracia Melroe udost´pnili do seryjnej
produkcji swój wynalazek b´dàcy ma∏à
trzyko∏owà ∏adowarkà

32. HKL Baumaschinen Polska wkracza
na krajowy rynek wynajmu maszyn 

41. Atlas Copco poszerza ofert´ osprz´tu
montowanego na wysi´gnikach kopa-
rek o hydrauliczne p∏yty zag´szczajàce

44. Titan Intertractor od lat dzier˝y miano
jednego z najwi´kszych Êwiatowych
producentów mechanizmów gàsieni-
cowych, elementów szybko zu˝ywal-
nych oraz zespo∏ów tnàcych

46. Program produkcyjny firmy Weber MT
obejmuje tak˝e urzàdzenia s∏u˝àce
do obróbki betonu oraz przecinania 
nawierzchni betonowych i asfaltowych

51. Tugeb Polbud jest producentem
cieszàcych si´ du˝à renomà stacjo-
narnych i mobilnych w´z∏ów betoniar-
skich oraz kompletnych zak∏adów
do produkcji betonu

52. U˝ytkownicy ko∏owych maszyn
budowlanych stawiajà niezwykle
wysokie wymagania oponom. Solideal
potrafi je spe∏niç z nawiàzkà

56. Firma Bell nale˝y do potentatów wÊród
producentów wozide∏ przegubowych
zajmujàc drugie miejsce na Êwiecie
pod wzgl´dem sprzedanych pojazdów

58. Grupa MAN uruchomi∏a w Niepo∏omi-
cach ko∏o Krakowa fabryk´ ci´˝kich
pojazdów u˝ytkowych 
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VB Leasing Polska SA po raz drugi z rz´du
Najlepszym Partnerem w Biznesie

W paêdzierniku spó∏ka VB Leasing Polska po raz drugi
z rz´du otrzyma∏a przyznawany corocznie tytu∏ Najlepsze-
go Partnera w Biznesie w kategorii „Firma Leasingowa”.
Laur ten przyznawany jest przez Magazyn Ekonomiczny
Home&Market, jeden z najbardziej presti˝owych miesi´cz-
ników ekonomicznych w Polsce. Najlepsze firmy uzyska∏y
rekomendacj´ do nagrody w oparciu o redakcyjne obser-
wacje rynku oraz wskazania przedsi´biorców, którzy
na prze∏omie lipca i sierpnia wzi´li udzia∏ w sonda˝u
specjalnie zorganizowanym przez miesi´cznik. Redakcja
i czytelnicy Magazynu Ekonomicznego Home&Market
w ten sposób wyró˝niajà  przedsi´biorstwa uznane przez
Êrodowisko biznesowe za rzetelne, godne zaufania, warte
polecenia i najpe∏niej spe∏niajàce oczekiwania swoich
klientów i partnerów. W roku 2007 nominacje do tytu∏u Naj-
lepszego Partnera w Biznesie w kategorii spó∏ek leasingo-
wych otrzyma∏y trzy firmy.
– To dla nas wyjàtkowe wyró˝nienie, które udowadnia, ˝e
uznanie tak˝e w roku ubieg∏ym VB LEASING za Najlepsze-
go Partnera w Biznesie nie by∏o dzie∏em przypadku. Nasza
oferta i jakoÊç us∏ug spe∏niajà rosnàce oczekiwania pol-
skich klientów – podkreÊla Krzysztof Famulski, Cz∏onek Za-
rzàdu VB Leasing Polska SA.
VB LEASING od ponad siedmiu lat nale˝y do najdynamicz-
niej rozwijajàcych si´ graczy polskiego rynku leasingowego.

Tak wyglàda przyznawana przez Magazyn Ekonomiczny Home&Market statuetka Najlep-
szego Partnera w Biznesie w kategorii „Firma Leasingowa”. Laur ten przypad∏ firmie 
VB Leasing Polska SA ju˝ drugi raz z rz´du

Stanley Hydrulic Tools wprowadza na rynek
nowe m∏oty kruszàce serii DH 

Amerykaƒska firma Stanley Hydrulic Tools jest Êwiatowym li-
derem w produkcji narz´dzi hydraulicznych. Ostatnio wprowa-
dzi∏a do sprzeda˝y dwa modele m∏otów kruszàcych serii DH.
Oba nowe m∏oty - DH1500 i DH3500 zosta∏y skonstruowane
z przeznaczeniem dla firm zajmujàcych si´ wyburzeniami
oraz recyklingiem. Wa˝àcy 340 kilogramów m∏ot DH1500
dysponuje energià uderzenia 2.034 J. Dla m∏ota DH3500 pa-
rametry te wynoszà odpowiednio: 699 kg oraz 4.746 J.
Nowe m∏oty sprawdzajà si´ doskonale przy pracach pole-
gajàcych na kruszeniu p∏yt oraz pod∏o˝y betonowych. 
Cechà wyró˝niajàcà m∏oty serii DH jest sposób pracy. Urzà-
dzenie zamontowane na ma∏ej koparce lub wózku (np.: Bob-
cat) stawia si´ na kruszonej powierzchni. Opatentowa-
na podstawa utrzymuje m∏ot na ziemi i przenosi uderzenia
bezpoÊrednio na rozbijany materia∏. Przesuwany trzpieƒ
ustawia si∏´ udaru a mocny system buforowy absorbuje

„chybione” uderzenia. M∏oty serii DH charakteryzuje du˝a
szybkoÊç pracy, prostota obs∏ugi oraz zredukowana do nie-
zb´dnego minimum obs∏uga serwisowa. Zwarta budowa
m∏otów w znacznym stopniu u∏atwia ich transportowanie.
Nowe m∏oty dost´pne sà u polskiego dystrybutora urzàdzeƒ
Stanley Hydrulic Tools, w firmie PIAB Polska z Gdyni.

Z g∏´bokim smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç 
o Êmierci zmar∏ego w niemieckiej Pasawie

JANA TOMANA
artysty malarza, twórcy szaty graficznej 

„PoÊrednika Budowlanego”, 
autora licznych grafik zamieszczanych 

na ∏amach naszego czasopisma.

Redakcja

Wprowadzone w∏aÊnie do sprzeda˝y przez firm´ Stanley Hydraulic Tools m∏oty kruszàce serii
DH charakteryzuje du˝a szybkoÊç pracy, prostota obs∏ugi oraz zredukowana do niezb´d-
nego minimum obs∏uga serwisowa



– Zdobywajàc po raz drugi tytu∏ Najlepszego Partnera w Biz-
nesie udowodniliÊmy, ˝e skutecznie realizujemy strategi´
oferowania wszechstronnego, innowacyjnego pakietu pro-
duktów, atrakcyjnych warunków finansowych oraz wysokie-
go standardu us∏ug i obs∏ugi klienta. Tegorocznà nagrod´
chcia∏bym zadedykowaç wszystkim pracownikom i klien-
tom VB LEASING. To nasz wspólny sukces, który – pragn´
o tym zapewniç – mobilizuje nas do dalszej pracy – dodaje
Krzysztof Farmulski.
Mocna pozycja VB LEASING na polskim rynku i wysoka ja-
koÊç Êwiadczonych przez spó∏k´ us∏ug jest coraz cz´Êciej
doceniana przez klientów, media, instytucje gospodarcze
i ekspertów. Miano Najlepszego Partnera w Biznesie jest
trzecim wyró˝nieniem, które VB LEASING zdoby∏ w ro-
ku 2007. W marcu bie˝àcego roku oferta leasingu samo-
chodów osobowych spó∏ki uzyska∏a tytu∏: Auto dla Bizne-
su -Us∏uga finansowa 2006. Wyró˝nienie to zosta∏o przy-
znane przez portal bankier. pl i mojeauto. pl po raz pierw-
szy w historii. W styczniutego roku VB Leasing Polska SA
otrzyma∏ natomiast Laury Buildera, wyró˝nienie odzwier-
ciedlajàce wysokà jakoÊç oferowanych przez spó∏k´ pro-
duktów dla bran˝y budowlanej. Miesi´cznik Builder wyró˝-
ni∏ VB LEASING za przygotowanie i wdro˝enie specjalnych
produktów leasingowych dla sektora budowlanego skiero-
wanych do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Leasing maszyn budowlanych nieustannie pozostaje
w kr´gu ˝ywego zainteresowania VB LEASING. Po kilku la-
tach doÊwiadczeƒ spó∏ka wypracowa∏a bardzo elastyczny,
nowoczesny produkt finansowy, uwzgl´dniajàcy specyfik´
bran˝y i potrzeby klientów. W ciàgu trzech kwarta∏ów 2007
roku VB LEASING przekaza∏ w leasing maszyny budowla-
ne o wartoÊci si´gajàcej 145 milionów z∏otych i odnotowa∏
oko∏o 61-procentowy przyrost sprzeda˝y w stosunku
do analogicznego okresu ubieg∏ego roku.

Dalsze informacje Pb 001Z

Krzysztof Famulski nie kryje swego zadowolenia z przyznanej nagrody. Cz∏onek Zarzàdu
VB Leasing Polska SA uwa˝a, ˝e ten niewàtpliwy sukces stanie si´ przyczynkiem do
doskonalenia oferty leasingowej
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JCB bije rekordy produkcji i sprzeda˝y

Ostatnie lata przynios∏y JCB znaczàcy wzrost zamówieƒ
na maszyny. Aby sprostaç wyzwaniu stawianemu przez
Êwiatowe rynki, brytyjski koncern kosztem szeÊçdziesi´ciu
dwóch milionów dolarów zbudowa∏ w USA fabryk´ koparko-
∏adowarek. Te niezwykle popularne na ca∏ym Êwiecie maszy-
ny montowane sà tak˝e w brazylijskich zak∏adach JCB. 
Bolàczkà wi´kszoÊci producentów maszyn jest niedostatecz-
na poda˝ silników. Aby przynajmniej po cz´Êci uniezale˝niç
si´ od dostaw zewn´trznych kooperantów, JCB w roku 2003
zainwestowa∏ osiemdziesiàt milionów funtów w produkcj´
jednostek nap´dowych Diesla w∏asnej konstrukcji. 
Ewenementem na skal´ Êwiatowà jest to, ˝e tak gigantyczna
firma, jak JCB pozostaje ca∏y czas prywatnà w∏asnoÊcià ro-
dziny Bamfordów. Prezydent i dyrektor generalny firmy,
pe∏niàcy te funkcje od stycznia 1976 roku, Sir Anthony Bam-
ford to najstarszy syn nie˝yjàcego ju˝ za∏o˝yciela firmy.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez JCB, brytyjski kon-
cern sta∏ si´ w chwili obecnej trzecim co do wielkoÊci Êwia-
towym producentem maszyn budowlanych. W ubieg∏ym ro-
ku firma ustanowi∏a rekord produkcji, z taÊm jej fabryk ze-
sz∏o dok∏adnie 55.741 maszyn. Oznacza to, ˝e wielkoÊç pro-
dukcji w ciàgu minionych trzech lat wzros∏a a˝ o osiemdzie-
siàt pi´ç procent. W roku 2006 firma odnotowa∏a obroty
w wysokoÊci 2,5 miliardów euro, tym samym udzia∏y JCB
w Êwiatowym rynku osiàgn´∏y 10,4 procent.
Prezes Zarzàdu JCB John Patterson tak komentuje te osià-
gni´cia: – W ubieg∏ych latach postawiliÊmy sobie zadanie
osiàgni´cia trzech strategicznych celów. Po pierwsze posta-
nowiliÊmy zerwaç z wizerunkiem producenta nastawionego
wy∏àcznie na rynki europejskie. W sferze naszych zaintereso-

waƒ znalaz∏y si´ Indie i Chiny. Naszym priorytetem jest rów-
nie˝ intensyfikacja prac nad rozwojem konstrukcji maszyn
oraz rozbudowa sieci dystrybucji. Przed pi´cioma laty posta-
wiliÊmy sobie te˝ zadanie uzyskania dziesi´ciu procent udzia-
∏ów w Êwiatowym rynku. Wszystkie cele zosta∏y zrealizowane. 
Najwi´kszy wzrost sprzeda˝y, bo a˝ o sto czerdzieÊci pi´ç pro-
cent JCB osiàgn´∏o w Rosji. Rocznie sprzedaje tam ponad ty-
siàc sztuk maszyn. Na niezwykle dynamicznie rozwijajàcym
si´ rynku indyjskim nabywców znalaz∏o 10.850 maszyn JCB.
Warto zauwa˝yç, ˝e ponad po∏owa sprz´tu budowlanego
sprzedawanych w Indiach – dok∏adnie 52% – nosi mark´ JCB.
Tak˝e w Europie ubieg∏y rok przyniós∏ Brytyjczykom sukce-
sy. W tym okresie JCB odnotowa∏ wi´kszy wzrost ni˝ ca∏y ry-
nek. Ros∏a sprzeda˝ produktów wszystkich grup, szczegól-
nym zainteresowaniem nabywców – g∏ównie z rynku niemiec-
kiego – cieszy∏ si´ ci´˝ki sprz´t klasy Heavy Line. 

JCB pozostaje najwi´kszym europejskim producentem maszyn budowlanych. W chwili obec-
nej mo˝e poszczyciç si´ ponad dziesi´cioprocentowymi udzia∏ami w Êwiatowym rynku… 

TPI inwestuje na Ukrainie 

TPI Sp. z o.o. – najwi´kszy polski dystrybutor sprz´tu geode-
zyjnego oraz pomiarowego dla budownictwa – poinformowa-
∏a o obj´ciu udzia∏ów w ukraiƒskiej spó∏ce TPI Maszkontrol.
Firma majàca siedzib´ w Kijowie zajmowaç si´ b´dzie sprze-
da˝à, instalacjami oraz serwisem systemów sterowania pracà
maszyn. Podobnie jak TPI Sp. z o.o. b´dzie dystrybutorem
firmy Topcon. Spó∏ka powsta∏a w wyniku porozumienia z Do-
rmasz Service, ukraiƒskim dystrybutorem i serwisantem ma-
szyn budowlanych. Jest to ju˝ druga, po litewskiej TPI Vilnius,
zagraniczna inwestycja warszawskiej spó∏ki. 
Zdaniem dyrektora Zarzàdu TPI Andrzeja Jaroszewicza in-
westycje na sàsiednich rynkach stanowià naturalny etap roz-
woju firmy: – Nasz potencja∏ w zakresie technologii pomia-
rowych, w tym ponad dziesi´cioletnie doÊwiadczenie w za-
kresie systemów sterowania maszyn umo˝liwiajà skutecznà
ekspansj´ na rynki krajów sàsiadujàcych z Polskà. Wcho-
dzàc na nie stawiamy sobie za cel zapewnienie obs∏ugi
na maksymalnie wysokim poziomie. Ma to szczególne zna-
czenie w przypadku bardzo specyficznej techniki systemów
sterowania maszyn. Szybki i sprawny serwis stanowi tu
bezsprzecznie jednà z najwi´kszych wartoÊci. Dlatego te˝
zdecydowaliÊmy si´ na wspó∏prac´ z Dormasz Service, fir-
mà legitymujàcà si´ du˝ym doÊwiadczeniem w zakresie kon-
strukcji maszyn budowlanych i hydrauliki si∏owej. 

Obejmujàcy stanowisko prezesa TPI Maszkontrol Michai∏o
Negel jest przekonany, ˝e technologia systemów sterowania
maszyn stanowi odpowiedê na stale rosnàcà presj´ na wzrost
wydajnoÊci i podniesienie tempa pracy ukraiƒskich firm budow-
lanych. Szybki rozwój kraju, olbrzymie potrzeby zwiàzane
z nadrabianiem zapóênieƒ infrastrukturalnych na Ukrainie oraz
koniecznoÊç przyspieszenia procesów inwestycyjnych zwiàza-
na z organizacjà Euro 2012 stwarzajà ukraiƒskim firmom ca∏-
kiem nowe mo˝liwoÊci rozwoju. Michai∏o Negel nie kry∏ zado-
wolenia z nawiàzania wspó∏pracy z TPI, silnym partnerem dys-
ponujàcym olbrzymià wiedzà z zakresu praktycznego stoso-
wania rozwiàzaƒ GPS/GLONASS oraz technik laserowych.

Michai∏o Negel i Andrzej Jaroszewicz wymieniajà uÊcisk d∏oni i ˝yczenia owocnej wspó∏pracy
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Dziesi´ç tysi´cy koparko-∏adowarek Volvo

Piàty paêdziernika by∏ dla Volvo Construction Equipment
szczególnym dniem. Firma Êwi´towa∏a bowiem nie tylko
piàtà rocznic´ uruchomienia w swych wroc∏awskich zak∏a-
dach monta˝u koparko-∏adowarek, ale tak˝e wyproduko-
wanie dziesi´ciotysi´cznej maszyny tego typu. 
Patrzàc z pi´cioletniej perspektywy na wroc∏awskie dokona-
nia Volvo, trzeba uznaç je za du˝y sukces. Od roku 2002, kie-
dy to wroc∏awskà fabryk´ opuÊci∏y pierwsze koparko-∏ado-
warki, ich produkcja stale ros∏a. Ostatnio w imponujà-
cym tempie trzydziestu procent rocznie. Tym samym Volvo
CE sukcesywnie mog∏o zwi´kszaç swe udzia∏y w Êwiatowym
rynku koparko-∏adowarek. Warto wspomnieç, ˝e poczàtkowo
wytwarzane we Wroc∏awiu maszyny eksportowano do sze-
Êciu krajów. DziÊ jest ich dziesi´ciokrotnie wi´cej, a koparko-
-∏adowarki spotkaç mo˝na dos∏ownie wsz´dzie, od Stanów
Zjednoczonych, a˝ po Republik´ Po∏udniowej Afryki. 
Produkowane we Wroc∏awiu maszyny cechuje najwy˝sza
jakoÊç, co potwierdza fakt przyznania przez Lloyd’s Register
Quality Assurance w roku 2004 linii produktu koparko-∏adowar-
ki certyfikatu zgodnoÊci z normà Systemu Zarzàdzania Jako-
Êcià ISO 9001: 2000. Du˝a w tym zas∏uga dzia∏ajàcego w pod-
wroc∏awskim Jaroszowie oÊrodka badawczo-rozwojowego
maszyn kompaktowych. Trafiajàcy tam sprz´t poddawany
jest morderczym testom trwajàcym dos∏ownie bez najmniej-
szych przerw. OÊrodek dzia∏a bowiem siedem dni w
tygodniu przez dwadzieÊcia cztery godziny na dob´…
Jubileuszowa, dziesi´ciotysi´czna koparko-∏adowarka Volvo

wyprodukowana we Wroc∏awiu pozostanie w Polsce. Szefu-
jàcy Volvo Compact Equipment Business Line, Scott Hall
oraz prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska, Zbigniew Me-
dyƒski, uroczyÊcie przekazali kluczyki do maszyny jej nowe-
mu w∏aÊcicielowi, którym okaza∏ W∏odzimierz Prorok z firmy
WAFRO. Istnieje ona od roku 1989, zatrudnia w chwili obec-
nej ponad pi´çset osób i zajmuje si´ wszelkiego rodzaju pra-
cami budowlanym i instalacyjnymi. Dewizà firmy jest stoso-
wanie najnowszych technologii sprzyjajàcych cz∏owiekowi
i Êrodowisku. Konsekwentne stawianie na maszyny marki Vo-
lvo doskonale zatem wpisuje si´ w t´ filozofi´. 

Prezes Volvo Compact Equipment Business Line Scott Hall (z lewej) i Zbigniew Medyƒski
(z prawej), prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska pozujà do pamiàtkowego zdj´cia
z nabywcà jubileuszowej maszyny, W∏odzimierzem Prorokiem (w Êrodku)



Mi´dzynarodowe Targi INFRASTRUKTURA

Najszybszy sprz´t budowlany na Êwiecie, znaki drogowe
zasilane z baterii s∏onecznych, prefabrykaty, z których
w dwa lata zbudowaç mo˝na w pe∏ni funcjonalny stadion
– to zaledwie cz´Êç oferty zaprezentowanej przez stu szes-
nastu wystawców piàtej edycji Mi´dzynarodowych Targów
INFRASTRUKTURA. Przebojem okaza∏ si´ Salon Inwestycji
Miejskich i Mistrzostw Europy 2012.
W hali przed Pa∏acem Kultury i Nauki mo˝na by∏o zapoznaç
si´ z ofertà firm oferujàcych rozwiàzania dla budownictwa
sportowego, a przede wszystkim – polskich i ukraiƒskich
miast. Przedstawiono plany rozwoju infrastruktury miejskiej
i sportowej miast-gospodarzy oraz tych, które wprawdzie
nie znalaz∏y si´ na liÊcie organizatorów, ale ze wzgl´du
na swoje po∏o˝enie i liczne atrakcje mogà staç si´ dosko-
na∏à bazà treningowà i wypadowà. W Salonie zaprezento-
wa∏y si´: ¸ódê, Szczecin, Warszawa, Wroc∏aw, a tak˝e wo-
jewództwo mazowieckie i ∏ódzkie, a ze strony ukraiƒskiej:
Charków, Dniepropietrowsk, Kijów i Odessa. Omawiane by-
∏y plany budowy i modernizacji obiektów sportowych, dróg
i autostrad, a tak˝e ró˝nego rodzaju u∏atwieƒ komunikacyj-
nych. Podczas targów swoje propozycje przedstawi∏y firmy
wykonawcze, projektowe i konsultingowe oraz dostarczajà-
ce sprz´t budowlany, materia∏y i surowce do budowy dróg.
Mo˝na by∏o zapoznaç si´ z rozwiàzaniami z zakresu syste-
mów zabezpieczeƒ i zarzàdzania ruchem, oznakowania
pionowego i poziomego, technologii i osprz´tu infrastruk-
turalnego oraz oprogramowania dla drogownictwa. 

W konkursie na najlepszà ofert´ targowà Nagrod´ Ministra
Transportu otrzymali: w kategorii „Drogi”: Strabag Sp. z o.o.
za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych z budowà dróg i auto-
strad oraz budow´ odcinka autostrady A2, w kategorii
„Ruch drogowy”: J. D. IN˚YNIERIA RUCHU za Solarny Sys-
tem OÊwietlenia i Oznakowania Dróg, w kategorii „Maszy-
ny i sprz´t budowlany” Wirtgen Polska Sp. z o. o. za uk∏a-
dark´ asfaltu VÖGELE Super 1800-2 ERGO PLUS, w kate-
gorii „Materia∏y dla budownictwa drogowego”: PHU AGATA
Jacek Jagie∏∏o za Agacell HS jako ekologiczny hydrohumus
stabilizujàcy skarpy, nasypy i przekopy drogowe, wykorzy-
stywany w hydrosiewie. 

Mieszanka firmowa
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Targi Infrastruktura otwiera∏ ówczesny minister transportu Jerzy Polaczek (z lewej)



Bran˝a leasingowa bije kolejne rekordy!

Dane opublikowane przez Zwiàzek Przedsi´biorstw Leasin-
gowych pokazujà, ˝e pierwsze trzy kwarta∏y roku 2007 oka-
za∏y si´ znów rekordowe. W ciàgu dziewi´ciu miesi´cy ro-
ku 2007 wyleasingowano ró˝nego typu maszyny budowla-
ne o ∏àcznej wartoÊci prawie dwóch miliardów pi´çdziesi´-
ciu pi´ciu milionów z∏otych. Jest to kwota przewy˝szajàca
∏àcznà wartoÊç sfinansowanych urzàdzeƒ dla budownictwa
w ca∏ym ubieg∏ym roku. 
Maszyny budowlane stanowi∏y trzydzieÊci jeden procent
ogó∏u wyleasingowanych przez polskie przedsi´biorstwa
urzàdzeƒ i sà najwi´kszà cz´Êcià tego segmentu Êrodków
trwa∏ych. Wynika to przede wszystkim z dynamicznie wzra-
stajàcego popytu (o 20,2% ni˝ rok wczeÊniej) na us∏ugi bu-
dowlano-monta˝owe. Powodem dobrej koniunktury leasin-
gu maszyn i urzàdzeƒ budowlanych sà te˝ sprzyjajàce wa-
runki makroekonomiczne. Nies∏abnàcy wzrost gospodarczy
i coraz wi´ksza liczba inwestycji wywo∏a∏y popyt na szybkie,
tanie i bezpieczne finansowanie, jakim jest leasing. Wp∏yw
na taki stan rzeczy majà równie˝ nap∏ywajàce do Polski do-
tacje unijne. Inwestycje, które otrzyma∏y wsparcie z fundu-
szy Unii, mogà byç finansowane zarówno w formie kredytu,
jak i leasingu. Firmy cz´sto decydujà si´ na to drugie roz-
wiàzanie. Ponadto rosnàca liczba podejmowanych przez sa-
morzàdy lokalne inwestycji w infrastruktur´ drogowà powo-
duje wzrost zapotrzebowania na maszyny i urzàdzenia.
Ogromne znaczenie dla bran˝y ma znaczny spadek kosz-
tów leasingu. Ostatnio sta∏ si´ on nawet taƒszy od oferty

banków kierujàcych swoje us∏ugi kredytowe do ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. 
Polski rynek leasingu przeszed∏ faz´ konsolidacji – pozo-
stali na nim wy∏àcznie gracze o niepodwa˝alnej wiarygod-
noÊci z punktu widzenia bezpieczeƒstwa klienta. Sà to fir-
my nale˝àce do mi´dzynarodowych koncernów i grup ban-
kowych. Teraz nadszed∏ wi´c czas uatrakcyjniania propo-
zycji przez firmy leasingowe, które wcià˝ ulepszajà i dopa-
sowujà ofert´ do potrzeb klientów.

Dalsze informacje Pb 002Z
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WartoÊç netto sprz´tu budowlanego oddanego w leasing w pierw-
szym pó∏roczu 2007 roku (w milionach z∏otych)

1. Europejski Fundusz Leasingowy 305,13
2. Caterpillar Financial Services 301,22
3. SG Equipment Leasing 244,31
4. Millenium Leasing 177,62
5. Raiffeisen Leasing Polska 176,67
6. VB Leasing 144,94
7. BRE Leasing 99,52
8. BZ WBK Finance&Leasing 72,01
9. VFS Us∏ug Finansowe Polska 64,31

10. Pekao Leasing 49,95
11. Fortis Lease Polska 46,41
12. Handlowy Leasing 44,25
13. BPH Leasing 36,70
14. Siemens Finance 34,08
15. Orix Polska 6,02
16. Noma 2 3,81

(tabela wed∏ug statystyk Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych)



Maszyny znad jeziora

Mecalac to marka dobrze
znana w Europie. Istniejàca
od 1974 roku francuska fir-
ma produkuje maszyny wy-
korzystywane w budownic-
twie, drogownictwie, pra-
cach ziemnych, przy uk∏ada-
niu kabli i rur oraz przy budo-
wie tuneli, torów kolejowych,
a tak˝e w recyklingu. Za∏o˝y-
ciel firmy, Pierre Pignon, by∏
in˝ynierem specjalizujàcym
si´ w projektowaniu maszyn
drogowych. Jego ambicjà
by∏o jednak wyprodukowa-
nie maszyn wszechstron-
nych, które u∏atwi∏yby prace

budowlane w warunkach
miejskich. W ciàgu ponad
trzydziestu lat istnienia firmy
stawa∏y si´ one zatem coraz
bardziej kompaktowe, coraz
lepiej przystosowane do pra-
cy w ciasnych, trudnych loka-
lizacjach, gwarantujàc jedno-
czeÊnie operatorowi pe∏nà
kontrol´ nad miejscem pracy.
W roku 1984 Mecalac wpro-
wadzi∏ na rynek swojà pierw-
szà kopark´ hydraulicznà.
W latach dziewi´çdziesià-
tych zarzàd firmy objà∏ Henri
Marchetta, który postawi∏ so-
bie za cel nie tylko rozwija-
nie produkcji, ale i zdobywa-
nie rynków mi´dzynarodo-
wych przez rozwijanie sieci
dystrybucji w Europie. 
W roku 1999 Mecalac skupi∏
si´ na rozwijaniu sieci sprze-

da˝y, zmodernizowa∏ zak∏ady
produkcyjne oraz zwi´kszy∏
liczb´ punktów serwisowych.
W 2002 roku sfinalizowano
joint-venture z niemieckà fir-
mà Ahlman, producentem ∏a-
dowarek ko∏owych. Kompak-
towe, wszechstronne i nowo-
czesne maszyny znakomicie
uzupe∏niajà ofert´ produktów
Mecalaca przeznaczonych
do pracy na miejskich pla-
cach budowy.
Mecalac to skrót od s∏ów
„Mecanique du Lac”, co
oznacza „maszyny znad je-
ziora”. I rzeczywiÊcie ich
produkcja odbywa si´ w An-
necy, francuskim miastecz-
ku po∏o˝onym nad alpejskim

jeziorem o tej samej nazwie.
Trafiajà stàd nie tylko do ca-
∏ej Europy, spotkaç je mo˝-
na tak˝e w tak egzotycznych
miejscach, jak Maroko, Tu-
nezja, Kamerun i Kongo. 
Pod koniec wrzeÊnia Grupa
Mecalac niezwykle uroczy-
Êcie Êwi´towa∏a wyproduko-
wanie dziesi´ciotysi´cznej
maszyny. Do Annecy-le-Vieux
zjechali nie tylko dealerzy fir-
my (a jest ich 150), zaproszo-
no równie˝ pi´çdziesi´ciu re-
daktorów europejskiej prasy
bran˝owej, w tym przedstawi-
ciela naszej redakcji. Przygo-
towano niezwykle bogaty pro-
gram, starajàc si´ po∏àczyç
w nim elementy poznawcze
i rozrywkowe. MieliÊmy zatem
okazj´ zwiedziç oba zak∏ady
produkcyjne Mecalaca. Je-

den z nich to Hydromo, w od-
dalonym od Annecy o 40 kilo-
metrów Albens, gdzie produ-
kowane sà komponenty
do maszyn. Trafiajà one na-
st´pnie do g∏ównego zak∏adu
w Annecy-le-Vieux, gdzie od-
bywa si´ finalny monta˝. 
Jednym z najciekawszych
momentów wrzeÊniowych
uroczystoÊci by∏ pokaz ma-

szyn Mecalac. Francuzom
nie wystarczy∏y baletowe
popisy maszyn w r´kach
zr´cznych operatorów. Pro-
wierzyli maszynom role
w teatralnym show, w któ-
rym aktorami byli pracowni-
cy firmy. Scenariusz prowa-
dzi∏ nas od epoki kamienia
∏upanego a˝ po lata wspó∏-
czesne, prezentujàc w dow-
cipny sposób, jak  rozwija-
∏a si´ myÊl techniczna.
W kulminacyjnym momen-

cie wyst´pu oczom zgroma-
dzonych ukaza∏a si´ sre-
brzysta 10-tysi´czna ma-
szyna Mecalac, którà dum-
nie zademonstrowa∏ szef fir-
my Henri Marchetta. 
Siedzàcy na widowni pra-
cownicy firmy przyjmowali
popisy swoich kolegów en-
tuzjastycznymi okrzykami
i salwami Êmiechu. 

Ukoronowaniem uroczysto-
Êci by∏a konferencja praso-
wa zorganizowana w pa∏acu
Menthon nad brzegiem je-
ziora. Zarzàd firmy z dumà
zaprezentowa∏ dotychcza-
sowe wyniki, jak i plany
na przysz∏oÊç, podkreÊlajàc
˝e niezmienna b´dzie do-
tychczasowa polityka – dba-
nie o pe∏nà satysfakcj´ klien-
tów, innowacyjnoÊç i obse-
syjna troska o jakoÊç. 

Dalsze informacje Pb 003Z
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Benedict Dunkelberg (Ahlman)i Henri Marchetta (Mecalac) przed zak∏adem Hydromo 

W Annecy atrakcja goni∏a atrakcj´. Prezes Henri Marchetta osobiÊcie troszczy∏ si´ o to,
aby goÊcie nie nudzili si´ tak˝e w czasie uroczystej kolacji w Pa∏acu Menthon 

Na terenie zak∏adów Mecalac mieÊci si´ tak˝e poligon demonstracyjny, gdzie wyekspo-
nowano najnowsze, jak i najstarsze modele produkowanych tu maszyn
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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 .............................................................................

................................................................................................................................................................................................
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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 57

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 88
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 6.435 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest
przedstawiç potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego
nak∏adu.
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.

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. 

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

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%

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

1/2008 30.01.2008    21.12.2007 27.12.2007
2/2008 27.03.2008    21.02.2008 25.02.2008
3/2008 09.05.2008    31.03.2008 07.04.2008
4/2008 29.07.2008    23.06.2008 27.06.2008

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Forum BUDOWNICTWA 
– nowy, elektroniczny serwis bran˝owy

Wi´cej informacji na stronie http://forumbudowlane.e-firma.pl

SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

ORYGINALNE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KONTAKT W J¢ZYKU NIEMIECKIM LUB ANGIELSKIM:

www.poc-machines.com
tel. +49-6152-1878-0 • fax +49-6152-1878-16

NOWOÂå

SKANDYNAWSKA FIRMA Z BRAN˚Y PROFESJONALNYCH TECHNIK CI¢CIA I WIERCENIA 
SPRZEDA U˚YWANY SPRZ¢T W BARDZO DOBRYM STANIE TECHNICZNYM

Nawià˝emy wspó∏prac´ z powa˝nym odbiorcà/hurtownikiem w zakresie sprzeda˝y nast´pujàcych maszyn: 
• KOMPLETY WIERTNIC DIAMENTOWYCH (ø20÷400 mm) – 20 sztuk. Ceny: 250÷1.340 euro/szt. 
• RÓ˚NE DIAMENTOWE PI¸Y DO ÂCIAN (5÷30 kW) z nap´dem elektro-hydraulicznym 

(Hilti, Promac, Hydrostress) – 8 sztuk. Ceny: 6.700÷13.500 euro/szt.
• ELEKTRYCZNA PRZECINARKA DO POD¸O˚A (7,5 kW) – 1 sztuka. Cena: 1.150 euro
• ELEKTRONICZNA PRZECINARKA DO POD¸O˚A (11kW) – 1 sztuka Cena: 1.500 euro
• DOSTARCZAMY TAK˚E WIERT¸A i TARCZE DIAMENTOWE.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

Polska, tel. 058 661 17 27, fax 058 661 81 88 lub office@hexacon.pl

Przedsi´biorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.
˚abno 2A, 63-112 Brodnica

Sprzeda czynnà wytwórni´ mas bitumicznych 
SOKP 50 a prod. MADRO.

Stan dobry, rok produkcji 1978.
Do samodzielnego zdemontowania.

Kontakt: Jakub WiÊniewski 693 093 905

¸ukasz Bia∏kowski 693 093 908

polska@dromost.com



PoÊrednik Budowlany: – Poczàtki Komatsu Ltd datuje si´
na rok 1921. DziÊ firma jest Êwiatowym liderem wÊród pro-
ducentów maszyn dla budownictwa i przemys∏u wydobyw-
czego. Co sprawi∏o, ˝e Komatsu w stosunkowo krótkim cza-
sie uda∏o si´ osiàgnàç tak spektakularny sukces?
Takahide Oshitani: – Sàdz´, ˝e u jego podstaw le˝y naro-
dowa cecha moich rodaków, jakà jest zapa∏ do wytwarzania
wszelakich dóbr. Japoƒczycy produkujà z pasjà, zale˝y im
na satysfakcji u˝ytkowników. Zadowoleni powinni byç tak˝e
korzystajàcy z maszyn budowlanych. Wyczytaç to mo˝na ze
zbioru zasad obowiàzujàcych w Komatsu. Ten niepisany ko-
deks obowiàzywa∏ od poczàtku istnienia firmy i dopiero nie-
dawno przybra∏ postaç siedmiu regu∏. Pierwsza z nich to
zobowiàzanie do produkowania niezawodnych wyrobów
najwy˝szej jakoÊci. Drugà zasadà jest ukierunkowanie
na potrzeby klienta. Trzecia to obowiàzek okreÊlenia zasad-
niczych przyczyn wyst´powania problemu. Je˝eli coÊ nie
dzia∏a tak, jak powinno, w Komatsu wraca si´ do procesu
poprzedzajàcego ten, w którym zaistnia∏ problem. Tylko
w ten sposób uda si´ ustaliç rzeczywistà przyczyn´ jego po-
wstawania. Czwartà zasadà Komatsu jest docieranie
do miejsc, w których przychodzi pracowaç naszym maszy-
nom. Chodzi o to, by zapoznaç si´ rzeczywistymi warunka-
mi ich u˝ytkowania. Kolejnà zasadà jest polityka równomier-
nego rozpowszechniania w firmie informacji i wdra˝a-
nia wszelkich obowiàzujàcych zasad. Szósta z regu∏ doty-
czy zasad wspó∏pracy z parterami biznesowymi – takimi,
jak Sumitomo, ale tak˝e z ka˝dym z dealerów czy dystry-
butorów, a tak˝e dostawcami komponentów. Zw∏aszcza ta
ostatnia grupa jest obecnie wyjàtkowo wa˝na. Zapotrzebo-
wanie na maszyny budowlane stale roÊnie, potrzebujemy
zatem coraz wi´cej podzespo∏ów i komponentów. Ich do-
stawcà dla Komatsu jest japoƒska grupa Midori-Kai, zrze-
szajàca sto trzydzieÊci firm w Japonii oraz czterdzieÊci pi´ç
w USA. Dzi´ki temu Komatsu jest w stanie nie tylko utrzy-
mywaç wysoki poziom produkcji, ale tak˝e jà zwi´kszaç.
Wielu z naszych konkurentów ma z tym problemy… A wra-
cajàc do zasad obowiàzujàcych w Komatsu, siódma i ostat-
nia z nich dotyczy zasobów ludzkich. 

– Nie wypada nie zapytaç Pana o zwiàzki koncernu Komat-
su z Polskà. Przed laty Huta Stalowa Wola produkowa∏a z po-
wodzeniem spycharki na licencji Komatsu. Cz´Êç maszyn
trafia∏a nawet na wymagajàcy rynek pó∏nocnoamerykaƒski.
Przed dwoma laty wspó∏praca ta si´ jednak zakoƒczy∏a…
– Komatsu utrzymuje czterdzieÊci cztery fabryki na ca∏ym
Êwiecie, z tego osiem w Europie. DwadzieÊcia z nich pro-
dukuje silniki, uk∏ady hydrauliczne, uk∏ady nap´dowe,
a w dwudziestu czterech montuje si´ maszyny. Spycharki
produkujemy w Japonii i w Brazylii, dlatego te˝ po wyga-

Êni´ciu umowy joint-venture ze Stalowà Wolà, Komatsu za-
przesta∏o aktywoÊci na tym polu. Zapotrzebowanie rynku
na spycharki nie roÊnie tak gwa∏townie, firma nie widzia∏a
zatem koniecznoÊci utrzymywania produkcji w Polsce, sko-
ro wydajnoÊç innych fabryk ca∏kowicie odpowiada potrze-
bom. Komatsu b´dzie stawiaç na rozwój produkcji koparek
hydraulicznych, choç w tym segmencie rynku jesteÊmy ju˝
dziÊ niekwestionowanym Êwiatowym liderem. 

– Komatsu Poland dzia∏a od stycznia 2006 roku. Powsta∏o
w wyniku decyzji Komatsu Europe o powierzeniu sprzeda˝y
maszyn tej marki w Polsce koncernowi Sumitomo…
– Komatsu Polska to joint venture, w którym dziewi´çdzie-
siàt procent udzia∏ów posiada obecnie korporacja Sumito-
mo Corporation Group. Jest to jeden za najwi´kszych ja-
poƒskich domów handlowych mogàcy poszczyciç si´ czte-
rystuletnià historià. Pozosta∏e dziesi´ç procent udzia∏ów
w firmie obj´∏o Komatsu Europe. Sumitomo jest najwi´k-
szym partnerem Komatsu na ca∏ym Êwiecie, a Êcis∏a wspó∏-
praca obu firm trwa ju˝ od trzydziestu lat.

- Jak wa˝ny jest dla Komatsu polski rynek?
– Jeszcze do niedawna polski rynek nowych maszyn nie
wydawa∏ si´ dla Komatsu szczególnie atrakcyjny. Uznawa-
no, ˝e w Europie liczà si´ przede wszystkim Niemcy, An-
glia, W∏ochy, Francja i Hiszpania. Polska mo˝e jednak ju˝
niebawem wyjÊç na szóstà pozycj´. Uwaga Komatsu Euro-
pe, zarzàdu japoƒskiej centrali Komatsu, jak i Sumitomo
skupiona jest na Polsce. Wszyscy bacznie obserwujà pol-
ski rynek i nasze poczynania na nim. O jego du˝ym zna-
czeniu dla Komatsu Êwiadczyç mo˝e równie˝ to, ˝e w stycz-
niu ubieg∏ego roku Komatsu Polska zatrudnia∏o dwanaÊcie
osób. DziÊ mamy czterdziestu oÊmiu pracowników i myÊli-
my o zatrudnieniu kolejnych.

- SkutecznoÊç dzia∏ania Komatsu Poland uwarunkowana jest
dost´pnoÊcià maszyn. Fakt, i˝ nie trzeba na nie d∏ugo cze-
kaç, jak dzieje si´ to coraz cz´Êciej w przypadku innych pro-
ducentów, to dodatkowa i znaczàca przewaga…
– To, ˝e stoi za nami tak pot´˝ny koncern, jak Sumitomo,
pozwala utrzymywaç stok maszyn. Obecnie mamy na pla-
cu oko∏o stu pi´çdziesi´ciu sztuk sprz´tu ró˝nego typu, co
stanowi mniej wi´cej dwumiesi´czny zapas. W zasadzie jed-
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nak gromadzenie zapasów nie jest niezb´dne dla utrzyma-
nia p∏ynnej sprzeda˝y. Dzi´ki dalekowzrocznej polityce Ko-
matsu wydajnoÊç naszych fabryk nie tylko odpowiada obec-
nemu zapotrzebowaniu rynku, ale wr´cz je przewy˝sza.
ZdolnoÊci produkcyjne dostawców podstawowych podze-
spo∏ów, jak silniki czy uk∏ady hydrauliczne oraz zak∏adów
dokonujàcych finalnego monta˝ sprawiajà, ˝e na maszyny
Komatsu nie trzeba wyczekiwaç miesiàcami.

– A co sàdzi pan o konkurencji ze strony coraz Êmielej
poczynajàcych sobie chiƒskich producentów? Czy stano-
wià oni realne zagro˝enie dla uznanych marek?
– Sytuacja nieco przypomina to, co prze˝ywaliÊmy, gdy
szturm na Êwiatowe rynki przypuÊcili Koreaƒczycy. Najwi´k-
szà ró˝nic´ mi´dzy nimi, a nami stanowi to, ˝e my dyspo-
nujemy rozbudowanà siecià dystrybutorów i serwisów
na ca∏ym Êwiecie. Chiƒczycy majà bardzo mocny argument
w postaci niskich cen, jednak za kilka lat, gdy zacznà si´
problemy z serwisem, ich pozycja mocno os∏abnie. 

– Skoro poruszyliÊmy ju˝ temat serwisu… Jak móg∏by pan
scharakteryzowaç polityk´ Komatsu Poland w tym wzgl´dzie?
– Nasze maszyny nie sà tanie, jest wi´c oczywiste, ˝e ich
nabywcy majà prawo oczekiwaç obs∏ugi posprzeda˝nej na
najwy˝szym poziomie. Przyznaj´, ˝e Komatsu nie mia∏o
w Polsce dobrej opinii w tym wzgl´dzie. Kiedy odwiedzia-
∏em potencjalnych klientów, mieli oni du˝e wàtpliwoÊci, co
do sprawnoÊci naszego serwisu. Dlatego te˝ bardzo du˝o
inwestujemy w rozwój us∏ug serwisowych. Konsekwentnie
zwi´kszamy liczb´ zatrudnionych mechaników. Obecnie
w Komatsu Polska i u naszych delarów mamy ich
pi´çdziesi´ciu szeÊciu. Jest to ÊciÊle powiàzane z liczbà
maszyn Komatsu funkcjonujàcych na polskim rynku. W cià-
gu minionych siedmiu lat  sprzedaliÊmy w Polsce tysiàc
szeÊçset szeÊciesiàt maszyn. Aby zagwarantowaç ich ob-
s∏ug´ na odpowiednim poziomie, jeden mechanik mo˝e
mieç pod opiekà najwy˝ej czterdzieÊci maszyn. Liczàc na
rozwój rynku, musimy wi´c rozwijaç sieç serwisowà.
Dlatego ca∏y czas szukamy i zatrudniamy nowych ludzi. 

– Komatsu znane jest z wdra˝ania zaawansowanych techno-
logicznie nowinek, takich jak choçby system Komtrax…
– Komtrax usprawnia dzia∏ania naszego serwisu. To rozwià-
zanie wyjàtkowe w skali Êwiatowej. Inne firmy oferujà oczy-
wiÊcie tego rodzaju systemy, ale tylko nasz osiàgnà∏ taki sto-
pieƒ zaawansowania. Na ca∏ym Êwiecie pracuje obecnie sie-
demdziesiàt pi´ç tysi´cy maszyn wyposa˝onych w Komtrax,
a co miesiàc dochodzà kolejne dwa tysiàce. Od przysz∏ego
roku systemem Komtrax b´dà mogli cieszyç si´ tak˝e u˝yt-
kownicy mniejszych maszyn Komatsu. Dzi´ki niemu b´dà
czekaç krócej na ustalenie przyczyny awarii i jej usuni´cie. 

- Czy Komtrax cieszy si´ zainteresowaniem polskich klientów?
– Docenia go znakomita wi´kszoÊç w∏aÊcicieli maszyn, ale
z pewnoÊcià niewielu operatorów. Dzi´ki systemowi ustaliç
mo˝na bowiem choçby to, jak cz´sto uruchamiano silnik
i jak d∏ugo pracowa∏ uk∏ad hydrauliczny. W∏aÊciciel maszy-
ny mo˝e wi´c ∏atwo ustaliç stopieƒ efektywnoÊci jej wyko-
rzystania. Nic dziwnego, ˝e niektórzy operatorzy nie czujà
si´ komfortowo b´dàc pod tak Êcis∏à kontrolà. O korzy-
Êciach z u˝ytkowania Komtraksu nie trzeba przekonywaç

tak˝e w∏aÊcicieli wypo˝yczalni sprz´tu budowlanego. Mo-
gà oni na bie˝àco Êledziç stan techniczny sprz´tu i sposób,
w jaki jest wykorzystywany przez wypo˝yczajàcego. Kom-
trax pomaga równie˝ chroniç maszyn´ przed kradzie˝à. Nie
tylko alarmuje, gdy silnik zostanie uruchomiony na przy-
k∏ad w nocy. Pozwala tak˝e na jego zdalne wy∏àczenie,
ograniczajàc tym samym ryzyko kradzie˝y. 

– Komatsu oferuje szerokà gam´ maszyn – od kompaktowych
po prawdziwe kolosy. Jak w paƒskiej ocenie kszta∏towaç si´
b´dzie przysz∏oÊç polskiego rynku? Czy d∏ugo jeszcze królo-
waç b´dà na nim koparko-∏adowarki czy te˝ pojawiaç si´ za-
cznie coraz wi´cej maszyn kompaktowych?
– Âwiatowe rynki zmieniajà si´ wraz z potrzebami klientów.
Obecnie w Polsce wcià˝ najch´tniej kupowane sà kopar-
ko-∏adowarki. Na Êwiecie zamiast tego wypo˝ycza si´ lub
kupuje kompaktowà ∏adowark´ ko∏owà i minikopark´. Przy-
puszczam, ˝e polski rynek koparko-∏adowarek pozostanie
na dotychczasowym poziomie, ale coraz wi´kszym zainte-
resowaniem cieszyç si´ te˝ b´dà maszyny kompaktowe.

- Czy Komatsu w Polsce skoncentruje si´ na sprzeda˝y du-
˝ych, wyspecjalizowanych maszyn, czy te˝ postawi na ∏a-
twiej zbywalne maszyny kompaktowe?
– Nie zamierzamy skupiaç si´ na ˝adnym konkretnym ro-
dzaju sprz´tu. Polskiemu klientowi oferujemy pe∏en wybór
maszyn Komatsu. Chcia∏bym te˝ zauwa˝yç, ˝e sprzeda˝,
eksploatacja i serwis du˝ych, wyspecjalizowanych maszyn
wymagajà w wi´kszym stopniu specjalistycznej wiedzy.
Czujemy, ˝e tak˝e na nas spoczywa odpowiedzialnoÊç,
dlatego te˝ staramy si´ zawsze wspieraç takich dealerów,
jak Grausch i Grausch Maszyny Budowlane i Polsad,
a tak˝e klientów, takich jak kopalnia Lafarge. 

- Na koniec naszej rozmowy chcielibyÊmy zapytaç o Paƒ-
skie wra˝enia z pracy w Polsce.
– Polska jest trzecim europejskim krajem, w którym przychodzi
mi mieszkaç i pracowaç. WczeÊniej by∏a to Hiszpania i Holan-
dia. Polaków oceniam bardzo dobrze, sà pracowici i uczciwi.
Cieszy mnie to, ˝e mog´ byç Êwiadkiem gwa∏towych zmian
w polskiej gospodarce i rzeczywistoÊci. Fakt, ˝e Komatsu ma
swój udzia∏ w budowie polskich autostrad, dróg, budynków
i ca∏ej infrastruktury stanowi dla mnie znakomità motywacj´. 

- Co czu∏ Pan obejmujàc polskà placówk´? 
– Pierwszy raz oglàda∏em Polsk´ z okien taksówki w dro-
dze z lotniska do hotelu w centrum Warszawy. By∏ rok 1996,
zima, pada∏ Ênieg, miasto wydawa∏o si´ byç pogrà˝one
w ca∏kowitych ciemnoÊciach. PomyÊla∏em, ˝e Polska to
trudne miejsce do pracy i ˝ycia. Potem bywa∏em tu jeszcze
kilka razy, ale dopiero kiedy w marcu 2006 dosta∏em zada-
nie kierowania firmà Komatsu Polska i przeprowadzi∏em si´
do Warszawy, inaczej spojrza∏em na polskà rzeczywistoÊç.
Stan´∏o przede mnà nowe wyzwanie, poczu∏em wielkà od-
powiedzialnoÊç, a ÊwiadomoÊç zmian, jakie zachodzà
na moich oczach, sprawia i˝ optymistycznie patrz´ w przy-
sz∏oÊç. Zarówno Polski, jak i Komatsu Poland.

Rozmawiali: 
Magdalena Ziemkiewicz

i Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika

PoÊrednik Budowlany 13



Maszyny drogowe
JCB Vibromax

Vibromax od ponad 65 lat
uznawany jest za jednego
z liderów wÊród producentów
najwy˝szej jakoÊci maszyn
do zag´szczania gruntu. Mar-
ka Vibromax (nazwa pocho-
dzi od okreÊlenia „Maximale
Vibration”) narodzi∏a si´ w ro-
ku 1880, kiedy to w Düssel-
dorfie Franz Josef Losenhau-
sen rozpoczà∏ produkcj´ ma-
szyn. Jego firma w roku 1934
wyprodukowa∏a pierwszà
maszyn´ do zag´szczania
gruntu. Rozwój konstrukcji
zaowocowa∏ kolejnymi prasa-
mi wibracyjnymi, p∏ytami za-
g´szczajàcymi, skoczkami
i walcami, które przynios∏y fir-
mie Êwiatowà s∏aw´. W ro-
ku 2005 Vibromax wszed∏
w sk∏ad koncernu JCB. Pro-
dukowane przez Vibromax
maszyny do zag´szczania
gruntu – poczàwszy od lek-
kich stóp wibracyjnych serii
VMR, po walce wibracyjne
serii VM dost´pne sà tak˝e
w Polsce za poÊrednictwem
firmy Interhandler. 
Stopy wibracyjne JCB Vi-
bromax serii VMR sà nie-
zwykle ∏atwe w konserwacji,
co skraca czas przeglàdów
i zapewnia wi´kszà wydaj-
noÊç. Ich nisko umieszczo-
ny Êrodek ci´˝koÊci i czte-

rokolumnowe prowadzenie
ubijaka zapewniajà stabil-
noÊç jego dzia∏ania i gwa-
rantujà wysokà niezawod-
noÊç urzàdzenia.
Zag´szczarki wibracyjne
jednokierunkowe VMF s∏u-
˝à do efektywnego zag´sz-
czania asfaltu, gruntu i in-
nych niespoistych (lub s∏a-
bo spoistych) materia∏ów.
G∏ównymi zaletami maszyn
serii VMF sà ich wysoka wy-
dajnoÊç oraz mo˝liwoÊç
szybkiego przemieszczania
si´. Maszyny wyposa˝ono
w silnik benzynowy oraz
trwa∏e, odporne na Êciera-
nie elementy robocze. 
Wyposa˝one w sterowanie
hydrostatyczne zag´szczar-
ki rewersyjne VMP przezna-
czone sà do efektywnego
wykonywania prac polega-
jàcych na zag´szczaniu
zgranulowanego i spoiste-
go materia∏u. Posiadajà
mo˝liwoÊç zmiany kierunku
poruszania si´ oraz pracy
bez przemieszczania si´, co
sprawdza si´ w miejscach
trudnodost´pnych, gdzie
nawracanie mo˝e byç
utrudnione dla zag´szczar-
ki jednokierunkowej.
Walce dwub´bnowe VMD
cechuje wysoka wydajnoÊc,
∏atwoÊç obs∏ugi technicznej
oraz niewielkie wymagania
co do konserwacji (uk∏ad
uszczelnieƒ u∏o˝yskowania
elementów wibrujàcych nie
wymaga smarowania przez
ca∏y okres eksploatacji ma-
szyny). Ka˝dy z walców se-
rii VMD wyposa˝ony jest
w uk∏ad zraszania stosowa-

ny przy wa∏owaniu asfaltu,
zgranulowanego materia∏u,
a tak˝e spoistej bàdê nie
spoistej ziemi. Zbiornik wody
wykonany jest ze stali nie-
rdzewnej (V2A), co zapewnia
maksymalnà trwa∏oÊç. 
Walce kompaktowe JCB Vi-
bromax odznaczajà si´ naj-
lepszymi parametrami w po-
równaniu z maszynami tej
klasy innych producentów.
Pozwalajà uzyskaç maksy-
malnà wydajnoÊç pod-
czas pracy na ro˝norodnym
pod∏o˝u. Dost´pne sà rów-
nie˝ w wersji ze zdalnym ste-
rowaniem zapomocà pilota.
Posiadajà mo˝liwoÊç stero-
wania czterema b´bnami
oraz centralnie umocowany
mechanizm wibracyjny. 
Wibracyjne walce tandemo-
we VMT przechodzà wielo-
etapowe, dwugodzinne testy
w fabryce. Ich specjalnie za-
projektowana konstrukcja
zapewnia wysokà wydaj-
noÊc pracy i minimalne
koszty eksploatacji. Maszy-
ny serii VMT s∏u˝yç mogà
zarówno do zag´szczania
gruntu, jak i asfaltu. Takie
ich cechy, jak ogromna ∏a-
twoÊç manewrowania oraz
kompaktowe wymiary, a tak-
˝e dost´pnoÊç wersji z opo-
nami gumowymi z przodu
lub z ty∏u, pozwalajà na za-
stosowanie walców w ró˝no-
rodnych warunkach tereno-
wych, panujàcych przy bu-
dowie dróg dojazdowych,
ulic osiedlowych, parkin-
gów, autostrad czy lotnisk. 
Walce wibracyjne VM z po-
jedyƒczym b´bnem podob-

nie jak walce serii VMT pod-
dawany jest wieloetapowym
testom fabrycznym. G∏ównà
zaletà tych maszyn jest ich
wyjàtkowa uniwersalnoÊç.
Posiadajà one dwie cz´sto-
tliwoÊci wibracji i jej ampli-
tudy (z wyjàtkiem maszy-
ny VM 46), co pozwala
optymalnie dostosowaç pa-
rametry pracy walca
do konkretnych potrzeb za-
g´szczania gruntu. Walce
wibracyjne VM doskonale
sprawdzajà si´ przy budo-
wie ulic, parkingów, budyn-
ków, zapór, wa∏ów, auto-
strad i lotnisk. Dodatkowym
atutem tych maszyn jest ich
znakomita zdolnoÊç poko-
nywania zgrubieƒ spoistej
ziemii oraz wzniesieƒ. Jest
to mo˝liwe dzieki zastoso-
waniu wytrzyma∏ych na wy-
sokie momenty obrotowe
podzespo∏ów nap´dowych
oraz wbudowanego uk∏adu
antypoÊlizgowego SASS). 
Walce wibracyjne do holo-
wania JCB Vibromax sà
urzàdzeniami o wysokich
parametrach technicznych
i niskich kosztach eksplo-
atacji. Przeznaczone sà
do holowania przez inny po-
jazd. Stosowane sà g∏ównie
w miejscach, w których ko-
nieczne jest zag´szczanie
pod∏o˝a o du˝ej powierzch-
ni w pewnych odst´pach
czasowych. Posiadajà hy-
drauliczny uk∏ad wibracyjny
w∏àczany i wy∏àczany z po-
jazdu holujàcego. Dodatko-
wo wyposa˝one sà tak˝e
w rozrusznik elektryczny.

Dalsze informacje Pb 004Z
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Walec podwójny serii VMP 160 Zag´szczarka rewersyjna VMP 64 Zag´szczarka jednokierunkowa VMF 70 Stopa wibracyjna VMR 75





Spycharki CASE
podbijajà Europ´

Jednà z podstawowych i cz´-
sto u˝ywanych maszyn bu-
dowlanych jest spycharka gà-
sienicowa. Maszyny tego ro-
dzaju wykorzystywane sà
przy wszelkiego rodzaju niwe-
lacji terenu i przesuwaniu
ogromnych mas ziemi. W na-
szym kraju, który stoi
przed najwi´kszym wyzwa-
niem budowlanym ostatnich
lat, b´dzie to podstawowa
maszyna firm budujàcych
drogi. Polscy u˝ytkownicy
znajà tego rodzaju maszyny
g∏ównie produkowane przez
HSW oraz rosyjskà firm´ STA-
LINIEC. Jednak nowoczesne
spycharki dajà du˝o wi´ksze
mo˝liwoÊci wykorzystania.
Przede wszystkim sà szyb-
sze, wygodniejsze i ekono-
miczniejsze. Dajà du˝à precy-
zj´ pracy i wygod´ operatoro-
wi. Szeroka gama modeli
spycharek pozwala dobraç

sprz´t odpowiedni do rodza-
ju wykonywanej pracy. Pod-
stawowymi parametrami ma-
szyny jest waga, moc silnika,
rozmiar i rodzaj lemiesza oraz
si∏a odspajania.
W zale˝noÊci od tego, na ja-
kim gruncie porusza si´ spy-

chacz stosujemy ró˝nej sze-
rokoÊci klepki gàsienic. Naj-
cz´Êciej stosowane rozmiary
wahajà si´ od 500 do na-
wet 915 mm, co daje u˝yt-
kownikowi bardzo dobre wa-
runki pracy na terenach pod-
mok∏ych, polach i ∏àkach. Na-

st´pnym istotnym parame-
trem jest rodzaj lemiesza, czy-
li mo˝liwoÊci regulacji w jak
najwi´kszej liczbie p∏asz-
czyzn. Najpopularniejsze le-
miesze typu pat majà mo˝li-
woÊç ustawienia go pod kà-
tem do osi maszyny, co
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Dost´pna w szeÊciu wersjach ró˝niàcych si´ szerokoÊcià klepek i rodzajem lemiesza spycharka CASE 1650K doskonale sprawdzi∏a si´
w USA. Teraz kolej na podbój polskich placów budowy…
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Typ DXK
Dwuwa∏owy
mieszalnik cykliczny
Sprawdzony na ca∏ym Êwiecie w tysiàcach egzemplarzy!

Dwuwa∏owe mieszalniki o wysokiej wydajnoÊci typu DKX
przeznaczone sà do wszelkich, najtrudniejszych zadaƒ zwiàzanych
z procesami mieszania. Sà najw∏aÊciwszym wyborem dla wszystkich,
zarówno suchych, jak i wilgotnych mieszanek mineralnych.
G∏ówny obszar ich zastosowaƒ stanowi produkcja betonu towarowego
∏àcznie z betonem samozag´szczalnym i ultrawysokiej wytrzyma∏oÊci. 
Cechà szczególnà w technice mieszalnika dwuwa∏owego jest
ustawienie ramion i ∏opat pozwalajàce na mieszanie w trzech
wymiarach i wywo∏ujàce intesywne przemieszczanie si´ mieszanych
substancji. Zapewnia to optymalne wyniki mieszania przy
jednoczesnym zwi´kszeniu wydajnoÊci dzi´ki skróceniu czasu pracy.
Kolejnymi zaletami sà:
- identyczny wynik mieszania w ka˝dym cyklu 
- wysoka jakoÊç wymieszanych materia∏ów, takich jak cement

czy dodatki chemiczne
- szybkie rozprowadzanie w∏ókien lub farb 
- ∏agodne traktowanie mieszanki
- du˝y wybór wielkoÊci mieszalników, jak i dodatkowego

wyposa˝enia 
- mocna, stabilna konstrukcja i wysoka niezawodnoÊç
- niskie koszty eksploatacji
- ∏atwa konserwacja i obs∏uga
- pewny serwis

Indywidualne doradztwo zwiàzane ze wszelkimi aspektami
procesów mieszania - tak˝e w zakresie prób - zapewniajà nasi
wykwalifikowani pracownicy. Wystarczy zapytaç.

BHS-Sonthofen GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
D-87527 Sonthofen
Niemcy

tel.  +49 8321 802-200
fax: +49 8321 802-220
info@bhs-sonthofen.de
www.bhs-sonthofen.de

EXPERIENCE AND INNOVATION

Jedynym przedstawicielem firmy BHS 
w Polsce, zajmujàcym si´ sprzeda˝à,
monta˝em i remontem urzàdzeƒ jest:
EURO BETON Sp. z o.o.
Szczyglice, ul. D∏uga 64
32-083 Balice
tel. 012 285 53 16, tel./fax 012 285 53 18
e-mail: biuro@betonservice.pl

umo˝liwia przesuwanie urob-
ku na bok. Tego typu lemiesz
nie nadaje si´ jednak do prze-
suwania du˝ych i ci´˝kich
mas ziemi. Do takiej pracy
stosujemy lemiesz sta∏y. Sze-
roka gama lemieszy, ich
kszta∏tu i wielkoÊci, pozwala
na wykorzystanie spycharki
w wielu innych ga∏´ziach go-
spodarki. Maszyny tego typu

spotykane sà na Êmietni-
skach, ha∏dach w´gla, wszel-
kiego rodzaju kopalniach,
od kopalni kruszyw do kopal-
ni z∏ota i diamentów w∏àcznie.
Jednà z marek, która niedaw-
no wprowadzi∏a je do swojej
oferty handlowej na polski, ry-
nek jest koncern CASE ze
swoimi najwi´kszymi modela-
mi sprawdzonymi w USA. 
Model 1850K o wadze od 18
do 23 ton i mocy silnika po-
wy˝ej 200 KM, sprawdzi si´
na najwi´kszych budowach
dróg i placów. Dost´pny jest
w szeÊciu wersjach ró˝nià-
cych si´ g∏ównie szerokoÊcià
klepek, rodzajem i pojemno-
Êcià lemiesza. Ogromna moc
pozwala pracowaç w naj-
ci´˝szych warunkach. No-
woczesny silnik, stworzony
przez Cumminsa i Iveco Mo-
tors, jest dynamiczny a zara-
zem ekonomiczny. Maszyn´
CASE 1850 w wersji z naj-
szerszymi klepkami i sta∏ym
lemieszem mo˝emy ju˝ zo-

baczyç na polskiej budowie.
Kolejnym, nieco mniejszym,
modelem CASE jest 1650K
o wadze od 16 do 18 ton
i mocy 160 KM. Maszyna
oferowana jest równie˝
w szeÊciu wersjach ró˝nià-
cych si´ szerokoÊcià klepek
i rodzajem lemiesza.
Spycharki gàsienicowe kon-
cernu CASE sà doskonale

znane na rynkach amerykaƒ-
skich. Zdoby∏y tam uznanie
dzi´ki swej nowoczesnej kon-
strukcji i wysokiej niezawodno-
Êci. Pierwsze spycharki CASE,
zwane buldo˝erami, pracujà
tam od ponad trzydziestu lat.
NiezawodnoÊç, prostota kon-
strukcji i przyst´pna cena po-
zwala sàdziç, ˝e maszyny te
znajdà zwolenników na rozwi-
jajàcym si´ a zarazem nie-
zwykle wymagajàcym, pol-
skim rynku. Szersze informa-
cje mo˝na uzyskaç od deale-
ra CASE w Polsce, Bax Bau-
maschinen Sp. z o.o. Firma
zapewnia cz´Êci i obs∏ug´
serwisowà w ca∏ej Polsce, za-
trudnia wykwalifikowanà ka-
dr´, która od lat pracuje
w bran˝y maszyn budowla-
nych w naszym kraju. Firma
Bax Baumaschinen z powo-
dzeniem wprowadzi∏a ju˝
pierwsze egzemplarze spy-
charek gàsienicowych na pol-
skie place budowy.

Dalsze informacje Pb 005Z

Spycharki CASE imponujà niezawodnoÊcià. Szerokie klapy pozwalajà na lepszy dost´p
do newralgicznych podzespo∏ów maszyny u∏atwiajàc prowadzenie prac serwisowych 
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Komatsu WB97S-5
niczym limuzyna

Ludwik Kloske jest w∏aÊcicie-
lem firmy Êwiadczàcej m.in.
us∏ugi koparko-∏adowarkà.
Odbierajàc nowà maszyn´
Komatsu WB97S-5 zdecydo-
wa∏ si´ pokonaç nià prawie
czterystukilometrowy dystans
dzielàcy siedzib´ Komatsu
Poland w Sulejówku od po∏o-
˝onych nieopodal K´dzierzy-
na-Koêla Wi´kszyc. 
Maszyna, którà podró˝owa∏,
wyposa˝ona jest w klimatyza-
cj´, automatycznà skrzyni´
biegów Power Shift i przesuw
hydrauliczny cz´Êci koparko-
wej. Ludwik Kloske wyjecha∏
z Sulejówka oko∏o 14.00,
by zameldowaç si´ na miej-
scu przed po∏udniem dnia na-
st´pnego. Pomimo podró˝y
nocà oby∏o si´ bez jakichkol-
wiek nieprzewidzianych wy-
darzeƒ. Pan Ludwik musia∏
tylko wybieraç boczne drogi
o mniejszym nat´˝eniu ruchu. 

Podczas d∏ugiej trasy Ludwik
Kloske przekona∏ si´ o zale-
tach kabiny maszyny. Jego
zdaniem jest ona wr´cz kom-
fortowa, du˝a powierzchnia
przeszkleƒ zapewnia dosko-
na∏à widocznoÊç w ka˝dym
kierunku. W przypadku ko-
parko-∏adowarki jest to bar-
dzo wa˝ne i ma niebagatelny
wp∏yw na bezpieczeƒstwo

operatora oraz osób pracujà-
cych wokó∏ maszyny. 
Rajd Sulejówek-Wi´kszyce nie
by∏ dla Ludwika Kloske pierw-
szà d∏ugà trasà przebytà ma-
szynà. WczeÊniej, po odbiorze
kombajnu rolniczego od de-
alera z okolic Poznania, dy-
stans do siedziby swej firmy
przeby∏ równie˝ za jego kie-
rownicà. Podobnie by∏o z ko-

parko-∏adowarkà produkcji za-
k∏adów w Ostrówku. T´ rów-
nie˝ pan Ludwik przyprowa-
dzi∏ osobiÊcie do firmy poko-
nujàc na ko∏ach dystans po-
nad 400 km. W wi´kszoÊci po-
dró˝y maszynami z punktów
ich odbioru panu Ludwikowi
towarzyszy∏a ma∏˝onka. Nie
inaczej by∏o tak˝e i tym razem.
Pani Kloske nie by∏a zm´czo-
na d∏ugà podró˝à. Jej zda-
niem kabina koparko-∏adowar-
ki WB97S-5 jest bardzo prze-
stronna i wygodna. Posiada
te˝ doskona∏à wentylacj´. 
Pierwsze wra˝enia z pracy no-
wà maszynà wypad∏y bardzo
pozytywnie. Mimo wieloletnie-
go doÊwiadczenia pan Ludwik
obawia∏ si´ nieco k∏opotów z jej
obs∏ugà, ale okaza∏o si´, ˝e
zupe∏nie niepotrzebnie. Kopar-
ko-∏adowarka pracuje bardzo
p∏ynnie, jest przy tym szybka
i pos∏uszna operatorowi. Wypa-
da zatem ˝yczyç paƒstwu Klo-
ske, by d∏ugo jeszcze cieszyli
si´ swym nowym nabytkiem. 

Dalsze informacje Pb 006Z

Koparka PW98MR-6
- wydajna i bezpieczna

Koparki ko∏owe cieszà si´
coraz wi´kszà popularno-
Êcià wÊród polskich u˝yt-
kowników. Interesujàca oka-
˝e si´ wi´c dla nich z pew-
noÊcià oferowana przez Ko-
matsu maszyna nowej genera-
cji. Âci´ty ty∏ nadwozia koparki
PW98MR-6 (koncepcja ta
sprawdzi∏a si´ w minikopar-
kach) sprawia, ˝e doskonale
spisuje si´ ona podczas prac
prowadzonych w pobli˝u Êcian
i innych przeszkód.
Zredukowany promieƒ obrotu
pozwala koparce na prac´
w miejscach o szerokoÊci za-
ledwie 3,5 metra. Podczas ro-
bót drogowych maszyna zaj-
muje wi´c tylko jeden pas
jezdni. Tylna cz´Êç koparki
podczas obrotu wystaje w bok
zaledwie na 153 mm. W ten
sposób do minimum ograni-
czono ryzyko kolizji, a opera-
tor koparki mo˝e skoncentro-

waç si´ w pe∏ni na wykonaniu
zadania. Niski poziom ha∏asu
silnika ma równie˝ pozytywny
wp∏yw na komfort pracy ope-
ratora. Innymi wyró˝nikami
maszyny jest du˝a po-
wierzchnia przeszkleƒ za-
pewniajàca optymalny wi-
dok z kabiny. Precyzyjne
sterowanie ruchami maszy-
ny zapewnia uk∏ad CLSS.
Koparka PW98MR-6 jest nie-
zwykle ekonomiczna w eksplo-
atacji, cechuje jà du˝a nieza-
wodnoÊç, wydajnoÊç przy ni-
skim, w porównaniu z maszy-
nami podobnej klasy innych
producentów, zu˝yciu paliwa.
W celu zwi´kszenia mo˝liwo-
Êci zastosowaƒ maszyny pro-
ducent pomyÊla∏ o wielu wa-
riantach jej doposa˝enia.
Opcjonalnie dost´pna jest ∏a-
twa do zamontowania dodat-
kowa przeciwwaga pozwalajà-
ca na zwi´kszenie si∏y rwàcej
i zamontowanie ci´˝szych na-
rz´dzi roboczych. 
Podstaw´ konstrukcji koparek
serii MR stanowi ich modu∏owa

budowa. Pozwoli∏o to na ogra-
niczenie liczby cz´Êci sk∏ado-
wych typowych dla danej ma-
szyny. W ten sposób zwi´kszo-
no dost´pnoÊç cz´Êci zamien-
nych oraz skrócono czas ich
dostawy. Mimo niewielkich
gabarytów koparki, jej kon-
struktorzy zadbali o prosty
dost´p do punktów obs∏ugo-
wych. Maszyn´ wyposa˝ono

tak˝e w ∏atwà do czyszczenia
ch∏odnic´. Umieszczona z ty∏u
maska silnika i boczna klapa,
pod którà znajdujà si´ podze-
spo∏y hydrauliczne, otwierajà
si´ szeroko. U∏atwia to prowa-
dzenie prac serwisowych. Inter-
wa∏y smarowania elementów
roboczych koparki producent
okreÊli∏ na 250 mth.

Dalsze informacje Pb 007Z

Ludwik Kloske w towarzystwie ma∏˝onki na chwil´ przed wyjazdem spod siedziby Komatsu
Poland. W tle koparko-∏adowarka WB97S-5, która podczas czterystokilometrowej podró˝y
spisywa∏a si´ niczym limuzyna…

Budowa nadwozia koparki sprawia, ˝e doskonale spisuje si´ ona podczas prac na ogra-
niczonej przestrzeni mogàc pracowaç bardzo blisko Êcian i innych przeszkód





Nowy wymiar w klasie
koparek 7,5-tonowych

Japoƒski koncern Takeuchi
nale˝y do wiodàcych w skali
Êwiatowej producentów ma-
szyn budowlanych. Szczegól-
nym uznaniem u˝ytkowników
cieszà si´ niezmiennie od lat
minikoparki tej marki odzna-
czajàce si´ doskona∏ymi pa-
rametrami, nowoczesnymi
rozwiàzaniami technicznymi
oraz  d∏ugà ˝ywotnoÊcià.
Minikoparka Takeuchi TB 175
jest dost´pna w dwóch wer-
sjach. Oznaczony symbolem
TB 175 CLSA model z wysi´-
gnikiem monoblokowym  po-
siada w seryjnym wyposa˝e-
niu d∏ugie rami´ ∏y˝ki, dzi´ki
czemu osiàga maksymalnà
g∏´bokoÊç kopania wynoszà-
cà 4,60 metra. Jego wysi´g
zwi´ksza si´ do 7,73 metra. 
W drugim wariancie miniko-
parka (TB 175 CV) posiada ∏a-
many wysi´gnik osiàgajàc
maksymalnà g∏´bokoÊç ko-
pania 4,44 metra, wysi´g 7,65
metra oraz maksymalnà wy-
sokoÊç wysi´gu 7,97 metra. 
Poza zwi´kszeniem g∏´boko-
Êci kopania i zasi´gu, ∏amany
wysi´gnik znakomicie nadaje
si´ do za∏adunku ci´˝kich
przedmiotów bli˝ej koparki
oraz pozwala na prostopad∏e
kopanie rowów. Umo˝liwia to

prac´ w miejscach trudnodo-
st´pnych. Aby w pe∏ni wyko-
rzystaç zalet´ zwi´kszonego
pola pracy, maszyn´ TB 175
CV wyposa˝ono seryjnie,
obok trzeciego, w czwarty,
proporcjonalny obwód stero-
wania. Umo˝liwia on przy∏à-
czenie chwytaka wielofunk-
cyjnego, który mo˝e wykony-
waç trzy ruchy: otwiera-
nie/zamykanie, obrót w pra-
wo/lewo oraz w gór´/dó∏. TB
175 CV  z chwytakiem wielo-
funkcyjnym doskonale radzi

sobie z osadzaniem kamieni,
p∏yt i kraw´˝ników, ich przy-
sypywaniem, sortowaniem,
czy te˝ ∏adowaniem wykar-
czowanych korzeni, Êció∏ki
lub gruzu. Precyzj´ pracy
chwytaka wielofunkcyjnego
i wysi´gnika zapewnia pro-
porcjonalne sterowanie do-
datkowego obwodu obs∏ugi-
wanego przez operatora er-
gonomicznymi joystickami. 
Obydwie wersje koparki TB
175 posiadajà wiele dodatko-
wych zalet. W seryjnym wypo-

sa˝eniu znajdujà si´ mi´dzy
innymi: zabezpieczenie przed
p´kni´ciem rury, zawory pod-
trzymywania obcià˝enia oraz
alarm przecià˝enia. Dzi´ki te-
mu operator maszyny jest na-
tychmiast ostrzegany o tym,
˝e transportowany ci´˝ar prze-
kracza dopuszczalnà wartoÊç.
Wszystko to przyczynia si´ do
wyd∏u˝enia bezawaryjnej pra-
cy maszyny poprawiajàc jed-
noczeÊnie bezpieczeƒstwo
i komfort pracy operatora. W
tym celu zadbano te˝ o wyso-
ki standard miejsca jego pra-
cy. Kabina imponuje prze-
stronnoÊcià oraz du˝à po-
wierzchnià przeszkleƒ. Opera-
tor siedzi w komfortowym, re-
gulowanym wielop∏aszczy-
znowo fotelu sterujàc maszy-
nà  za pomocà ergonomicz-
nych joysticków i dêwigni. 
Konstruktorzy Takeuchi starali
si´ maksymalnie u∏atwiç obs∏u-
g´ serwisowà maszyny. W tym
celu zastosowali oddzielne po-
krywy silnika i elementów we-
wn´trznych. Z kolei hydraulicz-
ny system automatycznego na-
pinania gàsienic gwarantuje ich
optymalne naciàgni´cie, co ma
pozytywny wp∏yw zarówno na
ich ˝ywotnoÊç, jak i wytrzyma-
∏oÊç. Wszystkie te argumenty
przemawiajà za wyborem naj-
lepszej maszyny w swojej kla-
sie: TAKEUCHI TB 175.

Dalsze informacje Pb 008Z
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 2,7-5,0 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 35 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
03-046 Warszawa - FULL, ul. Bruszewska 20, tel. 022 819 40 40
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
36-060 Rudna Ma∏a k/Rzeszowa - RANLIP, ul. Rudna Ma∏a 52, tel. 017 851 82 00

Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049 621 7707 127 - fax 0049 621 7707 129

Minikoparka TB 175 ma wiele zalet. W seryjnym wyposa˝eniu posiada mi´dzy innymi: zabez-
pieczenie przed p´kni´ciem rury, zawory podtrzymywania obcià˝enia oraz alarm przecià˝e-
nia ostrzegajàcy operatora, ˝e transportowany ci´˝ar przekracza dopuszczalnà wartoÊç



Koparko-∏adowarki
Venieri 

Venieri to jedna z najstar-
szych firm zajmujàcych si´
wytwarzaniem ∏adowarek
i koparko-∏adowarek. Pier-
sze maszyny tej marki wy-
produkowane zosta∏y szeÊç-
dziesiàt dwa lata temu. 
Koparko-∏adowarki Venieri
konstruowane sà w oparciu
o koncepcj´ klasycznej ∏a-
dowarki z czterema równymi
i skr´tnymi ko∏ami. 
Jako jeden z nielicznych pro-
ducentów firma Venieri oferu-
je „∏amanà” koparko-∏adowar-
k´ z hydrostatycznym prze-
niesieniem nap´du na cztery
ko∏a i ∏adowarkà czo∏owà
z systemem typu „Z”, co po-
zwala osiàgnàç udêwig prze-
kraczajàcy nawet pi´ç ton.
Wszystkie koparko-∏adowarki
posiadajà centralnie zamon-
towany silnik, co pozwoli∏o
na skrócenie konstrukcji, po-
lepszenie widocznoÊci zarów-
no do ty∏u, jak i do przodu
oraz zwi´kszenie odleg∏oÊci
∏adowania. Dzi´ki poprzecz-
nie zamontowanemu silniko-

wi uzyskano lepsze roz∏o˝e-
nie obcià˝eƒ maszyny, nato-
miast nisko po∏o˝ony Êrodek
ci´˝koÊci pozwala na uzyska-
nie lepszych parametrów ∏a-
dowania oraz kopania.
Wszystkie maszyny wyposa-
˝one sà w silniki marki Per-
kins ró˝niàce si´ miedzy sobà

przede wszystkim mocà. 
Do mniejszych koparko-∏a-
dowarek zaliczyç mo˝emy
model 1.33B. Maszyna ta
mo˝e byç wykorzystana za-
równo do wykopów ziem-
nych, niwelacji terenu, usu-

wania asfaltu, bliskiego
transportu i przy wielu in-
nych pracach budowlanych.
Venieri zadba∏o równie˝
o stworzenie odpowiedniego
komfortu operatorowi. Kabi-
na wyposa˝ona zosta∏a w re-
gulowany wielop∏aszczyzno-
wo fotel. Du˝a powierzchnia

przeszkleƒ zapewnia dosko-
na∏à widocznoÊç w ka˝dym
kierunku, chroni te˝ operato-
ra przed zagro˝eniami z ze-
wnàtrz. OczywiÊcie maszy-
na ta posiada sta∏y nap´d
na wszystkie ko∏a i mo˝li-
woÊç pod∏àczenia wielu
ró˝nych urzàdzeƒ do ramie-
nia wysi´gnika takich jak

kosiarka, m∏ot pneumatycz-
ny, wid∏y, a nawet urzàdze-
nie do czyszczenia ulic.
Pr´dkoÊç maksymalna kopar-
ko-∏adowarki Venieri 1.33B
wynosi oko∏o 20 km/h,
udêwig 1.400 kg, nato-
miast zasi´g ramienia ko-
parki a˝ 2,75 metra.

Dalsze informacje Pb 009Z

Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 21

Nisko po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci pozwala na uzyskanie lepszych parametrów ∏adowania 

Szeroko otwierana klapa u∏atwia dost´p do newralgicznych podzespo∏ów maszyny

Koparko-∏adowarki Venieri doskonale
spisujà si´ na ograniczonej przestrzeni



AGE-POWER – nowa 
jakoÊç

Za∏o˝na na poczàtku ubie-
g∏ego roku firma AGE-PO-
WER w mocny sposób za-
akcentowa∏a swojà obec-
noÊç na rynku jako dostaw-
ca cz´Êci zamiennych
do silników Deutz, zarówno
u˝ywanych, po kapitalnym
remoncie, jak i fabrycznie
nowych. Firma AGE-PO-
WER da∏a si´ poznaç jako
fachowy, szybki i rzetelny
serwis potrafiàcy sprostaç
oczekiwaniom najbardziej
wymagajàcych klientów. 
Firma budowana jest w
oparciu o wieloletnie do-
Êwiadczenia zebrane przy
obs∏udze silników Deutz
oraz maszyn drogowych
i budowlanych. 
Po blisko dwóch latach dzia-
∏alnoÊci AGE-POWER mo˝e
pochwaliç si´ wykonaniem
ponad czterdziestu remon-
tów silników Deutz, zarówno
ch∏odzonych powietrzem,
jak i cieczà. W tym czasie fir-
ma dostarczy∏a te˝ polskim
u˝ytkownikom blisko szeÊç-
dziesiàt jednostek nap´do-
wych zarówno u˝ywanych,
jak i fabrycznie nowych.
W grupie tej znalaz∏y si´ ró˝-

ne modele silników poczàw-
szy od najmniejszych
F2L511, F3L1011 przez
BF6M1013CP, BF6M1015,
a˝ po najwi´ksze F10L413
oraz BF12L513.
Jednym z g∏ównych atutów
firmy AGE-POWER jest za-
opatrzony w ponad cztery
tysiàce pozycji magazyn,
który zapewnia dostaw´
niezb´dnych cz´Êci do wy-
konania remontu silnika
w czasie 24 godzin na tere-
nie ca∏ego kraju. Na wszyst-
kie cz´Êci zamienne oraz
us∏ugi udzielana jest pe∏na
dwunastomiesi´czna gwa-
ranca. AGE-POWER oferuje
cz´Êci wy∏àcznie najwy˝-
szej jakoÊci renomowanych
producentów, takich jak BF
-Germany, Kolbenschmidt,
Victor Reinz, NPR, SM oraz
oryginalnych Deutz.
Drugà sferà dzia∏alnoÊci
AGE-POWER jest sprzeda˝
profesjonalnych agregatów
i innych urzàdzeƒ stosowa-
nych w budownictwie hisz-
paƒskiej marki BENZA cie-
szàcych si´ coraz wi´kszà
renomà na polskim rynku.
W ciàgu kilkunastu miesi´cy
zosta∏o nabywców znalaz∏o
kilkaset maszyn cechujà-
cych si´ wysokà jakoÊcià
wykonania i wytrzyma∏oÊcià.

Z pe∏nà ofertà AGE-POWER
w zakresie maszyn BENZA
i silników DEUTZ mo˝na za-
poznaç si´ na stronie inter-
netowej www.age-power.pl
W przypadku pojawienia si´

pytaƒ, na które nie uda si´
znaleêç wyczerpujàcej od-
powiedzi na stronie interne-
towej, firma AGE-POWER
prosi o kontakt telefoniczny.

Dalsze informacje Pb 010Z

PROFESJONALNY SPRZ¢T
NAJWY˚SZA JAKOÂå
Agregaty pràdotwórcze
Agregaty spawalnicze
Pi∏y do asfaltu i betonu
Motopompy
Myjki spalinowe

UWAGA !!!
POSZUKUJEMY
FIRM POWA˚NIE
ZAINTERESOWANYCH
DYSTRYBUCJÑ!!!

AGE-POWER s.c.
UL. GRUDOWSKA 65
05-822 MILANÓWEK
TEL./FAX 022/7245507
KOM: 0609560535

DEALERZY:
PILEX – Szczecin (zachodniopomorskie) tel. 091 483 48 98
PALISANDER – Bia∏ystok (podlaskie) tel. 085 662 74 88
NORDEKO – Zblewo (pomorskie) tel. 058 588 43 83
FU-H Grochowski – Racibórz (Êlàskie) tel. 032 415 12 99

WY¸ÑCZNY IMPORTER:

¸y˝ki kruszàce
i przesiewajàce REMU

Oferowane przez warszaw-
skà firm´ Wendor ∏y˝ki kru-
szàce i przesiewajàce marki
REMU podbijajà polski ry-
nek. Mogà one efektywnie
kruszyç oraz mieszaç takie
materia∏y, jak asfalt, ceg∏a,
w´giel, szk∏o, czy porcelana.
Specjalnie zaprojektowane
i wykonane z blachy Hardox
ostrza mogà byç stosowane
w ∏y˝kach EX HD oraz WL
HD. Ich szerokoÊç wyno-
si 25 milimetrów. Odleg∏oÊç
mi´dzy ostrzami w ∏y˝ce ty-
pu REMU HD MIX wyno-
si 75 milimetrów. 
¸y˝ka EX140 HD MIX (1,1 m3)

przeznaczona jest do koparek
o wadze od 16 do 21 ton, zaÊ
EX180 HDMIX (1,5 m3) do ko-
parek o tona˝u od 21 do 28 ton
i wi´cej. Z kolei ∏y˝ka WL160
HDMIX (2,1 m3) stosowana jest
do ∏adowarek wa˝àcych od 7
do 12 ton, zaÊ WL170 HDMIX
(2,7 m3) od 9 do poand 14 ton.
NowoÊcià jest cieszàca si´
olbrzymim zainteresowa-
niem u˝ytkowników lekka
∏y˝ka przesiewajàca REMU.
¸y˝ki przesiewajàce REMU
model L20 (0,11 m3, 150 kg)
oraz L30 (0,15 m3, 175 kg)
przeznaczone sà do stoso-
wania z minikoparkami oraz
ma∏ymi ∏adowarkami. Ostrza
o szerokoÊci 8 mm, podob-
nie jak inne szczególnie na-
ra˝one na zu˝ycie elementy

∏y˝ki, wykonano ze stali Har-
dox. Stosujàc ∏y˝ki REMU
otrzymaç mo˝na materia∏
o granulacji 15 oraz 22 mm.
¸y˝ka L20 mo˝e wspó∏pra-
cowaç z koparkami wa˝àcy-

mi od 1,5 do 4 ton oraz ∏a-
dowarkami od 1 do 2 ton,
zaÊ model L30 z koparkami
o tona˝u od 2 do 5 ton oraz
∏adowarkami od 1 do 2 ton. 

Dalsze informacje Pb 011Z
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Skruszony asfalt to doskona∏y materia∏ na podbudowy
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Modu∏ obrotowy
Tiltrotator

Warszawska firma Wendor
jako autoryzowany przed-
stawiciel firmy Engcon AB
w Polsce prezentuje modu∏
obrotowy Tiltrotator. Po-
zwala on zwi´kszyç wydaj-
noÊç maszyny przy jedno-
czesnej redukcji kosztów
eksploatacji o nawet 30%. 
Modu∏ ∏àczàcy wysi´gnik z ∏y˝-
kà lub innym narz´dziem mo˝-
na zamontowaç do wszystkich
koparek oraz koparko-∏adowa-
rek. Integralny system kontrol-

ny pozwala na rotacje osprz´-
tu zamontowanego na modu-
le o 360° w obie strony oraz
ruch na boki w zakresie ±40°.
Tiltrotator wyposa˝ony jest
w szybkoz∏àczk´ do ∏y˝ek
oraz innych rodzajów osprz´-
tu, co sprawia, ˝e mo˝na je
szybko zmieniaç z kabiny ma-
szyny. W zale˝noÊci od po-
trzeb mo˝e byç ona przedsi´-
bierna i podsi´bierna.
Produkowanych jest kilka mo-
deli modu∏u. Istnieje mo˝liwoÊç
indywidualnego doboru akce-
soriów firmy Engcon, które sà
kompatybilne z modu∏em obro-
towym, takich jak zag´szczar-
ki, chwytaki oraz szczypce. Til-
trotator znacznie u∏atwia pro-
wadzenie prac budowlanych
zwi´kszajàc mo˝liwoÊci i wy-
dajnoÊç koparki czyniàc ja

bezpieczniejszà oraz szybszà.
Przy u˝yciu modu∏u Tiltrotator
znacznie zwi´ksza si´ precy-
zja wykonywanych prac oraz
ich efektywnoÊç. Modu∏ wyko-
nany jest z wytrzyma∏ego ma-
teria∏u Veldox 700, co zapew-
nia d∏ugie oraz efektywne
u˝ytkowanie.
Koparka nie musi si´ ju˝ tak
cz´sto przemieszczaç, co
jest bardzo istotne podczas
prac w miastach i miejscach
trudno dost´pnych, Poza tym
ka˝dy ruch maszyny to wi´-
cej spalonego paliwa, wi´cej
straconego czasu, czyli
w efekcie wy˝sze koszty eks-

ploatacji. Modu∏ obrotowy Til-
trotator znajduje zastosowa-
nie w pracach takich, jak
podsypywanie, obsypywa-
nie, skarpowanie, kopanie
oraz renowacja rowów melio-
racyjnych, kopanie wokó∏
studzienek, rur oraz innych
trudnodost´pnych miejsc,
kopanie pod rurami oraz in-
nymi przeszkodami, równa-
nie terenu, ci´cie asfaltu, pra-
ce wymagajàce precyzji np:
uk∏adanie podk∏adów kolejo-
wych do trakcji, przenoszenie
ci´˝kich elementów za po-
mocà integralnych chwyta-
ków, prace in˝ynieryjne oraz
zwiàzane z budowà dróg.
Modu∏ Tiltrotator wspó∏pra-
cuje z koparkami wa˝àcymi
od 1,5 do 32 ton. 

Dalsze informacje Pb 012Z
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Coraz wi´cej polskich firm docenia zalety modu∏ów obrotowych
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Narz´dzia diamentowe
i zacieraczki Barikell

Powsta∏a w roku 2001 firma
Norwit poczàtkowo zajmo-
wa∏a si´ sprzeda˝à tarcz dia-
mentowych. Póêniej Norwit
stopniowo zaczà∏ nawiàzy-
waç wspó∏prac´ z przedsta-
wicielstwami znanych, jak
równie˝ wchodzàcych na ry-
nek producentów maszyn
budowlanych, takimi jak: No-
zar, Dr. Schulze – tarcze dia-
mentowe, przecinarki drogo-
we, Norton – przecinarki sto-
likowe, Fogo – agregaty oraz
pompy, Schwamborn – fre-
zarki, szlifierki do betonu,
Von Arx – frezarki do betonu,
Dynapac – zag´szczarki oraz
ubijaki wibracyjne, Wacker
– ubijaki i zag´szczarki, Bel-
le Poland – wibratory pogrà-
˝ane, zag´szczarki, ubijaki
wibracyjne, GeoFennel – ni-
welatory, SOTECO – odku-
rzacze przemys∏owe. 
W ubieg∏ym roku Norwit

rozpoczà∏ wspó∏prac´ z fir-
mà Barikell, wiodàcym pro-
ducentem zacieraczek.
Swojà renom´ zawdzi´cza-
jà one jakoÊci wykonania
oraz mo˝liwoÊci wyboru sil-
nika (Kohler, B&S, Honda,
oraz Robin Subaru). Zaletà
urzàdzeƒ Barikell jest to, i˝
operator siedzi bardzo bli-
sko zacieranego betonu.
Umo˝liwia mu to kontrol´
posadzki i ewentualne jej
r´czne dotarcie bez ko-
niecznoÊci opuszczania
maszyny. Firma Norwit
w ciàg∏ej sprzeda˝y posiada
zacieraczki: C4-60 (kraw´-
dziowa) C4-90 oraz podwój-
ne zacieraczki z nie zacho-
dzàcymi ∏opatkami MK8-90
oraz MK8-120. W ofercie ma
równie˝ zacieraczki ze ste-
rowaniem hydraulicznym
o zwi´kszonym komforcie
pracy. Wszystkie urzàdze-
nia b´dzie mo˝na obejrzeç
w stoisku firmy Norwit
na targach BUMASZ 2008.

Dalsze informacje Pb 013Z



Bobcat – przystawki
robocze dla ka˝dego 

W przysz∏ym roku minie pi´ç-
dziesiàt lat od kiedy bracia
Melroe zdecydowali si´ udo-
st´pniç do seryjnej produkcji
wynalazek ma∏ej trzyko∏owej
∏adowarki. Maszyna okaza∏a
si´ wr´cz niezastàpio-
na przy pracach na farmach
i zakrojonych na mniejszà
skal´ robotach budowla-
nych. Przez pó∏ wieku kon-
cepcja ∏adowarki uleg∏a
znacznym modyfikacjom.
Trzyko∏owy model szybko
zastàpiono czteroko∏owym,
opracowano specyficzny
uk∏ad przeniesienia nap´du
na ko∏a zapewniajàcy mo˝li-

woÊç obrotu maszyny
w miejscu, wzmocniono ra-
miona podnoÊnika. Wprowa-
dzane modyfikacje czyni∏y
ka˝dy kolejny model ∏ado-
warki tym jedynym, oryginal-
nym Bobcatem. Maszynà ∏a-
twà w operowaniu, niesamo-
wicie zwrotnà, silnà, dosko-
nale wywa˝onà i bardzo
trwa∏à. Konsekwentnie reali-
zowana w ciàgu pi´çdziesi´-
ciolecia filozofia polegajàca
na nieustannym dà˝eniu
do doskonalania produktu
i dba∏oÊci o jakoÊç przyczy-
ni∏a si´ do spektakularnego
rozwoju firmy Bobcat. 
Obecnie zatrudnia ona
na ca∏ym Êwiecie po-
nad cztery tysiàce osób. Za-
k∏ady produkcyjne firmy zlo-

kalizowane sà w USA,
w Chinach, we Francji
i w Czechach. Gama pro-
duktów oferowanych przez
firm´ Bobcat obejmuje: 
• dwadzieÊcia modeli mini∏a-

dowarek – poczàwszy
od sztandarowego pro-
duktu czyli ma∏ych ∏adowa-
rek ze sterowaniem burto-
wym poprzez ∏adowarki
gàsienicowe, o skr´tnych
ko∏ach, a skoƒczywszy
na Êredniej wielkoÊci ∏ado-
warkach przegubowych,

• osiemnaÊcie modeli ko-
parek – od najmniejszej
o wadze 800 kg do naj-
wi´kszej o wadze 12,5 t
– wiele modeli posiada
unikatowe, specyficzne
dla Bobcata rozwiàzania,

• osiem modeli podnoÊników
teleskopowych – od naj-
mniejszego – zupe∏nego
nowum: 2,2-tonowego, pi´-
ciometrowego podnoÊnika
teleskopowego, na tyle uni-
wersalnego, ˝e mo˝e pra-
cowaç z osprz´tem od mi-
ni∏adowarki, a˝ po rynkowy
przebój – 17-metrowy tele-
skop z platformà do trans-
portu osób,

• blisko szeÊçdziesiàt mo-
deli przystawek robo-
czych do mini∏adowa-
rek, dwadzieÊcia rodzajów
przystawek do podnoÊni-
ków teleskopowych, bar-
dzo szeroka gama ∏y˝ek
i przystawek do koparek.

Dzi´ki tak szerokiej ofercie
przystawek roboczych Bob-

cat  jako jedyny  zaofero-
waç mo˝e kompleksowe
i unikatowe rozwiàzania. 
Mini∏adowarka powoli zosta-
je  zast´powana okreÊleniem
„noÊnik osprz´tu”. Oprócz
typowych zadaƒ prze∏adun-
kowych mo˝e on byç wyko-
rzystany do kilkudziesi´ciu
innych rodzajów prac. Kom-
pletny osprz´t sk∏adajàcy si´
z ∏y˝ki, szczotki, m∏ota hy-
draulicznego i np. frezarki
do asfaltu wraz z ramieniem
kopiàcym i wid∏ami wykorzy-
stywany z odpowiednio do-
branym noÊnikiem osprz´tu
marki Bobcat zapewnia wy-
konanie mniejszych prac

drogowych, remontów na-
wierzchni, czy prac brukar-
skich. Przystawki robocze
wykorzystywaç mo˝na nie
tylko do prac budowlanych.
Bobcat posiada najszerszà
gam´ przystawek spoÊród

wszystkich producentów
sprz´tu kompaktowego. Mo-
gà one spe∏niç wymagania
nawet najbardziej wymaga-
jàcych klientów dzia∏ajàcych
w bran˝y rolnej, ogrodniczej,
architektury krajobrazu,
a tak˝e prowadzàcych prace
wyburzeniowe, specjali-
styczne, ziemne, itp.
Rozwój konstrukcji gamy
maszyn i przystawek prze-
prowadzono w oparciu o ob-
serwacj´ potrzeb rynku. To
nie przypadek, ˝e Bobcat
jest w∏aÊcicielem po-
nad pi´çdziesi´ciu patentów
dotyczàcych specyficznych
rozwiàzaƒ technicznych. Na-

le˝à do nich mi´dzy innymi:
stanowiàca serce sterowania
mini∏adowarkà konstrukcja
bezobs∏ugowej skrzyni ∏aƒ-
cuchowej, system Bobtach
pozwalajàcy na szybkà i ∏a-
twà zmian´ przystawki, sys-
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tem spawania inercyjnego
si∏owników i innych cz´Êci
oraz wiele pomniejszych roz-
wiàzaƒ stosowanych wy∏àcz-
nie w produktach Bobcat.
Centra projektowo-badaw-
cze firmy Bobcat ca∏y czas
prowadzà prace nad dalszy-
mi udoskonaleniami maszyn
i wprowadzeniem nowych
rozwiàzaƒ. Chodzi o to, by
maszyny by∏y jeszcze wydaj-
niejsze, mocniejsze, cichsze
i spe∏nia∏y wszelkie normy
z zakresu bezpieczeƒstwa,
emisji spalin i ha∏asu. Kon-
struktorzy starajà si´ post´-
powaç w myÊl zasad sfor-
mu∏owanych przez za∏o˝y-
cieli firmy. Sà nimi innowa-
cyjnoÊç, maksymalna pro-
stota konstrukcji oraz nieza-
wodnoÊç. W minionym roku
diametralnie zmieni∏a si´ sy-
tuacja Bobcata na rynkach
europejskich. Dzi´ki sta∏emu

wzrostowi sprzeda˝y i bar-
dzo dobrym perspektywom
na przysz∏oÊç, Bobcat zdecy-
dowa∏ si´ na dokonanie po-
wa˝nych inwestycji utrwala-
jàcych pozycj´ europejskie-
go lidera w produkcji

i sprzeda˝y sprz´tu kom-
paktowego. W tym roku
ukoƒczone zosta∏y dwie ol-
brzymie inwestycje: cen-
trum logistyczne Bobcat
na Europ´ z siedzibà w bel-
gijskim Puurs, gdzie znajdu-

je si´ sk∏ad cz´Êci oraz ma-
szyn, a tak˝e nowy zak∏ad
produkcyjny w Dobris
w Czechach. B´dzie tam
powstawaç osiemdziesiàt
procent maszyn przezna-
czonych na rynek europej-
ski. W Dobris powsta∏ tak˝e
jeden z najnowoczeÊniej-
szych oÊrodków szkolenio-
wo-treningowych pozwala-
jàcy na szkolenie handlow-
ców i przeprowadzanie pre-
zentacji sprz´tu. Lokalizacja
tego centrum jest  bardzo
korzystna równie˝ dla klien-
tów i dealerów z Polski. Ma-
jà oni teraz u∏atwiony dost´p
zarówno do wszelkiego ro-
dzaju informacji, jak i ma-
szyn. Fakt ten zaowocowa∏
ju˝ zresztà zwi´kszeniem
zainteresowania produktami
Bobcata nie tylko z Polski,
ale ca∏ej Europy Ârodkowej.

Dalsze informacje Pb 014Z
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Sennebogen 305 C+
zamiecie wszystko…

Konstrukcja nowej wielozada-
niowej maszyny firmy Senne-
bogen powsta∏a w Êcis∏ej
wspó∏pracy z u˝ytkownikami
poprzednich modeli tego ty-
poszeregu. Sennebogen 305
C+ jest mocnà i bezpiecznà
maszynà. Wyposa˝ona w za-
miatark´ firmy Sobernheimer
UKM 2.2 ukazuje pe∏ni´
swych mo˝liwoÊci na przyk∏ad
podczas prac prowadzonych
na placach budowy, sk∏adowi-
skach odpadów, wysypiskach
Êmieci czy z∏omowiskach. 
Decydujàcà zaletà maszyny
jest kabina zamontowa-
na na wysi´gniku. Mo˝liwoÊç
podniesienia jej na wysokoÊç
nawet do czterech metrów
pozwala operatorowi obser-
wowaç du˝à po∏aç czyszczo-
nej nawierzchni i odpowied-
nio wczeÊnie dostrzec prze-
szkody. Szczotki umieszczo-
no z lewej strony zamiatarki,
co dodatkowo poprawia wi-
docznoÊç z kabiny. 
Ergonomicznie rozmieszczo-
ne elementy sterowania i wy-

godny fotel zapewniajà kom-
fort pracy operatora. Kolej-
nym rozwiàzaniem u∏atwiajà-
cym codziennà prac´ jest
mo˝liwoÊç prze∏àczenia silni-
ka nap´dowego zamiatarki
w tryb pracy ciàg∏ej. Operator
nie musi trzymaç wciÊni´tego
w∏àcznika zamiatarki przez
ca∏y czas zamiatania mogàc
koncentrowaç si´ w pe∏ni
na wykonywanej pracy. W re-
zultacie zamiatanie odbywa

si´ p∏ynniej i szybciej. Monto-
wany seryjnie regulator
umo˝liwia nastawienie obro-
tów szczotek niezale˝nie
od pr´dkoÊci, z jakà prze-
mieszcza si´ maszyna. Ope-
rator mo˝e zatem jechaç po-
woli i mimo to zamiataç szyb-
ko obracajàcymi si´ szczot-
kami lub te˝ – w zale˝noÊci
od potrzeb post´powaç do-
k∏adnie odwrotnie. 
Nap´d maszyny Sennebo-

gen 305 C+ stanowi najnow-
szej generacji silnik o mo-
cy 91 kW. Spe∏nia on norm´
TIER III. Operator dysponuje
wystarczajàcà rezerwà mo-
cy w ka˝dej sytuacji. Abso-
lutnà nowoÊcià zastosowanà
w maszynie 305 C+ jest no-
wa regulowana bezstopnio-
wo przek∏adnia Variospeed.
Dzi´ki niej operator mo˝e do-
braç optymalnà kombinacj´
si∏y i pr´dkoÊci. Podczas pra-
cy z zamiatarkà p∏ynnie regu-
lowana pr´dkoÊç jazdy do
12 km/h umo˝liwia niezwykle
dok∏adne czyszczenie na-
wierzchni. Pojemnik na za-
nieczyszczenia o du˝ej po-
jemnoÊci jest otwierany i ry-
glowany hydraulicznie. Spe-
cjalny zraszacz zasilany
z mieszàcego 220 litrów wo-
dy zbiornika zapewnia opty-
malne wiàzanie kurzu pod-
czas pracy maszyny.
Sennebogen 305 C+ oprócz
zamiatarki wspó∏pracowaç
mo˝e tak˝e z innymi rodza-
jami osprz´tu, m.in. z szuflà,
wid∏ami, platformà roboczà,
lemieszem, co czyni maszy-
n´ niezwykle uniwersalnà.
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BODO Polska stawia
na serwis!

Zasady dzia∏ania serwisu fir-
my BODO sà przejrzyste.
Na pierwszym miejscu sta-
wiajà oni satysfakcj´ klien-
tów, poniewa˝ to w∏aÊnie
oni sà gwarantem dalszego
rozwoju firmy. Dlatego te˝
BODO dok∏ada wszelkich
staraƒ, by zapewniç swym
klientom ca∏odobowy ser-
wis spe∏niajàcy ich oczeki-
wania. Ka˝dy z klientów fir-
my BODO oprócz mo˝liwo-
Êci zakupu wysokiej jakoÊci
maszyn SANY otrzymuje
tak˝e pe∏ne wsparcie i do-
radztwo techniczne. 
Maszyny wytwarzane przez
koncern SANY wyró˝niajà
si´ wysokà jakoÊcià i nieza-
wodnoÊcià. Nie oznacza to,
˝e dystrybutor tego sprz´tu
mo˝e poczuç si´ choçby
przez moment zwolniony
z zapewnienia obs∏ugi po-
sprzeda˝nej na najwy˝-

szym poziomie. Jest to nie-
zb´dne w przypadku ewen-
tualnej awarii maszyny lub
koniecznoÊci wykonania
przeglàdów technicznych.
W∏aÊnie dlatego BODO za-
trudnia profesjonalnie wy-
szkolonych i doÊwiadczo-
nych mechaników dyspo-
nujàcych doskonale wypo-
sa˝onymi samochodami
serwisowymi. Firma przy-
gotowuje specjalne progra-
my szkoleniowe dla wszyst-
kich pracowników serwisu,
a szkolenia prowadzone
b´dà cyklicznie zarówno
w Polsce, jak i w Niem-
czech. Sta∏o si´ to koniecz-
noÊcià, gdy˝ tylko profesjo-
nalnie przygotowany i wy-
szkolony personel tech-
niczny zapewniç mo˝e
klientom odpowiednià ja-
koÊç obs∏ugi ich maszyn.
Mechanicy BODO sà w sta-
nie przeprowadzaç napra-
wy nie tylko w warunkach
warsztatowych, ale równie˝
w terenie. BODO gwarantu-

je usuni´cie awarii w mo˝li-
wie najkrótszym terminie.
W wyjàtkowych sytuacjach
przed∏u˝ajàcej si´ naprawy
firma podstawia maszyny
zast´pcze tej samej klasy.
U˝ytkownicy maszyn SANY
liczyç mogà na b∏yskawicz-
nà dostaw´ cz´Êci zamien-
nych. Troszczy si´ o to ca-
∏odobowy serwis dzia∏ajàcy
przy g∏ównym magazynie
BODO GLOBAL w Niem-
czech. Zawiera on w chwili
obecnej ponad trzydzieÊci

tysi´cy pozycji cz´Êci i ma-
teria∏ów eksploatacyjnych.
Wsparcie techniczne u˝yt-
kownikom maszyn SANY
zapewnia personel autory-
zowanych punktów serwi-
sowych BODO zlokalizowa-
nych w wi´kszoÊci woje-
wództw w Polsce.
BODO oferuje pe∏en zakres
us∏ug gwarancyjnych przez
dwa lata. Istnieje mo˝liwoÊç
przed∏u˝enia umowy gwa-
rancyjnej o kolejny rok. 
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Kleemann – 150 lat
tradycji

Poczàwszy od roku 1857,
kiedy powsta∏a fabryka pilni-
ków w Stuttgarcie-Obertürke-
im, firma Kleemann rozwija∏a
si´ niezwykle dynamicznie
stajàc si´ w krótkim czasie
przemys∏owym producentem
urzàdzeƒ i maszyn rolni-
czych. Ju˝ w roku 1920 w za-
k∏adach Kleemanns Vereinig-
te zatrudnionych by∏o po-
nad trzystu pracowników.
W tym czasie firma produko-
wa∏a mi´dzy innymi prasy,
elewatory, m∏yny kulowe,
pompy, maszyny do produk-
cji cegie∏, czerparki, transmi-
sje, sortowniki b´bnowe,
walce do drobnego przemia-
∏u i wyciàgi elektryczne.
Mniej wi´cej w tym samym
czasie rozpocz´to produkcj´
pierwszych „kruszarek do ka-
mieni”, a nied∏ugo potem
kompletnych stacjonarnych
instalacji do obróbki kamie-
nia naturalnego. Ju˝ w ro-
ku 1935 Kleemann skonstru-
owa∏ pierwsze mobilne kru-
szarki i przesiewacze ko∏o-
we. Znaczenie takiej produk-
cji mia∏o jednak znacznie
wzrosnàç dopiero oko∏o
dwadzieÊcia lat póêniej,
przy odbudowie zniszczone-
go przez wojn´ kraju. W la-
tach 70 ubieg∏ego stulecia
producent rozwiàzaƒ trans-
portowych Reiner posiada∏
udzia∏y w zak∏adach Kle-
emanns Vereinigte, co do-
prowadzi∏o do powstania
Kleemann-Reiner Budowa
i Sprzeda˝ Maszyn oraz
Urzàdzeƒ Sp. z o.o. Zaledwie
kilka lat póêniej, w po∏owie lat
osiemdziesiàtych rozpoczà∏
si´ trwajàcy do dziÊ wielki
sukces mobilnych kruszarek
i przesiewaczy gàsienico-
wych firmy Kleemann. Budo-
wane do tej pory przez firm´
maszyny i urzàdzenia rolni-
cze straci∏y mocno na zna-
czeniu, tak wi´c w produkcji
osta∏y si´ tylko kruszarki
i przesiewacze. Rodzàca si´

idea recyklingu utworzy∏a
pod koniec lat osiemdziesià-
tych nowà ga∏àê przemys∏u,
która na rynku europejskim
jest wiàzana z silnym rozwo-
jem równie˝ w przysz∏oÊci.
Firma, która pod koniec ro-
ku 2005 zmieni∏a nazw´
na Kleemann GmbH zosta∏a
we wrzeÊniu 2006 roku
cz∏onkiem dzia∏ajàcej na ca-
∏ym Êwiecie Grupy Wirtgen.
Dzi´ki dynamice i sieci sprze-
da˝y, którà dysponuje Grupa
Wirtgen, Kleemann rozpo-
czà∏ marsz w kierunku zaj´-
cia pozycji globalnego gra-
cza w swojej bran˝y.
Ca∏kiem logicznym zdaje si´
byç budowanie urzàdzeƒ
do obróbki kamienia natural-
nego w miejscach, gdzie ma-
teria∏ ten jest wydobywany.
Jednak˝e w przypadku recy-
klingu materia∏ów budowla-
nych w ró˝nych miejscach
pojawiajà si´ stosunkowo
niewielkie iloÊci materia∏u,
który nale˝y przerobiç. Sk∏a-
dowanie i transport urobku sà
doÊç kosztowne i skompliko-
wane pod wzgl´dem logi-
stycznym. Wysy∏ka gruzu bu-
dowlanego na wysypiska
Êmieci lub do stacjonarnych
instalacji recyklingowych
równie˝ wià˝e si´ z niezwykle
wysokimi kosztami. To w∏a-
Ênie dystans pomi´dzy miej-
scem pozyskiwania materia∏u
i miejscem, gdzie si´ go prze-

twarza sta∏ si´ przyczynkiem
narodzin idei mobilnej obrób-
ki. Jednak sytuacja, z jakà
mamy do czynienia w recy-
klingu stosunkowo rzadko
ma miejsce przy obróbce ka-
mienia naturalnego. Mimo to
ju˝ w latach siedemdziesià-
tych i osiemdziesiàtych ubie-
g∏ego stulecia Kleemann od-
notowa∏ spory wzrost sprze-
da˝y mobilnych urzàdzeƒ ko-
∏owych wykorzystywanych
do realizacji inwestycji o z gó-
ry przewidzianym czasie
trwania. Do tej kategorii zali-
czyç mo˝na chocia˝by budo-
w´ dróg w rejonach oddalo-
nych od miast, gdzie lokalne
z∏o˝a nale˝a∏o eksploatowaç
bardzo ekonomicznie lub
wielkie przedsi´wzi´cia bu-
dowlane o ograniczonych
zasobach przestrzennych,
jak na przyk∏ad tunele, mo-
sty czy zapory wodne.
W zwiàzku z wysokimi wymo-
gami jakoÊciowymi stawiany-
mi produktom koƒcowym
mobilne kruszarki i przesie-
wacze stosowano poczàtko-
wo jako urzàdzenia do ob-
róbki wst´pnej. Kwestie
uszlachetniania materia∏u po-
przez stosowanie kolejnych
stopni kruszenia i przesiewa-
nia mia∏y si´ pojawiç zdecy-
dowanie póêniej.
Mobilne urzàdzenia ko∏owe
– abstrahujàc od nielicznych
wyjàtków – mo˝na dziÊ spotkaç

ju˝ tylko w krajach, gdzie trans-
port urzàdzeƒ z nap´dem gà-
sienicowym na naczepach ni-
skopodwoziowych wià˝e si´
z ogromnym nak∏adem kosz-
tów. Mobilne urzàdzenia znaj-
dujà zastosowanie wsz´dzie
tam, gdzie stacjonarne zak∏ady
nie mogà zostaç zbudowane
ze wzgl´du na ograniczenia
formalne. W przypadku urzà-
dzeƒ ma∏ych oraz Êredniej
wielkoÊci o masie 20÷70 ton
uk∏ad mechaniczny jest ∏o˝y-
skowany na p∏ozach, ale rów-
nie˝ cz´Êciowo na si∏ownikach
hydraulicznych. Wi´ksze ma-
szyny na czas transportu dajà
si´ rozk∏adaç na mniejsze mo-
du∏y. Takie rozwiàzanie jest ko-
rzystne w zastosowaniach wy-
magajàcych rzadkiego prze-
mieszczania maszyny. Cz´sto
jest to konieczne tylko raz
na kilka lat. Dlatego w∏aÊnie
mobilne urzàdzenia stosun-
kowo cz´sto stanowià ele-
ment sk∏adowy stacjonar-
nych zak∏adów recyklingo-
wych, wzgl´dnie uzupe∏nienie
zak∏adów przerabiajàcych ka-
mieƒ naturalny, w których sà
wykorzystywane ze wzgl´du
na znacznie ograniczonà
iloÊç miejsca. Jednak znacz-
nie wi´kszym zainteresowa-
niem ze strony u˝ytkowników
cieszà si´ mobilne kruszarki
oraz przesiewacze posadowio-
ne na podwoziu gàsienicowym. 
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Kleemann mo˝e poszczyciç si´ wyprodukowaniem jednego z najwi´kszych na Êwiecie mobilnych przesiewaczy, co stanowi doskona∏à wizytówk´
mo˝liwoÊci oraz umiej´tnoÊci konstruktorów i robotników firmy…





HKL Baumaschinen
Polska oferuje wynajem

HKL Baumaschinen Polska
jest firmà zajmujàcà si´
sprzeda˝à, serwisem oraz
wynajmem maszyn budow-
lanych. Wchodzi w sk∏ad
Grupy HKL Baumaschinen
GmbH. Jest ona najwi´kszà
w Niemczech firmà zajmujà-
cà si´ wynajmem maszyn
budowlanych. Oprócz pol-
skiego oddzia∏u Grupa HKL
Baumaschinen GmbH jest
reprezentowana równie˝
w Hiszpanii, na Litwie, ¸o-
twie i w Czechach. 
Polski oddzia∏ firmy dzia∏a
ju˝ od ponad dziesi´ciu lat
otwierajàc w tym czasie
sukcesywnie kolejne od-
dzia∏y zlokalizowane w Po-
znaniu, Warszawie, Wroc∏a-
wiu, Rudzie Âlàskiej, Toru-
niu, Gdaƒsku, Rzeszowie
oraz nowo powsta∏e w ¸o-
dzi, Szczecinie i Olsztynie.
Firma HKL Baumaschinen
Polska posiada bogatà ofer-
t´ wynajmu maszyn budow-
lanych, takich jak: p∏yty wi-
bracyjne, spr´˝arki, mini∏a-
dowarki, minikoparki, ko-
parki ko∏owe, koparki gàsie-
nicowe, walce drogowe, ∏a-
dowarki ko∏owe, ∏adowarki
teleskopowe i wiele innych. 
HKL proponuje komplekso-
we rozwiàzania w zakresie
wynajmu maszyn, zarówno
dla klientów z rynku lokal-
nego, jak i du˝ych korpora-
cji zainteresowanych wynaj-
mem parku maszyn. Facho-
we doradztwo, serwis i do-
stawa maszyn stanowià
standard, który u∏atwia pra-
c´ klientom pozwalajàc im
maksymalnie zaanga˝owaç
si´ w realizacj´ zleconych
robót. Mo˝na wymieniç tak-
˝e wiele innych korzyÊci
p∏ynàcych z wynajmu.
Przede wszystkim pozwala
on na korzystanie tylko
z tych maszyn, które sà
w danym momencie na-
prawd´ niezb´dne do reali-
zacji zaplanowanych zadaƒ. 

Korzystanie z wynajmu
sprawia, ˝e nie musimy
zwi´kszaç Êrodków trwa∏ych
firmy. Dzieje si´ tak, ponie-
wa˝ koszty utrzymania par-
ku maszynowego pokrywa
firma wynajmujàca. Przed-
si´biorca budowlany nie
musi tak˝e martwiç si´
o przeglàdy, serwis i cz´Êci
zamienne. Wszelkie formal-
noÊci i czynnoÊci zwiàzane
z u˝ytkowaniem wynaj´tych
maszyn za∏atwia za niego
firma wynajmujàca.
O tym, ˝e wynajem maszyn
jest naprawd´ op∏acalny,
przekonaç mo˝e prosta kal-
kulacja. Wystarczy podzieliç
stawk´ wynajmu maszyny
(dobowà lub miesi´cznà)
przez liczb´ godzin, które
przepracuje przy realizacji
robót, które mamy do wyko-
nania. Rezultat kalkulacji
mówi sam za siebie…
Skorzystanie z oferty wynaj-
mu firmy HKL Baumaschi-
nen Polska nie wymaga
wiele zachodu. Wystarczy
przedstawiç jedynie aktual-
ne dokumenty firmy i podpi-
saç odpowiednià umow´.

HKL Baumaschinen Polska
wynajmuje maszyny bez
operatora i nie zatankowa-
ne. Serwis wynaj´tych ma-
szyn przeprowadzany jest
na placu budowy. W przy-
padku wystàpienia awarii
koszt ewentualnej naprawy
ponosi HKL. OczywiÊcie ko-
rzystajàcy z wynaj´tego
sprz´tu zobowiàzany jest
do dbania o jego sprawnoÊç
i prawid∏owà eksploatacj´.
Najemca w pe∏ni pokrywa
koszty uszkodzeƒ maszyny
w rodzaju wybitych szyb,
uszkodzonego ogumienia,
zbitych lusterek, zerwanych
w´˝y hydraulicznych. Obcià-
˝any jest tak˝e kosztami na-
praw wynik∏ych z zaniedbaƒ
i z∏ej eksploatacji.
Miesiàc pracy maszyny li-
czony jest jako 250 mth. HKL
Baumaschinen Polska do-
starcza wynajmowany sprz´t
na wskazany plac budowy.
Koszt transportu maszyny
skalkulowano na trzy z∏ote
za kilometr. Najemca mo˝e
jednak skorzystaç ze zni-
˝ek. Przy wynajmie powy˝ej
dwóch miesi´cy stawka zre-

dukowana jest o po∏ow´,
a powy˝ej trzech miesi´cy
maszyna dostarczana jest
na koszt HKL. W ka˝dym
przypadku najemca zobowià-
zany jest do ubezpieczenia
powierzonej mu maszyny. 
Oferta wynajmu maszyn HKL
Baumaschinen Polska cieszy
si´ du˝ym powodzeniem
wÊród krajowych firm bu-
dowlanych. Zarówno tych
prowadzàcych prace na ryn-
ku lokalnym, jak i dzia∏ajà-
cych w szerszym zakresie.
W Polsce pozosta∏o niewiele
miejsc, w których nie praco-
wa∏y jeszcze maszyny u˝y-
czane przez HKL. Dogodna
lokalizacja oddzia∏ów firmy
pozwala na sprawne za∏a-
twienie formalnoÊci zwiàza-
nych z zawarciem umowy
wynajmu i b∏yskawicznà do-
staw´ sprz´tu na plac budo-
wy. Oczekiwaç nale˝y, ˝e
w zwiàzku ze spodziewanym
wzrostem inwestycji budow-
lanych autostrad zaintereso-
wanie ofertà wynajmu ma-
szyn HKL Baumaschinen
Polska b´dzie coraz wi´ksze.
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HKL Baumaschinen Polska jest firmà znanà nie tylko ze sprzeda˝y i serwisem wysokiej klasy maszyn budowlanych, ale tak˝e z niezwykle
atrakcyjnej oferty ich wynajmu… 



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
ÂLÑSK: 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
TORU¡: 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 
GDA¡SK: ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdaƒsk, tel. 601 40 20 48 tel./fax 058 672 12 74
¸ÓDè: ul Tysiàclecia 17, 95-080 Tuszyn k./¸odzi, tel. kom. 609 686 916
OLSZTYN: ul. Warszawska 100a, 10-702 Olsztyn, tel. kom. 601 488 300
SZCZECIN: ul. Szosa Stargardzka 20/22, 70-893 Szczecin, tel. kom. 667 600 042

Oddzia∏y:



Wynajmuj w Cramo!

Grupa Cramo rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç 3 stycznia 2006
roku na skutek po∏àczenia
dwóch wiodàcych europej-
skich wypo˝yczalni sprz´tu
budowlanego - Rakentajain
Konevuokraamo i Cramo.
Firma w∏aÊcicielska, Cramo
Oy, notowana jest na gie∏-
dzie papierów wartoÊcio-
wych w Helsinkach.
Jest wiele powodów dla któ-
rych warto wypo˝yczyç sprz´t
i maszyny budowlane w Gru-
pie Cramo. Chocia˝by taki, ˝e
posiada ona ponad 250 od-
dzia∏ów w jedenastu krajach,
co czyni jà najwiekszà firmà
tego typu w Europie. Co roku
firma dokonuje olbrzymich in-
westycji w nowy sprz´t oraz
w ró˝nego rodzaju udogod-
nienia majàce na celu jeszcze
lepszà obs∏ug´ klientów.
W chwili obecnej Cramo
w swych wszystkich europej-
skich oddzia∏ach oferuje
na wynajem 120 tysi´cy ma-
szyn budowlanych l˝ejszej kla-
sy, 2.200 ci´˝kich maszyn bu-
dowlanych, 18.600 kontene-
rów budowlanych, 9.300 mo-
du∏ów biurowych oraz szkol-
nych, 6.800 podnoÊników
i 200 podnoÊników na podwo-
ziach samochodowych.
Ambicjà Grupy Cramo jest
pomoc firmom budowlanym
w prowadzeniu ich dzia∏al-
noÊci. W tym celu oferowa-
ny jest im wynajem pe∏nego
zakresu sprz´tu budowlane-
go oraz pomieszczeƒ mo-
du∏owych. Marka Cramo to
specjalistyczne rozwiàzania
w zakresie wynajmu maszyn
i urzàdzeƒ oraz pomiesz-
czeƒ modu∏owych, przezna-
czone zarówno dla du˝ych
firm wykonawczych, prze-
mys∏u, sektora publicznego
jak i indywidualnego klienta.
Korzystanie z us∏ug ofero-
wanych przez Cramo ozna-
cza ni˝szy poziom zaanga-
˝owania w∏asnego kapita∏u
oraz w∏aÊciwy sprz´t do-
starczony na czas. Osiem-

dziesiàt procent wartoÊci
sprzeda˝y przypada na Fin-
landi´ i Szwecj´. Dzia∏al-
noÊç prowadzona jest tak-
˝e w Norwegii, Danii, Es-
tonii, na ¸otwie, Litwie,
w Rosji, Polsce, Republice
Czech i w Holandii.
DwieÊcie pi´çdziesiàt od-
dzia∏ów i biur utrzymywa-
nych przez Grup´ Cramo
oferuje klientom z bran˝y
budowlanej niezwykle sze-
roki asortyment produktów
i us∏ug, przystosowanych
do indywidualnych potrzeb.
Niektóre z oddzia∏ów spe-
cjalizujà si´ w serwisie, pod-
czas gdy inne – zwane cen-
trami – dysponujà specjali-
stycznym, ci´˝kim sprz´-
tem, który w razie potrzeby
sà w stanie przemieszczaç
mi´dzy poszczególnymi pla-
cami budowy.
WÊród pracowników Cramo
sà specjaliÊci w ró˝norakich
dziedzinach, takich jak kom-
pleksowe wypo˝yczanie
sprz´tu zwiàzane z danym
projektem czy kompleksowe
organizowanie infrastruktury
zaplecza zwiàzanej z funk-
cjonowaniem placu budowy.
Operujàc na bardzo rozle-
g∏ym w sensie geogra-
ficznym obszarze, Grupa
Cramo z powodzeniem ∏à-
czy umiej´tnoÊç dotrzymy-
wania zobowiàzaƒ typowà
dla firmy lokalnej z rozleg∏y-
mi mo˝liwoÊciami i profesjo-
nalnymi umiej´tnoÊciami za-
rzàdzania, w∏aÊciwymi dla
du˝ego, dzia∏ajàcego w ska-
li globalnej koncernu.
Firmy sektora budowlanego
dzia∏ajà w chwili obecnej
w warunkach niezwykle za-
ostrzonej konkurencji. Nie-
wàtpliwà korzyÊcià p∏ynàcà
z wynajmu jest fakt, ˝e klient,
przynajmniej w zakresie pozy-
skiwania sprz´tu, nie musi
bezpoÊrednio anga˝owaç w∏a-
snych Êrodków finansowych.
Wychodzàc naprzeciw zapo-
trzebowaniu firm budowla-
nych Grupa Cramo jako wy-
po˝yczalnia urzàdzeƒ i ma-
szyn umo˝liwia realizacj´
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wszelkiego typu projektów.
Firma oferuje na wynajem
maszyny i urzàdzenia bu-
dowlane, takie jak: miniko-
parki, wózki transportowe
i przyczepy, betoniarki, agre-
gaty tynkarskie, torkretnice,
przenoÊniki taÊmowe, po-
jemniki i zbiorniki, zag´sz-
czarki gruntu, frezarki do be-
tonu, agregaty pràdotwór-
cze, sprz´t elektryczny, wy-
twornice pary, osuszacze
i ogrzewacze, wentylatory,
pompy, dêwignice, podno-
Êniki, wiertnice, d∏uta i m∏oty
pneumatyczne, gwintowni-
ce, wkr´tarki i m∏oty, pi∏y
i urzàdzenia do ci´cia po-
przecznego, sprz´t spawal-
niczy i lutowniczy, wiertarki,
szlifierki i frezarki, przecinar-
ki i gi´tarki, przyrzàdy mier-
nicze, urzàdzenia do czysz-
czenia i porzàdkowania, filtry
i separatory, rusztowania
z lekkich metali, spr´˝arki,
wyposa˝enie dêwigowe,
wciàgarki linowe i ∏aƒcucho-
we, zwijarki. W ofercie Grupy
Cramo znaleêç mo˝na tak˝e
ci´˝ki sprz´t budowlany: wo-
zid∏a, ∏adowarki ko∏owe, ko-
parki, walce, wiertnice do pa-
lowania, urzàdzenia do wy-
burzania obiektów, wysoko-
wydajne agregaty pràdo-
twórcze oraz wysokowydaj-
ne spr´˝arki.
Urzàdzenia dêwigowe/pod-
noÊniki wid∏owe oferowane
przez Grup´ Cramo, to
przede wszystkim: podesty
kotwione i samojezdne, ˝ura-
wie, podnoÊniki przegubowe
i teleskopowe, podnoÊniki
samojezdne, podnoÊniki wi-
d∏owe z przeciwwagà, wózki
paletowe, dêwigniki/podno-
Êniki, podajniki teleskopowe.
W zakresie infrastruktury pla-
cu budowy firma oferuje kon-
tenery biurowe i pracownicze,
modu∏y Cramo, zast´pcze
pomieszczenia mieszkalne,
przenoÊne toalety i prysznice,
pomieszczenia warsztatowe,
kontenery, pomieszczenia/za-
bezpieczenia przed czynnika-
mi atmosferycznymi, dêwigi,
podnoÊniki i wciàgarki bu-

dowlane, podesty robocze,
systemy rusztowaƒ, ogrodze-
nia placów budowy. Wynaj-
mowaç mo˝na te˝ pomiesz-
czenia modu∏owe: biurowe
i szkolne, przedszkola, domy
dla emerytów, pomieszcze-
nia serwisowe. Oprócz pro-
duktów z wymienionych grup
Cramo oferuje tak˝e szereg
innych wyrobów i us∏ug u∏a-
twiajàcych dzia∏alnoÊç klien-
tom z bran˝y budowlanej.
Grupa Cramo zajmuje si´
równie˝ sprzeda˝à oferowa-
nych maszyn i urzàdzeƒ.
Pracownicy Grupy Cramo czy-
nià wszystko, by maksymalnie
przyczyniaç si´ do sukcesu
swoich klientów. Dlatego du-
˝o czasu poÊwi´cajà na do-
skonalenie i skompletowanie
oferty w zakresie jakoÊci, do-
boru produktów, dost´pnoÊci,
sprawnoÊci serwisu oraz spo-
sobów finansowania.
Uzupe∏niajàc ofert´ produk-
towà Cramo nawiàza∏o Êcis∏à
wspó∏prac´ z firmà SÄVE, li-
derem rynku wynajmu pode-
stów ruchomych. Fakt ten dla
korzystajàcych z wynajmu
maszyn oznacza jednocze-
Ênie mo˝liwoÊç skorzystania
z us∏ug oraz serwisu na naj-
wy˝szym poziomie.
Sieç wypo˝yczalni sprz´tu
budowlanego Cramo w Pol-
sce jest stale rozbudowywa-
na. We wrzeÊniu rozpocz´∏y
dzia∏alnoÊç nowe oddzia∏y
we Wroc∏awiu, ¸odzi oraz
w Gdyni. Wroc∏awska pla-
cówka Cramo jest ju˝ drugà
w tym mieÊcie. Otwarcie no-
wego oddzia∏u usprawni ob-
s∏ug´ klientów, zapewni tak-
˝e wi´kszà wygod´ w dost´-
pie do maszyn i urzàdzeƒ
oferowanych przez wypo˝y-
czalni´. W tym roku Cramo
otworzy∏o ju˝ cztery placów-
ki w Polsce. Bioràc pod uwa-
g´ dobre perspektywy roz-
woju rynku budowlanego
w naszym kraju, Cramo b´-
dzie konsekwentnie stawiaç
na rozbudow´ swego poten-
cja∏u i w nied∏ugim czasie
otwieraç kolejne placówki.

Dalsze informacje Pb 019Z
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Haulotte dba o jakoÊç

Grupa Haulotte konsekwent-
nie zwi´ksza zainteresowa-
nie bran˝à budowlanà. Ma-
szyny na jej potrzeby, mi´-
dzy innymi ∏adowarki tele-
skopowe serii HTL, wytwarza
nowa fabryka zlokalizowa-
na w hiszpaƒskim Santander.
– Dzi´ki uruchomieniu pro-
dukcji w Hiszpanii zwi´kszy∏y
si´ znacznie moce produkcyj-
ne Grupy Haulotte. Wi´kszoÊç
wytwarzanych tu maszyn b´-
dzie eksportowana – t∏uma-
czy Alexandre Saubot, dyrek-
tor generalny firmy. 
Grupa Haulotte latem tego
roku zakoƒczy∏a procedur´
odnowienia certyfikatu jako-
Êci ISO 9001 dla wszystkich
trzech fabryk we Francji zlo-
kalizowanych w L’Horme, Re-
ims i Le Creusot. Jest to nie-
zbity dowód dba∏oÊci firmy
o najwy˝szà jakoÊç swych
produktów. Ka˝da z maszyn

Haulotte po opuszczeniu ta-
Êmy monta˝owej fabryki
poddawana jest morder-
czym testom sk∏adajàcym
si´ a˝ z pi´çdziesi´ciu punk-
tów. S∏ynny w bran˝y sta∏ si´
ju˝ sposób badania zacho-
wania maszyn podczas pra-
cy na pochy∏oÊciach. W Hau-
lotte s∏u˝y do tego specjalnej

konstrukcji rampa o nachyle-
niu czterdziestu stopni.
W Haulotte opracowano me-
tody poprawy jakoÊci. W ka˝-
dym zespole konstruktorów
odpowiadajàcych za rozwój
konkretnego modelu maszy-
ny jedna osoba otrzymuje za-
danie kontrolowania prze-
strzegania norm jakoÊcio-

wych. Zaczyna ju˝ we wcze-
snej fazie powstawania
konstrukcji. Starannie do-
bierani sà dostawcy kom-
ponentów. Liczba usterek
wyst´pujàcych w ka˝dym ty-
pie maszyn jest dok∏adnie
Êledzona. Dok∏adnej analizie
poddawane sà te˝ przyczy-
ny ich powstawania. Maszy-
ny poddawane sà wyrywko-
wym testom w poszczegól-
nych fazach produkcji.
Ostre normy jakoÊciowe
obowiàzujà we wszystkich
fabrykach Grupy Haulotte,
tak˝e nowych zak∏adach
w rumuƒskim Pitesti. Na po-
czàtek uruchomiono w nich
produkcj´ nap´dzanych sil-
nikami Diesla dziesi´cio-
i dwunastometrowych plat-
form no˝ycowych, które cie-
szà si´ du˝ym zainteresowa-
niem klientów ze Wschodniej
Europy. OdpowiedzialnoÊç
za te rynki powierzona zosta-
∏a Haulotte Polska.

Dalsze informacje Pb 020Z
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Konkretny partner,
konkretne korzyÊci…

Zastanówmy si´, co spra-
wia, ˝e dzia∏anie w bran˝y
budowlanej jest tak trudne?
Na pewno to, ˝e niemal ka˝-
dy projekt jest inny od po-
przedniego. Cz´sto zdarza
si´ zatem coÊ nowego, nie-
spodziewanego, czego nie
przewidywa∏ ani plan inwe-
stycji, ani jej bud˝et. Konku-
rencja zmusza do utrzymy-
wania niskich cen, nie mo˝-
na wi´c pozwoliç sobie
na najmniejsze choçby b∏´-
dy w planowaniu.
Drugi problem to utrzyma-
nie ustalonego harmono-
gramu prac. Im wi´cej ludzi
i - co wa˝niejsze - maszyn
bierze udzia∏ w inwestycji,
tym wi´ksze ryzyko, ˝e coÊ
nie zadzia∏a, zepsuje si´,
albo nie dotrze na czas. 

Kolejnym, trzecim ju˝ pro-
blemem sà wszystkie praw-
ne wymogi – zezwolenia,
certyfikaty, wymagane licen-
cje i dokumentacje... Warto
zastanowiç si´, co mo˝-
na zyskaç, decydujàc si´
na to, by w realizacji inwe-
stycji pomóg∏ ktoÊ, kto weê-
mie na siebie te trzy utrud-
nienia. Konkretny partner,
wspó∏praca z którym przy-
niesie oszcz´dnoÊci finanso-
we, u∏atwi organizacj´ pracy
i uproÊci formalnoprawne
aspekty. Czy˝ taka perspek-

tywa nie jest interesujàca?
By z niej skorzystaç warto
bli˝ej przyjrzeç si´ ofercie fir-
my Ramirent, w której
wynajem maszyn przyniesie
konkretne korzyÊci.
Wynajem sprz´tu jest
znacznie taƒszy ni˝ koszt je-
go zakupu. Korzystanie
z wypo˝yczonego sprz´tu
eliminuje tak˝e problem
zwiàzany z jego zbyciem,
pozwalajàc oszcz´dziç czas
i Êrodki na to przeznaczone
(op∏acanie og∏oszeƒ, udzia-
∏u w przetargach). Szeroka
oferta wynajmowanych
urzàdzeƒ zwi´ksza mo˝li-
woÊç racjonalnego doboru
specjalistycznego sprz´tu
do okreÊlonych prac. Wypo-
˝yczajàc tylko ten sprz´t, któ-
ry jest aktualnie potrzebny,
mo˝na przeznaczyç Êrodki
pieni´˝ne na inne cele. Wy-
najem sprz´tu pozwala
na zminimalizowanie zapa-

sów w∏asnych firmy w zakre-
sie majàtku trwa∏ego, a tak˝e
eliminuje koniecznoÊç utrzy-
mywania budynków i terenów
niezb´dnych do jego prze-
chowywania i ochrony.
Dzi´ki rozbudowanej sieci
oddzia∏ów Ramirent jest
w stanie dostarczyç zamó-
wiony sprz´t bezpoÊrednio
na miejsce budowy, w usta-
lonym wczeÊniej terminie.
Firma zapewnia fachowe
doradztwo, a na czas wy-
najmu pe∏nà opiek´ tech-
nicznà. Zwalnia to jej klien-

tów z potrzeby posiadania
warsztatów, odpowiedniego
zapasu cz´Êci zamiennych,
przeszkolonych mechani-
ków. Przedstawiciele firmy
Ramirent zawsze s∏u˝à po-
mocà, co skraca czas
ewentualnego przestoju.
Wynajem pozwala uproÊciç
przetargi i fakturowanie, zo-
stawiajàc tylko jeden koszt
– wynajem. U∏atwia to kon-
trol´ wykorzystania sprz´tu,
a tak˝e umo˝liwia ustalenie
osobistej odpowiedzialnoÊci
w przypadku wystàpienia
problemów. Korzystajàc z
oferty firmy Ramirent unik-
niesz zb´dnych procedur.
Udost´pniane urzàdzenia
posiadajà wszystkie potrzeb-
ne certyfikaty i ca∏à wymaga-
nà przez prawo dokumenta-
cj´, dzi´ki czemu korzysta-
nie z wypo˝yczanego sprz´-
tu pozwala uniknàç proble-
mów i kosztów zwiàzanych
z uzyskaniem niezb´dnych
licencji oraz koniecznymi re-

jestracjami i dokumentami.
Brzmi bardzo konkretnie,
prawda? 
W ofercie Ramirent znaj-
dziesz ka˝dy potrzebny Ci
sprz´t: od maszyn do ro-
bót ziemnych i drogowych,
przez sprz´t do prac beto-
niarskich, po urzàdzenia
pomocnicze przy remon-
tach, „wykoƒczeniówce”,
a tak˝e sprzàtaniu i czysz-
czeniu. Zapewniamy ruszto-
wania i sprz´t do transportu
pionowego. Pomo˝emy Ci
tak˝e zadbaç o odpowied-
nie warunki pracy i wypo-
czynku Twoich pracowni-
ków dostarczajàc biurowe
i socjalne kontenery. 
Wynajem w Ramirent op∏a-
ca si´ ka˝demu, niezale˝-
nie, czy prowadzi ma∏à fir-
m´ budowlanà, czy te˝ nad-
zoruje ogromnà inwestycj´.
Przewaga wynajmu nad za-
kupem przejawia si´ w ka˝-
dym mo˝liwym aspekcie!

Dalsze informacje Pb 021Z
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GIPO - szwajcarska
precyzja

Produkowane w Szwajcarii
kruszarki i przesiewacze
marki GIPO odznaczajà si´
najwy˝szà jakoÊcià. W aktu-
alnej ofercie znajduje si´
ca∏y typoszereg uniwersal-
nych, mobilnych kruszarek
udarowych GIPO REC. Ko-
lejna grupa maszyn to GIPO
KOMBI, na którà sk∏adajà
si´ wysokowydajne mobilne
kruszarki udarowe zintegro-
wane z przesiewaczem sor-
tujàcym. Wsz´dzie tam,
gdzie do tej pory trzeba by-
∏o korzystaç z dwóch
urzàdzeƒ, tzn. kruszarki
i przesiewacza, teraz zasto-
sowaç mo˝na jednà maszy-
n´ GIPO KOMBI. 
Szerokà gam´ kruszarek
udarowych uzupe∏niajà kru-
szarki szcz´kowe GIPO
BAC. Pozostajà one nieza-
stàpione na pierwszym
stopniu kruszenia, szczegól-

nie materia∏ów bardzo twar-
dych oraz abrasywnych.
Równie˝ tutaj przygotowano
wersje maszyn z podwie-
szonym przesiewaczem sor-
tujàcym. W ofercie GIPO
znajdziemy te˝ mobilne
dwu- i trzypok∏adowe, prze-
siewacze wibracyjne GIPO
SCREEN.
Producent maszyn GIPO
ma w swym dorobku rów-
nie˝ wiele maszyn specjal-
nych. Do takich zaliczyç
mo˝na kruszark´ udaro-
wà R150C, której unikato-
wa konstrukcja pozwala
na przerób materia∏u z bar-
dzo d∏ugimi zbrojeniami.
Kruszarka ta sprawdza si´
doskonale podczas krusze-
nia podk∏adów kolejowych.
Maszyna jest w stanie prze-
rabiaç podk∏ady betonowe
w ca∏oÊci, bez koniecznoÊci
ich wczeÊniejszego ci´cia.
Przedstawicielem firmy GI-
PO AG w Polsce jest firma
AusPolex GmbH. 

Dalsze informacje Pb 022Z

Masz kopark´? Masz
kruszark´!

Czerpaki kruszàce BEFRA
sà w praktyce kruszarkà
szcz´kowà zawieszonà
na ramieniu koparki. Wszy-
scy dysponujàcy koparkà,
w kilkanaÊcie minut mogà
przeistoczyç jà w wysoko-
wydajnà kruszark´ szcz´ko-
wà. Produkowane seryjnie
ju˝ od szeÊciu lat czerpaki
kruszàce BEFRA zdoby∏y
wiele nagród na mi´dzyna-
rodowych wystawach i kon-
kursach. Najwa˝niejszà
z nich jest pierwsza nagro-
da na mi´dzynarodowym
salonie innowacji w Gene-

wie – GRAND PRIX DU SA-
LON INTERNATIONAL DES
INVENTIONS DE GENÈVE.
Nagrod´ przyznano za nie-
zwyk∏y pomys∏ czerpaka
kruszàcego oraz korzyÊci
z jego u˝ytkowania, jakimi
sà du˝a wydajnoÊç i reduk-
cja kosztów firmy.
Czerpaki BEFRA przerabiajà
praktycznie ka˝dego rodzaju
gruz budowlany oraz surow-
ce mineralne. Wi´kszych
ograniczeƒ nie stanowi d∏u-
goÊç materia∏u oraz zbrojeƒ.
Wi´kszoÊç blokad usuwa-
na jest przez proste odwróce-
nie ∏y˝ki. Przedstawiciel pro-
ducenta czerpaków marki
BEFRA to AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 023Z
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P∏yty zag´szczajàce
Atlas Copco

Atlas Copco poszerza ofert´
osprz´tu montowanego
na wysi´gnikach koparek
o hydrauliczne p∏yty zag´sz-
czajàce. Gama wprowadzo-
nych w∏aÊnie do sprzeda˝y
w Polsce urzàdzeƒ obejmu-
je szeÊç typów p∏yt o masie
w zakresie 160÷1.055 kg
i powierzchni zag´szczania
od 0,16 do 0,74 m2. Sà one
przeznaczone do zamonto-
wania na maszynach no-
Ênych o masie 1÷40 ton.
Urzàdzenia przeznaczone

do zag´szczania gruntu,
znajdujà zastosowanie tak-
˝e w trudno dost´pnych
miejscach, takich jak wyko-
py, skarpy itp. Przy ich po-
mocy mo˝na wbijaç i wycià-
gaç pale lub profile. W po-
równaniu z r´cznymi za-
g´szczarkami, hydrauliczne

p∏yty zag´szczajàce sà bar-
dziej wydajne, ∏atwiejsze
w obs∏udze i znacznie bez-
pieczniejsze, szczególnie
przy pracach w wàskich ro-
wach i na skarpach. Opera-
tor nie pracuje bezpoÊred-
nio w wykopie lecz w kabi-
nie koparki, dzi´ki czemu
nie jest nara˝ony na oddzia-
∏ywanie nadmiernego ha∏a-
su oraz niebezpieczeƒstwo.
Wszystkie zag´szczarki hy-

drauliczne Atlas Copco
mo˝na szybko i ∏atwo za-
montowaç na wysi´gniku
koparki za pomocà standar-
dowych p∏yt adaptacyjnych
do m∏otów hydraulicznych
Atlas Copco. Trzy najwi´k-
sze modele majà wymienne
p∏yty zag´szczajàce, co
umo˝liwia indywidualny do-
bór do wbijanych profili, s∏u-
pów czy pali. 

Dalsze informacje Pb 024Z

Zag´szczarka  hydrauliczna HC
HC 103 HC 308 HC 409 HC 920 HC 2040 HC 2041

Masa maszyny noÊnej [t] 1÷3 3÷8 4÷9 9÷20 20÷40 20÷40
Masa urzàdzenia [kg] 160 320 430 880 1.050 1.055
Przep∏yw oleju [l/min] 30 57 76 114 151 189
CiÊnienie robocze [bar] 150 150 150 150 150 150
Si∏a odÊrodkowa [t] 1,4 2,3 3,6 7,3 10,5 11,4
Cz´stotliwoÊç wibracji [n/min] 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200
Powierzchnia p∏yty [m2] 0,16 0,24 0,42 0,63 0,74 0,74
WysokoÊç [mm] 486 623 622 764 786 786

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

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sk∏adamy 

naszym klientom i partnerom biznesowym 

goràce podzi´kowania i najserdeczniejsze ˝yczenia 

Weso∏ych Âwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2008 Roku.

AATTLLAASS  CCOOPPCCOO  PPOOLLSSKKAA  SSpp..  zz  oo..oo..

Zapraszamy Paƒstwa do odwiedzenia naszego stoiska na Targach Bumasz w Poznaniu w dniach 22 -25 stycznia 2008 roku



Fintec i Kawasaki
w ofercie BH Ruda

Biuro Handlowe Ruda ofe-
ruje szerokà gam´ maszyn
i urzàdzeƒ dla górnictwa
odkrywkowego, kamienio-
∏omów, ˝wirowni oraz firm
zajmujàcych si´ wyburze-
niami i recyklingiem. Jako
oficjalny dystrybutor na te-
renie Polski BH Ruda oferu-
je mi´dzy innymi mobilne
kruszarki szcz´kowe i prze-
siewacze Fintec oraz ∏ado-

warki ko∏owe Kawasaki.
Fintec 1107 jest mobilnà kru-
szarkà szcz´kowà na pod-
woziu gàsienicowym. Jej ser-
ce stanowi kruszarka szcz´-
kowa J11 firmy Sandvik, li-
dera w produkcji tego typu
maszyn. Kruszarka posiada
gardziel wlotowà o wymia-
rach 1.100x700 mm. Hydrau-
liczna regulacja szczeliny w za-
kresie od 40 do 200 mm po-
zwala na osiàgni´cie wydaj-
noÊci w zakresie od 100
do 490 t/h. Kruszarka ta re-
prezentuje najwy˝szy po-
ziom rozwiàzaƒ technicz-
nych, co w po∏àczeniu
z fachowym serwisem za-
pewnionym przez BH Ruda
umo˝liwia osiàganie najwy˝-
szej wydajnoÊci przy jedno-
czesnym ograniczeniu do mi-
nimum czasu przestojów
spowodowanych ewentual-
nymi awariami.
Mobilny przesiewacz model
Fintec 542 wyposa˝ono

w dwa pok∏ady przesiewajà-
ce o wymiarach 3.650
x1.500 milimetrów, nato-
miast w przesiewaczu Fin-
tec 570 zastosowano pok∏a-
dy przesiewajàce o wymia-
rach 5.450x1.500 milimetrów.
Podwójnie u∏o˝yskowany
wa∏ w skrzyni przesiewajà-
cej daje mo˝liwoÊç regula-
cji amplitudy i uzyskanie du-
˝ego wskaênika podrzutu.
Przesiewacze Fintec uzy-
skujà wy˝szà efektywnoÊç
dzi´ki pok∏adom przesiewa-
jàcym w kszta∏cie „banana”.

Dzi´ki temu materia∏ pozo-
staje d∏u˝ej na sicie, co
znacznie poprawia efektyw-
noÊç odsiewu. 
Mobilna kruszarka sto˝kowa
Fintec 1080 zintegrowa-
na z kruszarkà sto˝kowà
Sandvik nadaje si´ na drugi
i trzeci stopieƒ kruszenia
osiàgajàc wydajnoÊç od 100
do 150 t/h. W zale˝noÊci
od zastosowanej komory
kruszenia istnieje mo˝liwoÊç
regulacji szczeliny w zakre-
sie od 13 do 41 mm. Gar-
dziel wlotowa umo˝liwia
przyj´cie nadawy o maksy-
malnym wymiarze 190 mm
a optymalne zasilanie za-
pewnia silnik CAT C15
o mocy 440 KM. Prac´ ca∏ej
maszyny nadzoruje kompu-
ter DANFOSS PLUS1™.
System sterujàcy kruszarki
umo˝liwia jej prac´ w trybie
automatycznym lub r´cz-
nym monitorujàc przy tym
wszystkie wa˝ne parametry

pracy maszyny. Solidne wy-
konanie oraz rygorystycz-
na kontrola jakoÊci gwaran-
tujà niezawodnoÊç, a nacisk
po∏o˝ony ju˝ w fazie projek-
towania na wygod´ opera-
tora i dogodnoÊç dost´pu
do punktów serwisowych,
pozwalajà na szybkie wyko-
nanie obs∏ugi serwisowej. 
¸adowarki ko∏owe Kawasa-
ki stanowià bardzo ciekawà
pozycj´ w ofercie BH Ruda.
Japoƒska firma mo˝e po-
szczyciç si´ 45-letnià trady-
cjà w produkcji ∏adowarek
ko∏owych, b´dàc tym sa-
mym najstarszym na Êwie-
cie dostawcà tego typu ma-
szyn. Sà one zaprojektowa-
ne w ten sposób, by przez
d∏ugie lata zapewniç ich
niezawodnà eksploatacj´.
Japoƒska precyzja i wyko-
nanie zapewniajà nieporów-
nywalnà moc i zdolnoÊç
produkcyjnà maszyny.
Przyk∏adem mo˝e byç prze-

gub g∏ówny, gdzie ∏àczenia
sà znacznie grubsze i bar-
dziej solidne ni˝ w maszy-
nach konkurencyjnych ma-
rek, co sprawia ˝e ∏adowar-
ka Kawasaki jest bardziej
wytrzyma∏a i lepiej spisuje
si´ w trudnych warunkach. 
W ∏adowarkach Kawasaki
zastosowano kinematyk´
wysi´gnika typu „Z”, który
gwarantuje ponadprzeci´t-
nà wydajnoÊç. Dodatkowo
w ∏adowarkach zastosowa-
no kilka ciekawych rozwià-
zaƒ m.in. systemy antypo-

Êlizgowe LSD (Limited Slip
Diffirential) do pracy w wa-
runkach, w których wyst´-
pujà problemy z trakcjà. 
Wydajny system ELS (Effi-
cient Loading System)
wzmacnia si∏´ ramienia i spo-
walnia ruch ∏y˝ki zwi´kszajàc
tym samym wydajnoÊç oraz
redukujàc zu˝ycie paliwa.
System ten mo˝e byç akty-
wowany z kabiny operatora.
Podwozie ∏adowarki to
skrzynkowa rama, która jest
do trzydziestu razy trwalsza
od zwyk∏ej ramy p∏ytowej.
¸adowarki Kawasaki wypo-
sa˝one sà w silniki Cummin-
sa. Skrzynia biegów, zmien-
nik momentu oraz mosty to
produkt Kawasaki. Moc silni-
ka i prze∏o˝enie nap´du
wspó∏dzia∏ajàce z hydraulikà
zapewnia idealny balans po-
mi´dzy si∏à pociàgowà
a mo˝liwoÊciami kopania
i podnoszenia wysi´gnika. 
Konstruktorzy Kawasaki po-

∏o˝yli du˝y nacisk na zwi´k-
szenie wydajnoÊci pracy
przy jednoczesnym zmniej-
szeniu zu˝ycia paliwa. ¸a-
dowarka mo˝e pracowaç
w dwóch trybach. Modu∏ sil-
nika pozwala operatorowi
na wybór pracy z pe∏nà mo-
cà (na przyk∏ad w trudnych
warunkach) lub te˝ w trybie
ekonomicznym. W tym dru-
gim przypadku zu˝ycie pali-
wa jest ograniczone. Tryb
ten stosowany jest w nor-
malnych warunkach pracy.
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Solidne wykonanie oraz rygorystycznie prowadzona kontrola jakoÊci gwarantujà
najwy˝szà niezawodnoÊç urzàdzeƒ Fintec

W ∏adowarkach Kawasaki zastosowano kinematyk´ wysi´gnika typu „Z”, który zapewnia
ponadprzeci´tnà wydajnoÊç maszyn





Grausch i Grausch
oferuje maszyny
i cz´Êci zamienne

Firma Titan Intertractor
Gmbh od roku 1958 pozo-
staje jednym z najwi´kszych
Êwiatowych producentów
mechanizmów gàsienico-
wych, elementów szybko
zu˝ywalnych oraz zespo∏ów
tnàcych do maszyn budow-
lanych wszystkich marek.
Jako europejski reprezen-
tant ITM Titan Intertractor
GmbH wprowadza innowa-
cyjne w skali Êwiatowej roz-
wiàzania technologiczne.
Jako jeden z niewielu pro-
ducentów posiada mo˝li-
woÊç wytwarzania zarówno
kompletnych podwozi gà-
sienicowych, jak i ich ele-
mentów sk∏adowych w roz-
miarach podanych przez in-

dywidualnego klienta. Doty-
czy to podwozi gàsienico-
wych do samojezdnych
dêwigów, wiertnic, ˝urawi,
palownic oraz frezarek. Za-
kres masy w∏asnej jedno-
stek specjalistycznych zo-
sta∏ okreÊlony w przedziale
od 1 do 500 ton. Wyroby sà
przygotowane do zastoso-
wania w jednostkach z na-
p´dem hydrostatycznym,
jak i hydrokinetycznym.
Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane od bli-
sko dziesi´ciu lat pozostaje
partnerem handlowym Titan
Intertractor Gmbh. Konse-

kwentna polityka sprzeda˝y
oraz dobre doÊwiadczenia
ze wspó∏pracy z niemieckim
partnerem sprawi∏y, ˝e
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane jest jedynym
w Polsce przedstawicielem
Italtractor ITM. Jest równie˝
jedynà polskà firmà znajdu-
jàcà si´ w oficjalnym spisie
Êwiatowych przedstawicieli
Italtractor ITM umieszczo-
nych na stronie internetowej
www.group-itm.com
SpoÊród dzia∏ów firmy
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane na szczególne
wyró˝nienie zas∏uguje wy-
odr´bniony siedmioosobo-
wy Dzia∏ Cz´Êci Zamien-
nych oferujàcy elementy
podwoziowe Titan Intertrac-
tor do cz´sto u˝ytkowanych
w Polsce maszyn Harvester
typu: TD 15C/E, TD 20E i G
oraz TD 25E/G.

Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jako
przedstawiciel Êwiatowego
potentata w produkcji ma-
szyn budowlanych Komat-
su oraz wy∏àczny reprezen-
tant w Polsce liderujàcych
w swych bran˝ach firm In-
deco, Extec, Mantovanibe-
ne i Stehr oferuje w konku-
rencyjnych cenach dost´p-
ne od r´ki elementy do m∏o-
tów wyburzeniowych, kru-
szarek i przesiewaczy, no-
˝yc tnàcych oraz stabiliza-
torów gruntu.
DoÊwiadczony zespó∏ han-
dlowców w sposób profesjo-

nalny oferuje równie˝ inne
cz´Êci do ró˝nego rodzaju
maszyn i urzàdzeƒ budowla-
nych, takie jak nasady z´bo-
we (CATERPILLAR, ESCO,
BOFORS, KOMATSU, CA-
SE), z´by przykr´cane (JCB,
CATERPILLAR, MINI, HANO-
MAG), adaptery, cz´Êci silni-
kowe, do uk∏adów elektrycz-
nych i hydraulicznych, gàsie-
nice gumowe, opony oraz
cz´Êci eksploatacyjne w ro-
dzaju filtrów, pasków klino-
wych i uszczelnieƒ.
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane konsekwentnie,
w oparciu o Êwiatowe stan-
dardy, wdra˝a innowacyjny
system obs∏ugi klientów.
Po uzyskaniu od u˝ytkowni-
ka maszyny podstawowych
danych umo˝liwia on pra-
cownikowi Dzia∏u Cz´Êci Za-
miennych korzystajàcemu
z programów udost´pnio-
nych przez producentów,
zaoferowanie odpowiednich
cz´Êci i podzespo∏ów.
Firma Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane zdecydo-
wa∏a si´ na zatrudnienie Do-
radcy Techniczno-Handlowe-
go. Dysponujàc samocho-
dem i odpowiednimi Êrodka-
mi komunikacji pozostaje on
do dyspozycji wszystkich
klientów firmy na terenie ca-
∏ego kraju. Wiedza Doradcy
Techniczno-Handlowego
okazuje si´ wprost nieocenio-
na, gdy przychodzi do prawi-
d∏owego doboru z´bów oraz
elementów podwoziowych
do takich maszyn gàsienico-

wych, jak koparki, ∏adowarki
czy spychacze.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e wie-
dza techniczna, doÊwiad-
czenie zespo∏u oraz mo˝li-
woÊç korzystania z najnow-
szego oprogramowania po-
zwalajà na zaoferowanie
∏aƒcucha z zamontowanymi
p∏ytami gàsienicy przygoto-
wanego do natychmiasto-
wego monta˝u do maszyn
budowlanych nawet w wa-
runkach polowych.
Dzia∏ Cz´Êci Zamiennych
starajàc si´ sprostaç rosnà-
cym wymaganiom rynku,
zapewnia pe∏nà dost´pnoÊç
elementów do maszyn bu-
dowlanych, takich jak: ∏aƒcu-
chy gàsienicowe, rolki jezd-
ne, rolki podtrzymujàce-no-
Êne, ko∏a napinajàce i ko∏a
nap´dowe. Komponenty te
przeznaczone sà do bardzo
popularnych na rynku pol-
skim maszyn marki Komatsu,
Caterpillar, Case, Liebherr,
JCB, Hanomag, Kobelco,
Atlas, Zeppelin, Menck,
Orenstein & Koppel, Hitachi,
Fiat-Hitachi, Furukawa a˝ po
rzadziej spotykane: Brøyt,
Daewoo, Demag, Eder, Fai,
Fermec, Hyundai, John
Deere oraz Sennebogen.
Wszystkie sprzedawane pod-
zespo∏y podwoziowe do ma-
szyn gàsienicowych obj´te sà
standardowà gwarancjà nie-
mieckiej firmy Titan Intertrac-
tor oraz oznakowane identyfi-
katorami producenta, ITM.
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane, spe∏niajàc stale
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rosnàce oczekiwania nabyw-
ców, stawia sobie nowe za-
dania. Jednym z nich jest
maksymalne skrócenie cza-
su realizacji zamówienia.
Wprowadzony i ÊciÊle nadzo-
rowany system logistyczny
sprawia, ˝e zamawiane ele-
menty podwoziowe trafiajà
do klientów bezpoÊrednio
z linii produkcyjnej fabryki.
Magazyn firmy, zlokalizowa-
ny w Z∏otkowie ko∏o Poznania
zawiera ponad cztery tysiàce
pozycji. W sta∏ych zasobach
magazynowych znajdujà si´
z´by, nasady z´bowe i obsa-
dy w systemach monta˝o-
wych Caterpillar, Komatsu,
Esco, Bofors, JCB, Liebherr,
z´by przykr´cane Mini oraz
Combi. Dla wymagajàcych
kllientów dost´pne od r´ki sà
dodatkowo utwardzane z´by
HD (Heavy Duty).
Sta∏a wspó∏praca z niemiec-

kim dzia∏em technicznym po-
szerza zakres oferty o mo˝li-
woÊç sprzeda˝y kraw´dzi tnà-
cych wed∏ug wskazanych
przez klientów rozmiarów
i parametrów technicznych.
Firma Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane realizuje
zamówienia w zakresie twar-
doÊci: 200÷230, 400 oraz 500
HB o gruboÊci od szesnastu
do szeÊçdziesi´ciu milime-
trów i szerokoÊci od stu pi´ç-
dziesi´ciu do czterystu mili-
metrów. Ka˝dy z tych para-
metrów dost´pny jest w mak-
symalnych odcinkach o d∏u-
goÊci do 6.000 mm.
Jednym z kluczowych zadaƒ
dynamicznie rozwijajàcego
si´ Dzia∏u Cz´Êci firmy
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane jest Êcis∏a wspó∏-
praca z Dzia∏em Serwisu
umo˝liwiajàca praktyczne
poznanie potrzeb klientów.

Do dyspozycji doskonale
wyszkolonej kadry technicz-
nej pozostaje dwanaÊcie
kompleksowo wyposa˝o-
nych samochodów serwiso-
wych. W szczególnych przy-
padkach czas reakcji serwi-
su wynosi tylko dwie godzi-
ny. Wspó∏praca dzia∏ów Ser-
wisu i Cz´Êci Zamiennych
zaowocowa∏a uruchomie-
niem oddzia∏ów serwiso-
wych w Szczecinie, Wroc∏a-
wiu i Bydgoszczy. Jest to ko-
lejny krok w realizacji planu
sprzeda˝y, spe∏niajàcy ocze-
kiwania kontrahentów, co
do faktycznego zmniejszenia
kosztów napraw sprz´tu
i b∏yskawicznej dostawy cz´-
Êci zamiennych. 
Placówki serwisowe  posia-
dajàce autoryzacj´ Komatsu
wyposa˝one sà w niezb´d-
ne materia∏y eksploatacyjne
i Êwiadczà zarówno us∏ugi

gwarancyjne, jak i pogwa-
rancyjne. Aktualnie trwajà
przygotowania do utworze-
nia podobnych placówek
w innych rejonach Polski.
Firma Grausch i Grausch,
Maszyny Budowlane uczest-
niczàc w targach krajowych
i mi´dzynarodowych potwier-
dza w ten sposób swà zna-
czàcà pozycj´ wÊród sprze-
dawców, zarówno maszyn
budowlanych, jak i cz´Êci za-
miennych. Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane zapra-
sza do swego stoiska na Mi´-
dzynarodowych Targach Ma-
szyn, Pojazdów i Sprz´tu Bu-
dowlanego BUMASZ, które
odb´dà si´ w Poznaniu
w dniach 22-25 stycznia 2008
roku. GoÊcie firmy b´dà mo-
gli osobiÊcie doceniç wysokà
jakoÊç oferowanego przez nià
asortymentu.
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Weber MT- profesjonalne
przecinarki nawierzchni

Oprócz najwy˝szej jakoÊci
sprz´tu do zag´szczania
gruntu program produkcyjny
firmy Weber MT obejmuje
tak˝e urzàdzenia s∏u˝àce
do obróbki betonu oraz
przecinania nawierzchni be-
tonowych i asfaltowych. 
Przeznaczone do wykony-
wania profesjonalnych za-
daƒ przecinarki Weber MT

wytwarzane sà z wykorzy-
staniem najnowszych zdo-
byczy techniki produkcyjnej
oraz nowoczesnych metod
kontrolno-pomiarowych.
Weber MT wytwarza trzy ro-
dzaje przecinarek. Ich
przeznaczenie uzale˝nione
jest przede wszystkim
od charakteru oraz skali
prac do których majà byç
wykorzystywane. 
Najmniejsze z urzàdzeƒ,
SM 57-2 mo˝e przecinaç na-
wierzchni´ do g∏´boko-
Êci 120 milimetrów z wyko-
rzystaniem tarczy o Êredni-
cy 350 milimetrów. Przecinar-
ka wyró˝niajàcà si´ stabilnà
i solidnà konstrukcjà znako-
micie sprawdza si´
przy wszelkiego rodzaju pra-
cach remontowych. Zastoso-
wanie no˝nej dêwigni pozwa-

la operatorowi na szybkie
podnoszenie tarczy i usta-
wienie maszyny w innym kie-
runku ci´cia. Przecinarka
SM 57-2 posiada wskaênik
g∏´bokoÊci ci´cia oraz zbior-
nik na wod´. Istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç przy∏àczenia ze-
wn´trznego êród∏a wody.
Wa˝nym elementem kon-
strukcyjnym przecinarki jest
wysokie umieszczenie wlotu
powietrza zasysanego przez
silnik, co sprawia, ˝e znajdu-
je si´ on poza strefà najwi´k-

szego zapylenia. Pozwala to
chroniç jednostk´ nap´dowà
przed uszkodzeniem i przed-
wczesnym zu˝yciem. SM 57-
2 mo˝e byç wyposa˝o-
na w silnik Robin-Subaru
EH 25 lub Honda GX 270. 
Model SM 62-2 nap´dza-
ny silnikiem o mocy 8,2 kW
(Subaru-Robin EH 34) przeci-
na nawierzchni´ do g∏´boko-
Êci 145 milimetrów. W przeci-
narce stosowaç mo˝na tar-
cze diamentowe o Êrednicy
do 400 milimetrów. Ustawia-
nie g∏´bokoÊci ci´cia nast´-
puje za pomocà dêwigni s∏u-
˝àcej tak˝e do szybkiego
unoszenia i opuszczania tar-
czy tnàcej. Maszyna SM 62-2
wyposa˝ona jest w zbiornik
na wod´ o pojemnoÊci 25 li-
trów oraz przy∏àcze umo˝li-
wiajàce jej pobieranie ze êró-

d∏a zewn´trznego. Sk∏ada-
na r´kojeÊç prowadzàca
znacznie u∏atwia za∏adunek
oraz transport urzàdzenia. 
Najwi´ksza w programie
produkcyjnym Weber MT
przecinarka SM 82-2 mo˝e
byç wyposa˝ona w silnik
benzynowy Honda GX 390
(9,6 kW) lub wysokopr´˝ny
Yanmar L 100 (7,4 kW). Tar-
cza diamentowa o Êredni-
cy 450 mm pozwala tym
maszynom na przecinanie
nawierzchni do g∏´boko-

Êci 165 mm. Przecinarki
SM 82-2 przeznaczone sà
przede wszystkim do linio-
wego ci´cia na du˝ej d∏ugo-
Êci. Precyzyjne ustawianie
g∏´bokoÊci ci´cia oraz
opuszczanie i unoszenie
tarczy tnàcej nast´puje
za pomocà przek∏adni Êli-
makowej. SM 62-2 i SM 82-2
posiadajà wa∏ wyrównaw-
czy silnika, który eliminuje
drgania maszyn, a poprzez
stabilizacj´ posuwu zwi´k-
sza precyzj´ ci´cia zmniej-
szajàc jednoczeÊnie zu˝y-
cie tarczy diamentowej.
Do wszystkich przecinarek
oferowany jest pe∏en zakres
tarcz diamentowych do ci´-
cia asfaltu i betonu na su-
cho i na mokro. Tarcze dia-
mentowe dost´pne sà
w trzech rodzajach jako-

Êciowych, których dobór
uzale˝niony jest od zakresu
wykonywanych prac.
Weber MT z siedzibà w nie-
mieckim Bad Laasphe jest
Êredniej wielkoÊci przedsi´-
biorstwem produkcyjnym po-
siadajàcym szerokie kontak-
ty handlowe na ca∏ym Êwie-
cie. Udzia∏ eksportu w ogól-
nej skali produkcji przekra-
cza szeÊçdziesiàt procent.
Wa˝nymi rynkami, na któ-
rych dzia∏ajà w∏asne przed-
stawicielstwa i biura handlo-

we sà, poza Europà, USA
i Kanada oraz kraje Ameryki
Po∏udniowej. Du˝e inwesty-
cje w badania i rozwój za-
pewniajà najwy˝szà jakoÊç
maszyn. W celu rozwoju pro-
duktów Weber MT prowadzi
badania podstawowe na po-
ziomie naukowym. Przyk∏a-
dem na to jest technologia
COMPATROL® – pierwszy
system kontroli zag´szczania
gruntu, obecnie dost´pny
tak˝e w wersji z systemem
zarzàdzania pracà i serwi-
sem maszyny.
W Polsce, w roku 1992 w ce-
lu profesjonalnej obs∏ugi sie-
ci sprzeda˝y powo∏ano
do ˝ycia firm´ Weber Ma-
schinentechnik Sp. z o.o.
z siedzibà w podwarszaw-
skim Nadarzynie/Starej Wsi.
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Przeznaczone do wykonywania profesjonalnych zadaƒ przecinarki Weber MT wytwarzane sà z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki produkcyjnej i nowoczesnych metod
kontrolno-pomiarowych



COMPATROL® - MSM
n o w a  g e n e r a c j a  

Marka z  przysz∏oÊcià

High – tech od Weber MT: Compatrol®-MSM 
jest systemem kontroli zag´szczania gruntu 
oraz zarzàdzania eksploatacjà maszyny i jej serwisem

Zalety które przekonujà:
V Pomiar nawierzchniowy: kontrolowana jest ca∏a zag´szczana powierzchnia.
V Równomierne zag´szczenie: miejsca s∏abiej zag´szczone sà wykryte i poprawione.
V Oszcz´dnoÊç kosztów: mniej poprawek i zb´dnego zag´szczania.
V Sygna∏y ostrzegawcze: mniej uszkodzeƒ maszyny z powodu przeoczenia terminów serwisu.
V Jednoznaczne wskazówki: ∏atwe wykrywanie nieprawid∏owoÊci dzia∏ania podzespo∏ów.
V Zabezpieczenie danych: zbieranie i wykorzystywanie danych o przebiegu i eksploatacji.

Wi´cej informacji? Z przyjemnoÊcià odpowiemy na Paƒstwa zapytania.

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. • ul. Grodziska 7 • 05-830 Stara WieÊ/Nadarzyn
tel.: 022 739 70 80 • fax.: 022 739 70 82 • info@webermt.com.pl • www.webermt.com.pl



Pezal - urzàdzenia
dla pionierów

DziÊ nie wybiera si´ ju˝ po-
tentatów danej bran˝y by
schowaç si´ za ich plecami,
wybieraç nale˝y najlepszych,
by wspólnie z nimi b∏yszczeç.
Ka˝da dynamiczna, skoncen-
trowana na realizacji za∏o˝o-
nych celów firma poszukuje
dobrych, funkcjonalnych,
wszechstronnych i konkuren-
cyjnych produktów, dzi´ki
którym b´dzie mog∏a wyprze-

dzaç co najmniej o krok naj-
wi´kszych graczy na rynku.
OtwartoÊç na nowe rozwiàza-
nia, Êwietnie wyszkoleni i dy-
namicznie dzia∏ajàcy ludzie,
elastycznoÊç oraz umiej´t-
noÊç wdra˝ania zmian to
przepis na sukces odniesiony
przez firmy posiadajàce naj-
bardziej konkurencyjnà ofer-
t´. To tak˝e sens dzia∏ania fir-
my handlowej Pezal, która
od dwudziestu pi´ciu lat pro-
fesjonalnie zajmuje si´ serwi-
sem ró˝nego rodzaju maszyn
i urzàdzeƒ wykorzystywanych
do prac komunalnych, re-
montowych i budowlanych.

Zapytany o recept´ na lide-
rowanie w bran˝y prezes fir-
my Pezal, Piotr Zaleski nie
zastanawia si´ ani chwili:
– Trzeba ˝ywo reagowaç
na potrzeby klientów, obser-
wowaç zmiany i skutecznie
je wdra˝aç. To jedyny spo-
sób by wspó∏tworzyç zacho-
dzàce na rynku procesy, by
nie pozostawaç jedynie ich
biernym obserwatorem. By
byç liderem bran˝y, trzeba jà
wspó∏tworzyç, nale˝y mieç
swój realny udzia∏ w bie˝à-
cej rzeczywistoÊci.

Zale˝noÊç procesowa za-
chodzàcych zmian rynku
jest prosta. Klient zg∏asza
potrzeb´, a zleceniobiorca
jest wykonawcà tej potrze-
by. OczywiÊcie, by zrealizo-
waç zlecenie potrzebuje od-
powiednich narz´dzi. W tym
celu zg∏asza swoje zapo-
trzebowanie dystrybutorowi,
ten zaÊ, by spe∏niç oczeki-
wania rynku kieruje swe kro-
ki do producenta, którego
zadaniem jest dostarczenie
potrzebnych wyrobów. 
By skutecznie zaspokajaç
potrzeby finalnych odbior-
ców nale˝y analizowaç ry-

nek i podejmowaç dzia∏ania
z odpowiednim wyprzedze-
niem. Prezes Pezalu, Piotr
Zaleski podkreÊla znaczenie
b∏yskawicznej reakcji na po-
trzeby klientów: – Przygoto-
wania i gotowoÊç do bie˝à-
cej realizacji zleceƒ w naszej
bran˝y stanowi proces cià-
g∏y. Pozostajemy w sta∏ym
kontakcie z naszymi partne-
rami, doradzamy im najefek-
tywniejsze rozwiàzania, s∏u-
˝ymy im równie˝ serwisem
i wsparciem technologiczno-
-konstruktorskim. Pezal jest

otwarty na nowe rozwiàzania.
Ws∏uchujemy si´ w g∏os ka˝-
dego klienta i staramy si´ wy-
chodziç mu na przeciw. Dla
Pezalu nie ma rzeczy nie-
mo˝liwych. Podobnie jak na-
si klienci, dzia∏amy cz´sto
w warunkach ekstremalnych,
wyzwania sà dla nas moto-
rem do jeszcze lepszego
dzia∏ania. Zbli˝a si´ okres
prac w warunkach zimo-
wych. Prognozy zapowiadajà
d∏ugà i mroênà zim´. Zapew-
niam jednak, ˝e pogoda nie
b´dzie ani dla nas, ani na-
szych klientów stanowi∏a
najmniejszej przeszkody dla
normalnej pracy. 
WÊród szerokiej gamy maszyn
i urzàdzeƒ oferowanych przez
Pezal bardzo du˝ym zaintere-
sowaniem klientów cieszà ofe-
rowane w bardzo przyst´pnej
cenie motopompy, szczegól-
nie wprowadzone niedawno
do sprzeda˝y motopompy
szlamowe model KGP 30T.
Kolejnà grup´ poszukiwa-
nych urzàdzeƒ stanowià do-

skona∏e agregaty pràdotwór-
cze z serii Digital, które mo˝-
na równie˝ ∏àczyç szerego-
wo, a tak˝e ca∏a gama
sprawdzonych agregatów in-
nego typu. Pezal wprowadzi∏
na rynek równie˝ ca∏à seri´
wibratorów elektrycznych
i spalinowych oraz bu∏aw.
Oprócz halogenów, które sà
sta∏ym punktem oferty Peza-
lu, firma z myÊlà o nadcho-
dzàcych mrozach zapewnia
swym partnerom lampy na-
grzewajàce Êwietnie spraw-
dzajàce si´ wewnàtrz hal

i magazynów nawet w eks-
tremalnie niskich temperatu-
rach. Pezal dysponuje rów-
nie˝ zamiatarkami i taczkami
(tak˝e z nap´dem spalino-
wym), odÊnie˝arkami, a tak-
˝e quadami coraz cz´Êciej
wykorzystywanymi do prze-
mieszczania si´ w trudnym
terenie na obszarach prowa-
dzonych robót drogowych.
W razie potrzeby do quadów
pod∏àczaç mo˝na na przy-
k∏ad odÊnie˝arki, wózki,
a nawet przyczepy. 
Sztandarowymi produktami
oferowanymi przez Pezal,
które trudno uznaç za no-
woÊç, ale z pewnoÊcià war-
to o nich wspomnieç, sà
bardzo dobrej jakoÊci silniki
spalinowe Kipor. Nap´dzajà
one ró˝nego rodzaju urzà-
dzenia, mi´dzy innymi
znajdujàce si´ w ofercie
Pezalu agregaty, motopom-
py, zag´szczarki, skoczki,
listwy wibrujàce, pi∏y do ci´-
cia betonu i asfaltu.
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Spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, 
powodzenia w Nowym Roku
Wszystkim swoim Klientom 

oraz czytelnikom PoÊrednika Budowlanego 
˝yczà Zarzàd i za∏oga firmy 







W´z∏y betoniarskie
Tugeb Polbud

G∏ównà sfer´ dzia∏alnoÊci
firmy Tugeb Polbud ju˝
od ponad 15 lat stanowi
projektowanie i produkcja
stacjonarnych i mobilnych
w´z∏ów betoniarskich, kom-
pletnych zak∏adów do pro-
dukcji betonu, suchych za-
praw i mas oraz innych linii
technologicznych. 
Aktywna wspó∏praca z wio-
dàcymi firmami budowlany-
mi i drogowymi oraz wielo-
letnie doÊwiadczenie na ryn-
ku krajowym i za granicà
pozwoli∏y osiàgnàç wysokà
pozycj´ wÊród odbiorców
w´z∏ów jak i ca∏ych zak∏a-
dów budowlanych. Wspó∏-
praca z najlepszymi dostaw-
cami w zakresie hydrauliki,
pneumatyki, elektryki i na-
p´dów, a tak˝e zastosowa-
nie najnowszych technologii
oraz materia∏ów najwy˝szej
jakoÊci w wytwarzanych

przez firm´ urzàdzeniach
gwarantuje ich wysokà ja-
koÊç. Daje to gwarancj´ d∏u-
giej i bezawaryjnej eksplo-
atacji komponentów.
Wychodzàc naprzeciw wy-
maganiom stawianym przez
firmy budowlane, a tak˝e
nowym potrzebom na ryn-
ku, Tugeb Polbud wprowa-
dzi∏ nowà us∏ug´, jakà jest
wynajem mobilnych w´z∏ów
betoniarskich. Bardzo cz´-
stà przyczynà problemów

logistycznych firm produku-
jàcych beton sà niewàtpli-
wie coraz gorsze warunki
panujàce na drogach krajo-
wych. Z∏y stan dróg, liczne
objazdy i kilometrowe korki
powodujà kosztowne opóê-
nienia. Dlatego te˝ Tugeb
Polbud proponuje wynajem
w´z∏ów betoniarskich, co
zapewni mo˝liwoÊç szyb-
kiego postawienia i produk-
cji bez potrzeby ponoszenia
kosztów inwestycyjnych.

Rozwiàzanie zastosowane
przez firm´ zak∏ada dowóz
kruszyw i innych surowców
nocà, kiedy ruch drogowy
jest mniejszy i produkcj´
betonu w ciàgu dnia lub in-
nym czasie, w zale˝noÊci
od indywidualnych potrzeb. 
Oferowane przez Tugeb Po-
lbud w´z∏y betoniarskie nie
wymagajà fundamentowa-
nia, sà bardzo wydajne i pro-
dukujà mieszanki betonowe
wszystkich klas. Niewàtpli-
wym plusem takiego typu
rozwiàzaƒ jest mo˝liwoÊç po-
stawienia w´z∏ów na budo-
wie lub jej sàsiedztwie, ogra-
niczenie kosztów finansowa-
nia zakupu sprz´tu, a tak˝e
roz∏o˝enie w czasie p∏atnoÊci
kosztów za wynajem maszyn. 
Dodatkowe informacje mo˝-
na uzyskaç w dziale sprze-
da˝y firmy, na stronie inter-
netowej, a tak˝e w czasie
trwania poznaƒskich targów
Budma-Bumasz 2008 w sto-
isku Tugeb Polbud.
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Opony SOLIDEAL
do maszyn budowlanych
i drogowych

Rozwój gospodarki i przygo-
towania do EURO 2012 wy-
magajà dodatkowego przy-
spieszenia realizacji wielu
projektów budowlanych,
w tym tak˝e zwiàzanych
z budowà dróg i autostrad.
Na tempo realizacji prac,
w szczególnoÊci ziemnych,
niwelacji terenu, wp∏ywa
stosowanie coraz now-
szych, bardziej wydajnych
maszyn, które obecnie co-
raz cz´Êciej mo˝na spotkaç
na palcach budowy dróg
i autostrad. Nale˝y tu wy-
mieniç przede wszystkim ta-
kie maszyny jak ∏adowarki,
wozid∏a, zgarniarki oraz
równiarki. Wszystkie muszà
wykazywaç si´ wysokà nie-
zawodnoÊcià. Odnosi si´
równie˝ do ogumienia,
w które wyposa˝ona jest da-
na maszyna. Jak wiadomo,

najwi´ksze straty przynoszà
nieprzewidziane przestoje,
dlatego te˝ u˝ytkownicy ma-
szyn ko∏owych stawiajà
oponom wysokie wymaga-
nia. Muszà one charaktery-
zowaç si´ wysokà ˝ywotno-
Êcià i odpornoÊcià na Êcie-
ranie. Ze wzgl´du na prac´
na ró˝nych nawierzchniach
(szutrowych, betonowych,
asfaltowych, na kamieniach,

w gruncie, b∏ocie, a nawet
Êniegu) powinny wyró˝niaç
si´ odpowiednià wytrzyma-
∏oÊcià na uszkodzenia me-
chaniczne, doskona∏ymi
w∏aÊciwoÊciami trakcyjnymi
oraz stabilnà pracà przy ró˝-
nych pr´dkoÊciach.
Szeroki, stale powi´kszajàcy
si´ asortyment opon prze-
mys∏owych spe∏niajàcych te
kryteria, przeznaczonych

do maszyn budowlanych
i drogowych oferuje firma
SOLIDEAL POLSKA S.A. Sà
to diagonalne opony bez-
d´tkowe, zaprojektowane
i produkowane wed∏ug naj-
wy˝szych standardów, mi´-
dzy innymi z wykorzysta-
niem naturalnych sk∏adni-
ków gumy w celu zapewnie-
nia wysokiej jakoÊci oraz wy-
d∏u˝onego okresu eksplo-
atacji. Charakteryzujà si´
ponadto konstrukcjà zapew-
niajàcà samooczyszczanie
si´ bie˝nika oraz wzmocnie-
niami boków zapewniajàcy-
mi maksymalnà ochron´
Êcianek i kraw´dzi felg.
Wszyscy zainteresowani
uzyskaniem bli˝szych infor-
macji dotyczàcych opon
przemys∏owych produko-
wanych przez Grup´ SOLI-
DEAL mogà kierowaç pyta-
nia bezpoÊrednio do firmy
SOLIDEAL POLSKA S.A.
lub odwiedziç stron´ inter-
netowà: www.solideal.pl
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C54. Wozid∏a technologiczne Moxy

C55.
P∏askopod∏ogowa, rozciàgana naczepa 
Nooteboom-Floor Fluo-18-27F1

V54.
W konkursie Scania TopTeam
triumfowali polscy mechanicy

V56.
Wozid∏a Bell odznaczajà 
si´ precyzjà wykonania

V59.
GOLDHOFER u∏atwia 

ci´˝ki transport w mieÊcie

C58. MAN stawia na Polsk´



Moxy - Êwiatowy
rekordzista

Norweska firma Moxy
od ponad trzydziestu lat
specjalizuje si´ w produkcji
wozide∏ technologicznych.
Jej przedstawicilem i oficjal-
nym dystrybutorem na tere-
nie Polski jest Biuro Handlo-
we Ruda z Katowic. 
Wykorzystywanie d∏ugolet-
nich doÊwiadczeƒ oraz sto-
sowanie innowacyjnych,
opatentowanych rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych sprawia,
˝e Moxy wyznacza standar-
dy dla producentów tego ty-
pu pojazdów. 
Na tylnej osi wozide∏ kon-
struktorzy Moxy zastosowali
unikatowy most typu tan-
dem. Sprawia on, ˝e pojazd
dzi´ki maksymalnemu wy-
korzystaniu sta∏ego roz∏o˝e-
nia nap´du na szeÊç kó∏,
osiàga doskona∏e w∏aÊciwo-
Êci trakcyjne nawet w naj-
trudniejszych warunkach te-

renowych. W wi´kszoÊci wo-
zide∏ Moxy stosowane sà
dziewi´cio- lub dwunastoli-
trowe silniki Scania. Jed-
nostki nap´dowe z bezpo-
Êrednim wtryskiem, ch∏odzo-
ne cieczà, z turbodo∏adowa-
niem i ch∏odnicà typu powie-
trze-powietrze, nie tylko
spe∏niajà wszelkie normy
emisji spalin, ale tak˝e za-
pewniajà ekonomicznà
i bezawaryjnà eksploatacj´.

W przypadku wozide∏ Moxy
nap´dzanych silnikami Sca-
nia warte podkreÊlenia jest
to, i˝ spalanie paliwa jest
blisko po∏ow´ ni˝sze w po-
równaniu z wozid∏ami in-
nych marek. 
Z silnikiem zintegrowana
jest niezawodna skrzynia
Zahnrad Fabrik 6 WG (auto-
matyczna, sterowana elek-
tronicznie, ze zmiennikiem
momentu automatycznie

blokowanym na wszystkich
prze∏o˝eniach, z mo˝liwo-
Êcià jazdy w trybie r´cznym
tak zwanym tip-tronic).
Innowacyjne, typowe dla
Moxy rozwiàzanie zastoso-
wano na przegubie.
Przed przegubem skr´tu
umieszczono pierÊcieƒ ob-
rotu, dzi´ki czemu uzyska-
no równe roz∏o˝enie si∏ ob-
cià˝enia przednich kó∏ we
wszystkich sytuacjach, rów-
nie˝ w przypadku maksy-
malnego skr´tu. Oznacza
to, ˝e nawet gdy dojdzie
do przewrócenia si´ skrzyni
∏adunkowej, kabina opera-
tora wozid∏a zawsze pozo-
stanie bezpieczna w nor-
malnej pozycji.
W drugiej po∏owie tego ro-
ku do seryjnej produkcji tra-
fi∏o wozid∏o MT51 o ∏adow-
noÊci 46,3 tony. Oznacza
to, ˝e nowy flagowy pojazd
Moxy jest Êwiatowym rekor-
dzistà pod wzgl´dem wagi
transportowanego ∏adunku. 
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Mi´dzynarodowy fina∏ kon-
kursu Scania Top Team od-
bywa∏ si´ w tym roku w Pol-
sce. W sobot´ 10 listopada
do zmagaƒ w warsztatach
Scanii w podwarszawskim
Nadarzynie przystàpi∏y ekipy
mechaników z ca∏ego Êwiata.
O tytu∏ najlepszych pracow-
ników serwisu Scanii wal-
czyli: Vasco (W∏ochy), From
Dutch (Holandia), Etelaeka-
aren Jurtaanit (Finlandia),
Team New Zealand (Nowa
Zelandia), Kühlborn (Niem-
cy), Slovenske Orly (Repu-
blika S∏owacji), Csapagy-
asok (W´gry), G-H-Pó∏noc
(Polska), Austrian Power
(Austria) oraz Top Team
Belgium (Belgia).
Ka˝dy z pi´cioosobowych
zespo∏ów poddany zosta∏
sprawdzianom na kilku sta-
nowiskach, w tym jednemu
teoretycznemu. Jego zali-
czenie wymaga∏o udzielenia

poprawnych odpowiedzi
na pi´çdziesiàt pytaƒ. Testy
praktyczne, wykonywane
na specjalnie spreparowa-
nych pojazdach, polega∏y
na wskazaniu usterki i spo-
sobu jej usuni´cia. Aby upo-
raç si´ z takà awarià w okre-
Êlonym przez organizatorów
czasie, zespó∏ musia∏ wyka-
zaç si´ znakomità organiza-
cjà i umiej´tnoÊcià pracy

w grupie. Tylko dzielàc si´
zadaniami (wyszukiwanie
danych w internecie, wybra-
nie procedur serwisowych,
narz´dzi, dokumentowanie
naprawy) mo˝na by∏o ma-
rzyç o zwyci´stwie. Dodat-
kowe punkty zyskiwali ci,
którym uda∏o si´ uporaç
z problemem szybciej ni˝
przewidywa∏ limit czasu. 
Zadania konkursowe przy-

gotowane zosta∏y przez naj-
wy˝szej klasy fachowców ze
Scania Academy. W rywali-
zacji serwisów Scanii najlep-
szy okaza∏ si´ zespó∏ G-H
Pó∏noc reprezentujàcy ser-
wisy dealera Granosik Ho∏o-
wiƒski z W∏oc∏awka i Byd-
goszczy. Drugie miejsce
w rywalizacji zdobyli Holen-
drzy, a trzecie zespó∏ w∏oski. 
We wszystkich fazach konkur-
su Scania Top Team 2007
wzi´∏o udzia∏ osiemset zespo-
∏ów. W polskich eliminacjach
uczestniczy∏o 27 serwisów.
Zwyci´ska ekipa pracowa∏a
w sk∏adzie: Piotr Janas (opie-
kun zespo∏u, Bydgoszcz),
Zbigniew Taglewski (W∏oc∏a-
wek), Janusz Paziewski (Byd-
goszcz), Krzysztof Marachow-
ski (Bydgoszcz), Grzegorz
Taglewski (W∏oc∏awek), Woj-
ciech Sawoni (W∏oc∏awek).
Ich sukces potwierdzi∏ znako-
mità opini´, jakà w „Êwiecie
Scanii” cieszà si´ polscy me-
chanicy i pracownicy serwisu!
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Podczas tegorocznych targów Bauma w Monachium Moxy zaprezentowa∏o oznaczone
symbolem MT51 wozid∏o o ∏adownoÊci 46,3 tony. To nowy rekord dla tego typu pojazdów

Niech nikogo nie myli obuwie! Na zdj´ciu polska ekipa G-H Pó∏noc, która oprócz  pucharu
i dyplomów od Scania Academy, otrzyma∏a tak˝e chodaki od ekipy holenderskiej



Naczepy NOOTEBOOM
- FLOOR

Firma Floor jest uznanym pro-
ducentem naczep stosowa-
nych w bran˝y budowlanej.
Od niedawna fabryki Floor
nale˝à do grupy Nooteboom
– holenderskiego producenta
naczep niskopodwoziowych
i ponadgabarytowych.
Firma V&S Trucks-Tra-
ilers Sp. z o.o. b´dàca wy-
∏àcznym przedstawicielem
Nooteboom-Floor w Polsce
oferuje ponad 400 typów
i modeli naczep  niskopo-
dwoziowych, ponadgabary-
towych i innych pojazdów
specjalnych. V&S Trucks-
Trailers zajmuje si´ równie˝
serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym na tere-
nie ca∏ego kraju. 
Obecnie V&S Trucks-Tra-
ilers Sp. z o.o. oferuje no-
woÊç na polskim rynku
– specjalistycznà, p∏askopo-
d∏ogowà, rozciàganà nacze-
p´ Nooteboom-Floor Fluo-
-18-27F1. Pojazd doskonale
nadaje si´ do przewozu ma-
teria∏ów budowlanych, trans-
portu konstrukcji stalowych,
dêwigarów i prz´se∏. Mo˝-
na go wykorzystywaç
przy budowie mostów, dróg
czy trakcji kolejowej. Specja-
listyczna naczepa Fluo-18-
27F1 posiada trzy osie,
w tym ostatnià oÊ skr´tnà.

Ma pneumatyczne zawiesze-
nie z mo˝liwoÊcià p∏ynnego
opuszczania i podnoszenia.
Opcjonalnie dost´pna jest
równie˝ podnoszona oÊ
przednia z systemem anty-
przecià˝eniowym. Dopusz-
czalny nacisk na jednà oÊ
wynosi 9.000, a na sio-
d∏o 18.000 kg. Za sprawne
hamowanie odpowiada
pneumatyczny, dwuobwodo-
wy system hamulcowy wypo-
sa˝ony w regulator si∏y ha-
mowania oraz system EBS.
D∏ugoÊç pok∏adu wyno-
si 13,4 metra i mo˝na go roz-
ciàgnàç o prawie 7,7 m, za-
tem ∏àcznie do wykorzysta-
nia jest ponad 21 m prze-
strzeni ∏adunkowej. Przy do-
puszczalnej masie ca∏kowi-
tej 45.000 kg, zapewnia to ol-
brzymià ∏adownoÊç, nawet
do 36.000 kg. Naczepa Fluo-

-18-27F1 mo˝e byç doposa-
˝ona w wiele elementów nie-
zb´dnych do efektywnego
i sprawnego transportu ró˝-
nego rodzaju materia∏ów.
Oprócz standardowych k∏o-
nic burtowych, oferowane sà
krzy˝owe kieszenie k∏onico-
we na k∏onice mocowane
w stalowych profilach w ró˝-
nych miejscach pok∏adu,
a tak˝e schowki na k∏onice
na froncie lub tyle Êcianki
przedniej, jak równie˝
pod pod∏ogà z lewej i prawej
strony. Naczepa wyposa˝o-
na jest w dodatkowe ele-
menty do mocowania ∏adun-
ku, jak uszaki w burtach
bocznych, haki linowe do-
oko∏a pok∏adu czy promowe
uchwyty mocujàce pod bur-
tami bocznymi. Rozbudowa-
ne oÊwietlenie znacznikowe
szerokoÊci gwarantuje bez-

pieczny i zgodny z przepisa-
mi transport, a dodatkowe
koguty i opcjonalne reflekto-
ry obrotowe dobrà widocz-
noÊç pojazdu w warunkach
nocnych lub przy z∏ej pogo-
dzie. Na ˝yczenie u˝ytkowni-
ka dostarczane sà tak˝e pla-
stikowe lub stalowe skrzynie
narz´dziowe mocowane
w przedniej cz´Êci pok∏adu,
a tak˝e dodatkowa skrzynia
do przechowywania narz´-
dzi umieszczona pod pod∏o-
gà. Naczep´ mo˝na doposa-
˝yç w dodatkowe ko∏a zapa-
sowe o ró˝nych miejscach
mocowania, a tak˝e w uk∏ad
centralnego smarowania.
Naczepa Nooteboom-Floor
Fluo-18-27F1 to sprawdzo-
ny i solidny pojazd, wyko-
nany przy u˝yciu najnow-
szych technologii. U˝yte
podzespo∏y renomowanych
producentów gwarantujà
d∏ugà i bezawaryjnà eksplo-
atacj´ przy mo˝liwoÊciach
transportowych dotàd nie-
oferowanych przez ˝adne-
go innego producenta
na polskim rynku. Dobra
dost´pnoÊç naczep Noote-
boom-Floor w po∏àczeniu
z konkurencyjnà cenà i ni-
skimi kosztami utrzymania
stawiajà pojazd Fluo-18-
27F1 na pozycji lidera
wÊród rozciàganych naczep
s∏u˝àcych do transportu
materia∏ów budowlanych.
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Naczepa Nooteboom-Floor Fluo-18-27F1 to sprawdzony i solidny pojazd, wykonany
przy u˝yciu najnowszych technologii 



Wozid∏a przegubowe
firmy Bell

Firma Bell jest jednym ze
Êwiatowych liderów w pro-
dukcji wozide∏ przegubo-
wych. Aktualnie zajmuje dru-
gie miejsce na Êwiecie
pod wzgl´dem liczby sprze-
danych pojazdów. DoÊwiad-
czenia zebrane w czasie
pi´çdziesi´cioletniej dzia∏al-
noÊci firmy pozwoli∏y jej
stworzyç produkt cechujàcy
si´ wysokà jakoÊcià, du˝ym
komfortem i – dzi´ki znako-
mitemu stosunkowi ∏adowno-
Êci do masy w∏asnej oraz
bardzo ma∏emu zu˝yciu pali-
wa – ekonomikà eksploatacji. 
Wozid∏a Bell sà produkowa-
ne w Niemczech. Ich dystry-
butorem w Polsce jest firma
Agrex Arcon Sp. z o.o.
W chwili obecnej oferuje

ona pi´ç rodzajów wozide∏:
B25D, B30D, B35D, B40D
oraz B50D. Ka˝dy z tych
modeli posiada nap´d 6x6.
¸adownoÊç poszczegól-
nych typów wynosi odpo-
wiednio: 23,2, 27,3, 32,5, 37,
0 oraz 45,4 tony. Wszystkie
wozid∏a Bell nap´dzane sà
ekonomicznymi silnikami
Mercedesa z turbodo∏ado-
waniem. Wyposa˝one sà
w automatycznà skrzyni´

biegów z mo˝liwoÊcià wy-
boru biegu maksymalnego.
Uzyskiwana przez poszcze-
gólne modele moc wynosi
odpowiednio: 198 kW
– B25D i B30D, 283 kW
– B35D, 308 kW – B40D
oraz 350 kW – B50D.
Wszystkie modele sà wypo-
sa˝one w hamulce silniko-
we i w wysokiej klasy prze-
k∏adnie ze zintegrowanym
opóêniaczem pozwalajà-
cym na zjazd ze stromych
zboczy bez nara˝ania ha-
mulców na przecià˝enia.
Konstrukcja kabin wozide∏
Bell nastawiona jest na bez-
pieczeƒstwo i wygod´ pra-
cy operatora (spe∏nia normy
ROPS/FOPS). Kabina wy-
posa˝ona jest w klimatyza-
cj´, podgrzewany i amorty-
zowany pneumatycznie fo-
tel operatora. Luksus w wo-
zid∏ach Bell jest standar-

dem. Przy ich projektowa-
niu nie zapomniano równie˝
o ergonomii, rozmieszcza-
jàc odpowiednio elementy
informacyjne i sterownicze.
Operator ma doskona∏e po-
le widzenia z kabiny, co
uzyskano dzi´ki du˝ym
przeszklonym powierzch-
niom. Ha∏as w kabinie
w modelach B25D i B30D
nie przekracza 72 dB,
a w B35D i B40D 76 dB. No-

woczesne rozwiàzanie za-
wieszenia sprawia, ˝e w ka-
binie nie sà odczuwane
drgania zwiàzane z jazdà
po nierównym terenie.
Wozid∏a Bell posiadajà ∏a-
twy dost´p do wszystkich
punktów serwisowych, co
pozwala zaoszcz´dziç czas

i koszty przeprowadzania
czynnoÊci obs∏ugowych.
W celu u∏atwienia wy∏adun-
ku odpowiednio dobra-
na zosta∏a geometria skrzy-
ni, co zapobiega przywiera-
niu przewo˝onego materia-
∏u do jej Êcianek. Kàt wy∏a-

dunku w wozid∏ach Bell se-
rii D wynosi 70°. Na uwag´
zas∏uguje krótki czas pod-
noszenia oraz opuszczania
skrzyni wynoszàcy odpo-
wiednio oko∏o dwunastu
i szeÊciu sekund.
Reasumujàc, wozid∏a marki
Bell odznaczajà si´ solidno-

Êcià i precyzjà wykonania.
Ich supernowoczesna kon-
strukcja powsta∏a bowiem w
oparciu o podzespo∏y naj-
lepszych Êwiatowych firm,
takich jak Zahnrad Fabrik,
Allison czy Mercedes. 
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Bell, jako pierwszy podjà∏ produkcj´ pi´çdziesi´ciotonowych wozide∏. Pojazd oznaczony
symbolem B50D o ∏adownoÊci 45,4 tony d∏ugo utrzymywa∏ status Êwiatowego rekordzisty…

Wszystkie wozid∏a Bell wyposa˝one sà w hamulce silnikowe i w wysokiej klasy przek∏ad-
nie ze zintegrowanym opóêniaczem pozwalajàcym na zjazd ze stromych zboczy bez na-
ra˝ania hamulców na przecià˝enia

W celu u∏atwienia wy∏adunku konstruktorzy firmy Bell odpowiednio dobrali geometri´ skrzy-
ni zapobiegajàc w ten sposób przywieraniu do jej Êcianek transportowanego materia∏u



Wozid∏a
przegubowe
firmy BELL

najbardziej ekonomiczne
wozid∏a na Êwiecie

Sp. z o.o.

>
CENTRALA:

WARSZAWA – ul. Baletowa 16, tel. (022) 641-05-05

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

• koparki ko∏owe i gàsienicowe,
∏adowarki, minikoparki,
mini∏adowarki, 
koparko-∏adowarki, 

Autoryzowany dystrybutor i serwis techniczny maszyn nast´pujàcych marek:

• równiarki;

• ∏adowarki teleskopowe 
i podnoÊniki;

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

• podnoÊniki koszowe 
w tym do prac 
pod napi´ciem

• ci´˝kie gàsienicowe
koparki ∏aƒcuchowe 
(nale˝y do grupy
ASTEC);

ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa, telefony: 022 641-05-05, 022 648-08-11, fax 022 644-03-05
e-mail: office@agrex-arcon.pl, http://www.agrex-arcon.pl

• walce drogowe;

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

• wiertnice Êlimakowe 
i do przewiertów sterowanych
(nale˝y do grupy ASTEC);

• systemy do
mikrotunelingu; 

• wozid∏a przegubowe;



MAN stawia na Polsk´

Grupa MAN konsekwentnie
umacnia swà pozycj´ na
dynamicznie rozwijajàcych
si´ rynkach. Uruchomiona
w Niepo∏omicach ko∏o Kra-
kowa fabryka ci´˝kich po-
jazdów u˝ytkowych o DMC
powy˝ej 16 ton jest istot-
nym elementem w realizacji
tej strategii. Polska jest dla
Grupy MAN wa˝nym ryn-
kiem.  W ubieg∏ym roku
Grupa MAN zatrudnia∏a w
naszym kraju 3.387 pracow-
ników, co  stanowi∏o 6,7%
wszystkich zatrudnionych
w tej firmie. W tym samym
roku wartoÊç nowych zle-
ceƒ Grupy MAN w Polsce
wynios∏a 424 miliony euro. 
Do roku 2010 firma zamie-
rza zatrudniç w zak∏adach
w Niepo∏omicach przynaj-
mniej 650 pracowników.
W nowych zak∏adach pro-
dukowane b´dà przede
wszystkim pojazdy serii
MAN TGA WW, dzi´ki cze-
mu firma rozwinie si´
na wa˝nych strategicznie
rynkach mi´dzynarodowych
w Europie Wschodniej oraz
w krajach by∏ego Zwiàzku
Radzieckiego. W ten spo-
sób MAN zapewni sobie du-
˝e mo˝liwoÊci zbytu na jed-
nym z najdynamiczniej roz-
wijajàcych si´ rynków pojaz-
dów u˝ytkowych. 
Zak∏ada si´, ˝e ca∏kowita
sprzeda˝ pojazdów ci´˝aro-
wych MAN wzroÊnie w ro-
ku 2008 do 100.000 jedno-
stek. W roku 2006 sprzedano
niemal 80.000 samochodów
ci´˝arowych. Ju˝ teraz w Re-
gionie Sprzeda˝y Wchód
obejmujàcym Polsk´, Czechy,
S∏owacj´, Finlandi´, Kraje
Nadba∏tyckie, Bu∏gari´, Mo∏-
dawi´ i Rumuni´, Grupa MAN
Nutzfahrzeuge posiada udzia∏
w rynku wynoszàcy 14,5%
Jörg Mommertz, prezes MAN-
-STAR TRUCKSw Warszawie
i kierownik Regionu Sprzeda-
˝y Wschód jest przekonany,
˝e firma MAN Nutzfahrzeuge

b´dzie nadal umacnia∏a pozy-
cj´ rynkowà w tych krajach:
- Dzi´ki naszej palecie produk-
tów i podj´ciu produkcji w Pol-
sce jesteÊmy doskonale przygo-
towani do sprostania przysz∏ym
wyzwaniom zwiàzanym z obs∏u-
gà dynamicznych rynków w Eu-
ropie Ârodkowej oraz Wschod-
niej – twierdzi z przekonaniem.
Polska jest aktualnie najwa˝-
niejszym dynamicznie rozwija-
jàcym si´ rynkiem w Europie
Wschodniej. Firma MAN Nutz-
fahrzeuge posiada w nim bli-
sko dwadzieÊcia procent
udzia∏ów zajmujàc tym sa-
mym zdecydowanie pozycj´
lidera wÊród dostawców po-
jazdów ci´˝arowych powy-
˝ej 6 ton (stan: lipiec 2007).
Dzi´ki nowym zak∏adom Pol-
ska urasta do miana filaru w
strategii firmy MAN. Fabryka
w Niepo∏omicach jest ju˝
trzecim zak∏adem MAN
w Polsce. Obecnie w dwóch
fabrykach produkujàcych au-
tobusy – w Starachowicach
i w Poznaniu – firma zatrudnia
ponad 3.000 pracowników.
Na poczàtku 1993 roku MAN
utworzy∏ w Polsce nowà
spó∏k´ MAN Pojazdy U˝ytko-
we. W roku 1998 MAN otwo-
rzy∏ nowy budynek biurowy

w podwarszawskiej Wolicy.
W tym samym roku w Pozna-
niu uruchomiono nowy za-
k∏ad produkcji pojazdów.
Tam te˝ w roku 2000 po-
wsta∏o Centrum MAN odpo-
wiedzialne za sprzeda˝ auto-
busów i samochodów ci´˝a-
rowych oraz za obs∏ug´ po-
sprzeda˝nà.
W roku 1999 firma MAN Nutz-
fahrzeuge przej´∏a polskiego
producenta pojazdów u˝yt-
kowych STAR SA. Na poczàt-
ku listopada 2001 roku nastà-
pi∏a fuzja mi´dzy firmà MAN
Pojazdy U˝ytkowe Polska,
a spó∏kà STAR TRUCKS,
w wyniku której powsta∏a no-
wa spó∏ka pod nazwà MAN-
-STAR TRUCKS Sp. z o.o. od-
powiedzialna za sprzeda˝
i obs∏ug´ polskich u˝ytkowni-
ków pojazdów MAN, NEO-
PLAN oraz STAR. 
Polska firma H. Cegielski Po-
znaƒ S.A. posiada licencj´
firmy MAN Diesel SE w Augs-
burgu na produkcj´ dwóch
du˝ych silników Diesla dwu-
i czterosuwowych. Licencja
na produkcj´ silników dwu-
suwowych zosta∏a udzielo-
na Zak∏adom Cegielskiego
ju˝ w roku 1959 przez firm´
Burmeister& Wain, a obecnie

jest ona udzielona przez
MAN Diesel A/S w Kopenha-
dze. W roku 1995 licencja ta
zosta∏a rozszerzona tak˝e
na silniki czterosuwowe.
Warto dodaç, ˝e H. Cegielski
Poznaƒ S.A. jest najwi´k-
szym dostawcà agregatów
pràdotwórczych do polskich
zak∏adów stoczniowych.
MAN Diesel realizuje tak˝e
bezpoÊrednie dostawy do
polskich odbiorców. W ro-
ku 2007 przedsi´biorstwo
to sprzeda∏o Nowej Stoczni
w Szczecinie cztery silniki
dla dwóch promów pasa-
˝erskich o ∏àcznej mo-
cy 43.200 kW. Z kolei spó∏-
ka MAN Diesel SE w Augs-
burgu sprowadza od pol-
skich poddostawców od-
kuwki i odlewy na potrzeby
w∏asnej produkcji. 
Spó∏ka MAN TURBO AG
w Oberhausen jest, jako
g∏ówny klient, reprezentowa-
na przez polskie przedsi´-
biorstwo HMJ Co. z siedzibà
w Warszawie, specjalizujàce
si´ w Êwiadczeniu us∏ug
ekonomicznych i technicz-
nych dla przemys∏u.
Od roku 1999 spó∏ka MAN
Ferrostaal Automotive w Gli-
wicach prowadzi dzia∏alno-
Êci us∏ugowà dla koncernu
General Motors. W dwóch
zak∏adach ponad 650 pra-
cowników montuje i sekwen-
cjonuje 290 modu∏ów dla
modeli Opla Agila, Astra
Classic i Zafira. Poza tym
spó∏ka MAN Ferrostaal AG
bardzo aktywnie dzia∏a
na rynku energii odnawial-
nych. W Czechowicach ko∏o
Katowic powstaje aktualnie
instalacja do produkcji eko-
logicznego oleju nap´dowe-
go dla polskiej Grupy Lotos,
drugiego co do wielkoÊci
przedsi´biorstwa petroche-
micznego w kraju. Spó∏ka
MAN Ferrostaal wyst´puje
jako generalny wykonawca
budowy instalacji pod klucz.
Jej uruchomienie zaplano-
wane zosta∏o na pierwszà
po∏ow´ przysz∏ego roku.
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Polska jest dla Grupy MAN wa˝nym rynkiem. Firma docenia równie˝ du˝y potencja∏ 
drzemiàcy w polskiej bran˝y budowlanej… 



Ci´˝ki transport 
w mieÊcie

Firma Feldmann AG wygra-
∏a przetarg na dostaw´ i za-
montowanie komina na bu-
dynku gie∏dy w Zurychu.
Do przewiezienia 16-tono-
wego ∏adunku o d∏ugo-
Êci 13,5, szerokoÊci 4,2 i wy-
sokoÊci 4,08 metra wybrano

nowà trzyosiowà naczep´
Goldhofer. W pojeêdzie wy-
posa˝onym w rozsuwany,
dwururowy superp∏aski po-
most ∏adunkowy zamonto-
wano w tym celu przed∏u˝ki.
WysokoÊç ∏adunku wynio-
s∏a 4,4, a d∏ugoÊç zestawu
si´gn´∏a 25 metrów. Na ko-
min transportowany z przed-

mieÊç do centrum Zurychu
czeka∏ ju˝ dêwig. Proble-
mem by∏ przejazd po bardzo
ucz´szczanej trasie, na któ-
rej wstrzymanie ruchu by∏o
praktycznie niemo˝liwe. Po-
jazd móg∏ poruszaç si´ tylko
po wytyczonym pasie jazdy.
Pod eskortà policji zestaw
wyruszy∏ w tras´, punktual-
nie osiàgajàc punkt docelo-
wy i zosta∏ ustawiony do-

k∏adnie w miejscu roz∏adun-
ku, dzi´ki zdalnemu sterowa-
niu skr´tem typu EasyCon-
trol. Operator dêwigu bez-
zw∏ocznie podniós∏ komin
na mierzàcy 57 metrów bu-
dynek i posadowi∏ go na je-
go dachu. Szybki odjazd na-
czepy i dêwigu umo˝liwi∏ ko-
rzystanie z ca∏ej jezdni sa-

mochodom w popo∏udnio-
wym szczycie. B∏yskawiczny
transport olbrzymiego komi-
na by∏ mo˝liwy dzi´ki u˝yciu
naczepy o superp∏askim po-
moÊcie i sprawnemu kiero-
waniu skr´tem zestawu
przez kierowc´ i jego po-
mocnika. Obaj chwalili zale-
ty nowej naczepy Goldhofer.
Równie˝ w Polsce tego ro-
dzaju zestawy transportowe

spisujà si´ znakomicie s∏u-
˝àc do przewozu maszyn bu-
dowlanych takich, jak kopar-
ki hydrauliczne, wodzid∏a
technologiczne, ∏adowarki
czy rozÊcie∏acze asfaltu. U˝y-
cie pozwala na szybki i bez-
pieczny za∏adunek i roz∏adu-
nek oraz bezproblemowy
transport po kr´tych, coraz
popularniejszych, rondach.
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) 879 94 78
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa tel. kom. 0-505 083 483

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl •  www.goldhofer.pl www.goldhofer.de

Firma Goldhofer AG i jej przedstawicielstwo 
w Polsce - P.H.U. „ATRA” 

sk∏ada wszystkim swym Klientom, 
obecnym i przysz∏ym, 

najlepsze ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne 
˝yczàc tak˝e 

odpowiedniej „szerokoÊci” na ka˝dej drodze.

Do przewiezienia wa˝àcego 16 ton komina pos∏u˝y∏a nowa trzyosiowa naczepa Goldhofer

Operator dêwigu b∏yskawicznie posadowi∏ komin na dachu budynku zurychskiej gie∏dy
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NowoÊci Layher®

W dniach 23-29 kwiet-
nia 2007 roku odby∏y si´
w Monachium dwudzieste
ósme Âwiatowe Targi
Specjalistyczne Maszyn
Budowlanych, Sprz´tu,
Maszyn i Urzàdzeƒ Stoso-
wanych w Budownictwie
oraz Maszyn Górniczych
Bauma 2007. Koncern Lay-
her zaprezentowa∏ na nich
szereg nowych produktów.
WÊród nich znalaz∏y si´ mi´-
dzy innymi: 
• konsola do obejÊç Blitz

stanowiàca nowe rozwià-
zanie na runku rusztowaƒ,
kompatybilne z ramà
do gzymsu. Nale˝y jà
montowaç z nak∏adkà za-

bezpieczajàcà. Konsola ta
posiada zaczep do kra-
w´˝nika. ¸àcznie zast´pu-
je cztery elementy w jed-
nej wybudowie: konso-
l´ 0,36 m, konsol´ 0,73 m,
st´˝enie do konsoli 0,73 m
oraz ram´ 1,00 m,

• kraw´˝niki stalowe Layh-
er do rusztowania Allro-
und. Stal gwarantuje wy-
trzyma∏oÊç, dodatkowo
nowa konstrukcja za-
czepu zapewnia d∏ugie
u˝ytkowanie. Kraw´˝ni-
ki stalowe sà niezb´dne
w przemyÊle, zw∏aszcza
tam, gdzie ze wzgl´du
na charakter produkcji,
nie mo˝na zastosowaç
kraw´˝ników drewnia-
nych. To prawdziwy prze-

∏om w obs∏udze przemy-
s∏u chemicznego i petro-
chemicznego. Kraw´˝ni-
ki te sà niezwykle stabil-
ne przy jednoczesnym,
nieznacznym wzroÊcie
wagi. Okucia kraw´˝ni-
ków sà odporne na odgi-
nanie, nie wyst´pujà
szpary pomi´dzy pomo-
stem. Dodatkowo po-
d∏u˝ne wy˝∏obienia u∏a-
twiajà paczkowanie,

• pomost Layher do szcze-
lin 0,11 m z g∏ówkà klino-
wà. Jest to wàski pomost
s∏u˝àcy do wype∏niania
przestrzeni wzd∏u˝nej po-
mi´dzy polami rusztowa-
nia. Mocowany poprzez
g∏ówki klinowe bezpo-
Êrednio do talerzyka Allro-
und. Stanowi doskona∏e

rozwiàzanie do wie˝ scho-
dowych oraz do pomostu
roboczego poszerzonego
o konsol´,

• drzwiczki uchylne 1 m
Layher Allround z kraw´˝-
nikiem aluminiowym. Za-
pewniajà bezpieczne wej-
Êcie na rusztowanie z dra-
biny. Mocowane sà pra-
wo- oraz lewostronnie. Ist-
nieje mo˝liwoÊç dopaso-
wania wysokoÊci umiej-
scowienia kraw´˝nika
do pomostów O i U,

• por´cz (rygiel) teleskopowa
Layher Allround oraz tele-
skopowy pomost aluminio-
wy Layher. Por´cz telesko-
powa oraz pomost telesko-
powy sà niezb´dne wsz´-
dzie tam, gdzie przy wyko-

naniu obejÊcia, nie zasto-
sujemy standardowego
pola, a prace wymagajà
bezpiecznego dost´pu. Te-
leskopowy pomost i rygiel
to odpowiedê na zapotrze-
bowanie na nowe rozwià-
zania przy pracach reno-
wacyjnych obiektów zabyt-
kowych z kominami, wie-
˝yczkami i wszelkiego ro-
dzaju wykuszami,

• konsola Layher Allro-
und 0,73 m z dwiema
g∏owicami klinowymi znaj-
duje zastosowanie wsz´-
dzie tam, gdzie czop kon-
soli tradycyjnej, przeszka-
dza w pracy maszyn
i urzàdzeƒ. Przeznaczo-
na jest ona do pomostów
z zaczepem U,

• rygiel Layher Allround
0,73 metra, 15°÷44°,
SW 19. Jest to rygiel
z pó∏z∏àczem mocowa-
nym do stojaka. Znajduje
on szerokie zastosowanie
przy okràg∏ych wybudo-
wach, a w szczególnoÊci
tam, gdzie kàt mi´dzy ze-
wn´trznymi stojakami jest
mniejszy ni˝ czterdzieÊci
pi´ç stopni,

• zabezpieczenie stojaka
0,5 m Layher Allround.
Uniemo˝liwia ono wysu-
ni´cie si´ stojaka pod-
czas podnoszenia si´
konstrukcji. Dopuszczal-
ne obcià˝enie tego ele-
mentu wynosi 18,80 kN,
natomiast jego waga ca∏-
kowita to 4,00 kg,

• mocowanie dêwigara Layh-

er 0,50 m z dwiema g∏owi-
cami klinowymi. Umo˝liwia
zamocowanie niesystemo-
wego dêwigara (stalowego
i aluminiowego) 450
na konstrukcji Layher Allro-
und, niezale˝nie od ograni-
czeƒ obiektowych oraz pól
rusztowaniowych. Dosko-
na∏y do ∏àczenia ze sobà
wolnostojàcych konstruk-
cji przestrzennych, jako

element podstawy podpar-
tej platformy roboczej.
Przy pomocy tego elemen-
tu oraz elementu mocujà-
cego do Êcian mo˝emy
po∏àczyç ka˝dy dêwigar
z konstrukcjà Allround, co
daje nieograniczone mo˝-
liwoÊci wybudowy,

• pomost przerzutowy Lay-
her z dwoma bolcami. Za-
stosowane, w tej kon-
strukcji pomostów prze-
rzutowych bolce majà
na celu zapobieganie
przesuwaniu si´ pomo-
stów. S∏u˝à równie˝
do mocowania pomostu
przerzutowego w otwo-
rach pomostu robocze-
go. Jako dodatkowe za-
bezpieczenia mo˝na u˝yç
zawleczki zabezpieczajà-
cej Layher,

• pasek antypoÊlizgowy
Layher do klapy pomostu
(432x50 mm). Paski nakle-
ja si´ na otwartà klap´ alu-
miniowego pomostu przej-
Êciowego. Zapobiegajà
one poÊlizgni´ciu si´ pra-
cujàcych na rusztowaniu. 

Dalsze informacje Pb 037Z
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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:

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 3; 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.

CUMMINS 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

SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

ZESPO¸Y NAP¢DOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

IVECO MOTORS

IVECO aifo

FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

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

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

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI¸Y DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,
LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,

TACZKI, ZAMIATARKI

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 92 – 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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 868 92 44; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

Oferujemy wszystkie cz´Êci do:

• wytwórni mas bitumicznych

• w´z∏ów betoniarskich

• maszyn drogowych

• maszyn budowlanych

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 
• WYNAJEM 
• SPRZEDA˚ 
• SERWIS

• 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

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

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

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@cardanservice.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

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

®
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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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

Silniki, pompy, agregaty

• 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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DOOSAN-DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@rtm.com.pl, www.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

• KRUSZARKI
• CZERPAKI 

KRUSZÑCE
• WAGI 

OPTYCZNE
• PRZESIEWACZE

Najwi´kszy 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 
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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

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

ul. P∏ochociƒska 35, 03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175, fax 0-22 814 00 07

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

WENDOR Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 85 E, 02-797 Warszawa

tel/fax: (022) 649 72 27
tel. kom: 0 608 208 445

www.wendor.pl; wendor@wendor.pl

Oferujemy:
• Modu∏y obrotowe i zag´szczarki firmy ENGCON

• ¸y˝ki przesiewajàce firmy REMU

• Koparki p∏ywajàce typu BIG FLOAT

• Systemy przesiewajàce ST COMBI

• Narz´dzia ATLAS COPCO

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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

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

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

PODZESPO¸Y AGREGATOWE

SILNIKI AGREGATOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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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.

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¸Y
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 
Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

POJAZDY U˚YTKOWE

Naczepy Nooteboom typu OSDS
do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e)  z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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

www.kamaz.pl

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

Centrala i Centrum Dystrybucji
TBT Sp. z o. o.

ul. Poznaƒska 312
05-850 O˝arów Mazowiecki

tel: 0-22 721 05 93, 721 05 94,
721 05 72

fax: 0-22 43 351 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

…ko∏a, które pracujà dla Ciebie…

DAF Truck Polska

Al. Katowicka 40
05-830 Wolica k.Warszawy

tel. 0-22 458 95 00
Fax 0-22 458 95 99

Kompleksowa sprzeda˝ maszyn
i naczep dla budownictwa

Autoryzowana sprzeda˝ maszyn 

05-555 Grz´dy, Al. Krakowska 44, 
tel. 022/727-99-99,  605-555-658, 605-980-204

e-mail: komatsu@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych marki Schmitz 

Mroków 05-551, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl
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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.pl

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

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

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl
Anna Szreder
tel. ((0 608) 219 523
e-mail: a.szreder@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

Centrala: 
Infolinia contact center tel. 071/33 44 880
Oddzia∏y: Bydgoszcz tel. 52/36 28 010

Gdaƒsk tel. 58/52 09 999
Gorzów Wlkp. tel. 95/72 28 710
Katowice tel. 32/20 91 920
Kraków tel. 12/62 21 050
¸ódê tel. 42/61 30 500
Poznaƒ tel. 61/86 45 316
Warszawa tel. 22/53 25 960
Wroc∏aw tel. 71/33 44 936
Rzeszów tel. 17/85 06 415

Filie: Bielsko-Bia∏a tel. 33/82 19 503
Cz´stochowa tel. 34/36 71 061
Lubin tel. 76/84 12 162
Opole tel. 77/42 30 026
Âwidnica tel. 74/85 14 591






