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Drodzy Czytelnicy,
czy polska bran˝a budowlana po-

winna obawiaç si´ Êwiatowego kry-
zysu finansowego? Powinna! Nie
˝yjemy przecie˝ w oderwaniu
od rzeczywistoÊci. Nasze banki
zaostrzy∏y kryteria udzielania
kredytów zmuszajàc przedsi´-
biorców do… No w∏aÊnie,
do czego? Trudno powiedzieç,
˝e do oszcz´dnoÊci, bo przecie˝ wi´kszoÊç budowlaƒców nie ma ju˝ na czym
oszcz´dzaç. Nie mo˝e ju˝ si´gnàç g∏´biej do kieszeni, bo natrafi tam ju˝ tyl-
ko na podszewk´… Czy oznacza to, ˝e budowa mieszkaƒ, obiektów prze-
mys∏owych i dróg jeszcze wyhamuje? Czy b´dzie du˝o dro˝sza? Wszystko
na to wskazuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzbrania
si´ na przyk∏ad przed wyp∏acaniem zaliczek na poczet rozpocz´tych inwe-
stycji. Firmy budowlane chcia∏yby oczywiÊcie dostawaç paƒstwowe zastrzy-
ki finansowe natychmiast po wygraniu przetargu na budow´ drogi, a nie
czekaç do momentu odbioru inwestycji. Chyba w∏aÊnie z tego powodu rzàd
rozwa˝a budow´ dróg ekspresowych za prywatne pieniàdze. Ciekawe, czy pu-
bliczno-prywatne partnerstwo poprawi sytuacj´?
K∏opoty k∏opotami, a Polska pozostaje ciàgle atrakcyjnym miejscem dla in-
westorów budowlanych. Zbli˝ajàce si´ wielkimi krokami Euro 2012 wyma-
ga budowy i rozbudowy infrastruktury. Do zrealizowania pozostaje ciàgle
ponad trzysta du˝ych inwestycji. Nie da si´ od tego uciec. Paradoksalnie,
Êwiatowy kryzys finansowy mo˝e nam w przygotowaniach do pi∏karskich mi-
strzostw okazaç si´ pomocny. Polska po prostu stoi pod Êcianà, musi budo-
waç, budowaç, budowaç. A autostrady, drogi ekspresowe, trasy kolejowe,
hotele, stadiony i lotniska kosztowaç majà ni mniej, ni wi´cej tylko 230 mi-
liardów z∏otych. Kto chce niech przeliczy sobie t´ kwot´ na euro, funty  albo
dolary… Tyle w∏aÊnie jest do wydania, co oznacza, ˝e w Polsce jest do zrobie-
nia doskona∏y interes. JesteÊmy przecie˝ najwi´kszym placem budowy w Euro-
pie! Oby tylko wielkà szans´ potrafi∏y wykorzystaç polskie, a nie obce firmy!
W ciàgu najbli˝szych lat Polska b´dzie borykaç si´ z powa˝nym niedoborem ole-
ju nap´dowego. Tak przynajmniej twierdzi znakomita wi´kszoÊç fachowców
z bran˝y paliwowej. To z∏a informacja dla u˝ytkowników maszyn budowlanych
nap´dzanych silnikami Diesla. Ceny b´dà rosnàç, a sytuacji nie uratujà biopali-
wa. Unia Europejska po cichu szykuje si´ zresztà do wycofania z ich promowa-
nia. I trudno si´ dziwiç, skoro przestawienie upraw na potrzeby przemys∏u rafi-
neryjnego doprowadzi∏o do gwa∏townego wzrostu cen ˝ywnoÊci, g∏odu stu mi-
lionów ludzi i wyrzucenia w b∏oto miliardów euro. Biopaliwowe programy po-
litycy wdra˝ali z wielkà pompà, a teraz wycofujà si´ z nich chy∏kiem…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

12. Praktycznie ˝adna maszyna budowlana
nie mo˝e równaç si´ z koparkà ko∏owà
pod wzgl´dem mnogoÊci zastosowaƒ
oraz szybkoÊci i mobilnoÊci

15. Koparka ko∏owa Case WX 185
porównywana bywa cz´sto do…
szwajcarskiego scyzoryka

18. Koparki ko∏owe Terex wyró˝niajà si´
ze wzgl´du na zastosowane w ich
konstrukcji komponenty hydrau-
liczne oraz pot´˝ne i wydajne silniki

20. Koparki ko∏owe JCB serii JSW zosta∏y
skonstruowane z myÊlà o komforcie
pracy operatora i zapewnieniu korzyÊci
ekonomicznych ich w∏aÊcicielowi

22. Kompaktowa budowa koparek Mecalac
pozwala im pracowaç wsz´dzie tam,
gdzie inne maszyny podobnej wielkoÊci
nie sà w stanie realizowaç zadaƒ 

24. Koparka Komatsu PW180-7 mo˝e praco-
waç z ró˝nego rodzaju narz´dziami robo-
czymi, co pozwala jej na wykonywanie 
ró˝norodnych, cz´sto nietypowych zadaƒ

27. Ze wzgl´du na doskona∏e parametry
pracy oraz mnogoÊç zastosowaƒ fa-
chowcy cz´sto okreÊlajà kopark´ 
Volvo EW210C mianem „ko∏owego 
noÊnika osprz´tu”

32. Bobcat wprowadzajàc do produkcji ko∏o-
wà ∏adowark´ kompaktowà S70 umocni∏
swà pozycj´ w segmencie najmniejszych
maszyn tego typu

40. Novomat oferuje us∏ugi wynajmu
maszyn marki Manitou

42. „PoÊrednik Budowlany” goÊci∏ 
w fabryce firmy Ammann Yanmar
we francuskim Saint Dizier 

44. Z okazji jubileuszu dziesi´ciolecia wprowa-
dzenia techniki 3W, Ammann wyproduko-
wa∏ seri´ limitowanà p∏yty AVH 6030 E

55. D∏ugoletnie doÊwiadczenie na rynku
oraz najwy˝sza jakoÊç sprawiajà, ˝e
produkty Versalift sà ch´tnie wybierane
i cenione przez u˝ytkowników

57. Produkowany przez JCB Fastrac 8250
poddany zosta∏ gruntownej moderniza-
cji. Pojazd wyposa˝ony jest w bezstop-
niowà skrzyni´ biegów i silnik rozwija-
jàcy imponujàcà moc 250 KM
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Brokk 90 z m∏otem Atlas Copco SB 150

Dzielnica Sztokholmu Saltsjöqvarn ju˝ od XVI wieku s∏ynie
z olbrzymiej liczby m∏ynów wodnych. Pierwszy z nich roz-
poczà∏ prac´ w roku 1543. M∏yƒska dzielnica rozrasta∏a si´
z biegiem lat, w XIX wieku nasta∏a era m∏ynów parowych.
Wspania∏y „Wielki M∏yn” z czerwonà elewacjà zosta∏ zbu-
dowany w roku 1889, zaÊ m∏yn „Semolina” oddano do u˝yt-
ku w roku 1920. Oba pracowa∏y a˝ do roku 1989. Na szcz´-
Êcie nie podzieli∏y losów sàsiadujàcych z nimi budynków
magazynowych, które masowo wyburzano w latach dzie-
wi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. Powzi´to decyzj´ o re-
witalizacji obu zabytkowych obiektów, które po ukoƒczeniu
prac mieÊciç majà luksusowe mieszkania i hotel. M∏yny wpi-
sano do rejestru zabytków, dlatego te˝ ich fasady muszà
pozostaç niezmienione. 
Prace wyburzeniowe wewnàtrz „Wielkiego M∏yna” rozpo-
cz´to w czerwcu ubieg∏ego roku. Wyburzenia nie nale˝a∏y
do naj∏atwiejszych, robotnicy pracujàcy wewnàtrz budynku
raz za razem napotykali na trudnoÊci. Choçby te zwiàzane
z koniecznoÊcià ca∏kowitego wyburzenia wyk∏adanych
drewnem wysokich na 25 metrów silosów zbo˝owych.
Trudnym zadaniem okaza∏o si´ równie˝ wyburzenie cz´Êci
dachowej. Odbywa∏o si´ ono etapami, tak by poszczegól-
ne elementy mog∏y byç podejmowane przez sprowadzony
wy∏àcznie w tym celu 14-tonowy ˝uraw. Wyburzyç trzeba
by∏o olbrzymie dêwigary i zastàpiç je elementami betono-
wymi o dwudziestometrowej wysokoÊci. Wymaga∏o to
od wykonawcy zachowania szczególnej ostro˝noÊci.

Prowadzàcy prace wyburzeniowe zastosowali zdalnie ste-
rowany noÊnik osprz´tu Brokk 90 wyposa˝ony w m∏ot hy-
drauliczny Atlas Copco SB 150. Tandem ten sprawdzi∏ si´
doskonale ze wzgl´du na swe niewielkie gabaryty  i ci´˝ar
roboczy. Dzi´ki temu móg∏ byç transportowany na wy˝sze
pi´tra budynku za pomocà tradycyjnej windy budowlanej.
Urzàdzenia sprawdza∏y si´ doskonale szczególnie w ogra-
niczonej przestrzeni wn´trza budynku. 
Prace wyburzeniowe zakoƒczono w paêdzierniku. Na
wrzesieƒ przysz∏ego roku zaplanowano uroczyste otwarcie
nowego luksusowego hotelu w Sztokholmie. 
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Podczas wyburzeƒ cz´Êci zabytkowego m∏yna  wykonawca u˝y∏ robota Brokk 90
wyposa˝onego w m∏ot hydrauliczny Atlas Copco SB 150



Liebherr R 9800 - kolos dla kopalni

Podczas targów MINExpo 2008 w Las Vegas Liebherr zapowie-
dzia∏ wprowadzenie do produkcji koparki R 9800 przeznaczonej
dla przemys∏u wydobywczego. Przy szacowanym ci´˝arze robo-
czym wynoszàcym 800 ton koparka R 9800 mo˝e byç wyposa-
˝ona w ∏y˝ki o pojemnoÊci od 38 do 42 m3 (przyjmujàc Êrednie
zag´szczenie materia∏u 1,8 t/m3). Wizytówka koncernu Liebherr
w grupie maszyn przeznaczonych dla bran˝y górniczej dost´p-
na jest w dwóch wersjach z ∏y˝kà podsi´biernà i szuflà. Mo˝e
przenosiç jednorazowo w ∏y˝ce maksymalnie 75 ton urobku. Lie-
bherr oferuje kopark´ w dwóch wariantach silnikowych. Mo˝e
byç ona nap´dzana dwoma silnikami Cummins QSK 60, ka˝dy
z nich o mocy 1.492 kW/2.000 KM lub dwiema jednostkami
MTU 12V4000 o zbli˝onych parametrach – 1.425 kW/1.910 KM.
Podczas gdy parametry, takie jak krzywa kopania i wysi´g

∏y˝ki w wersji podsi´biernej zbli˝one sà do poprzedniczki
R 996, koparka R 9800 w wykonaniu podsi´biernym osiàga
si∏´ wyrywajàcà 1.840 kN z si∏à kopania 1.750 kN. W wersji
z szuflà maszyna na równym pod∏o˝u osiàga posuwowà si∏´
skrawania 2.980 kN i si∏´ wyrywajàcà 2.350 kN. WartoÊci te
majà zapewniç doskona∏e zachowanie maszyny nawet w naj-
trudniejszych warunkach panujàcych w kopalniach. 
Pierwsze egzemplarze znajdujà si´ w koƒcowej fazie testów
w fabryce Liebherra, pierwsza koparka nowego typu trafi ju˝
niebawem do Australii.

Nowy prezydent Volvo Construction Equipment

Olof Persson jest od listopada 2008 nowym prezydentem Vo-
lvo Construction Equipment (Volvo CE). Na stanowisku tym
zastàpi∏ zwiàzanego ze szwedzkim koncernem od 24-lat To-
ny Helshama, który zajmie si´ teraz rozwojem odgrywajàce-
go coraz wi´kszà rol´ w planach Volvo CE segmentu „Soft
Products”. – Dzi´ki swym kompetencjom i wieloletniemu
mi´dzynarodowemu doÊwiadczeniu Olof Persson nadawa∏
si´ najlepiej na stanowisko w Volvo CE – skomentowa∏ Leif
Johansson, szef koncernu Volvo.
Nowy prezydent Volvo CE ma 44 lata, prac´ w firmie rozpo-
czà∏ w roku 2006, wczeÊniej sprawowa∏ kierownicze funkcje
w Grupie Bombardier oraz koncernach Daimler-Chrysler i ABB.

Targi Intermat on-line

Choç do 20 kwietnia 2009 roku pozosta∏o jeszcze nieco cza-
su, organizatorzy targów INTERMAT troszczà si´ z du˝ym
wyprzedzeniem o wygod´ goÊci imprezy i przypominajà
o mo˝liwoÊci znacznego u∏atwienia wyprawy do Pary˝a.
Ju˝ dziÊ warto zajrzeç na stron´ www.intermat.fr, gdzie obej-
rzeç mo˝na nie tylko interaktywny plan targów, ale tak˝e zna-
leêç miejsce w hotelu, sprawdziç mo˝liwoÊç dostania si´
na targi komunikacjà miejskà, zamówiç bilet do teatru rewio-
wego, na wycieczk´ statkiem po Sekwanie, czy miejsce w re-
stauracji. Na stronie mo˝na tak˝e zamówiç wejÊciówk´ na tar-
gi, która zostanie dostarczona mailem. Po jej samodzielnym
wydrukowaniu b´dzie mo˝na ju˝ bez potrzeby rejestracji czy
oczekiwania w kolejce swobodnie wejÊç na teren targów. 

Komatsu PC26MR-3 - królowa wynajmu

Tytu∏em „Maszyny roku przeznaczonej na wynajem”
wyró˝niona zosta∏a minikoparka Komatsu PC26MR-3. Wybo-
ru dokona∏o specjalne gremium obradujàce w trakcie odby-
wajàcych si´ w Amsterdamie mi´dzynarodowych Targów dla
Wypo˝yczalni Maszyn i Sprz´tu Budowlanego. Zdaniem
przedstawicieli japoƒskiego koncernu przyznane wyró˝nienie
stanowi dobitne potwierdzenie zalet maszyny oraz wyraz uzna-
nia dla najwy˝szych standardów produkcji stanowiàcych jeden
z priorytetów Komatsu. 
Konstrukcja minikoparki z zerowym kàtem obrotu stanowi udane
po∏àczenie nowoczesnej technologii i wieloletnich doÊwiadczeƒ
oÊrodków badawczo-rozwojowych Komatsu. Dzi´ki niewielkie-
mu ci´˝arowi roboczemu minikopark´ PC26MR-3, wraz z dwie-
ma dodatkowymi ∏y˝kami i szybkoz∏àczem Komatsu, mo˝na ∏a-
two transportowaç na ma∏ej przyczepie ciàgni´tej przez zwyk∏y

samochód osobowy. Kierujàcy pojazdem nie musi posiadaç ˝ad-
nych dodatkowych uprawnieƒ poza prawem jazdy kategorii B.
U∏atwia to wynajmujàcemu transportowanie maszyny na jej miej-
sce pracy. Minikoparka wyposa˝ona jest seryjnie w system Kom-
trax, który pozwala na Êledzenie przebiegu jej pracy. To tak˝e
stanowi oczywiste udogodnienie dla w∏aÊciciela przeznaczajàce-
go maszyn´ na wynajem. 

Mieszanka firmowa
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Pierwsza wielka niczym budynek koparka Liebherr R9800 trafi do Australii

Minikopark´ Komatsu PC26MR-3 Êmia∏o mo˝na okreÊliç mianem królowej wynajmu



Wolffkran wkracza do Polski

Firma Wolffkran przy wspó∏udziale swojego partnera – EFH
˚urawie Wie˝owe intensyfikuje swà aktywnoÊç w Polsce.
Mo˝liwoÊci obu firm symbolizuje czerwony ˝uraw Wolff
obs∏ugujàcy budow´ wie˝owca Liebeskinda przy ulicy
Z∏otej 44 w samym centrum Warszawy. 
˚urawie Wolff pracowa∏y z powodzeniem na placach budo-
wy ca∏ego Êwiata, choçby przy wznoszeniu s∏ynnej Wie˝y
Dubaju. Teraz Wolffkran postanowi∏ podbiç rynki Europy
Wschodniej. Firma zamierza braç czynny udzia∏ w zmianie
wizerunku centrum stolicy Polski. Ma ono staç si´ nowocze-
sne i dynamiczne. Budowa wie˝owca w Êcis∏ym centrum
Warszawy jest znaczàcym krokiem w tym kierunku. Pod ad-
resem „Z∏ota 44” powstajà presti˝owe apartamenty sprze-
dawane po 8.400 euro za metr kwadratowy. Budynek b´-

dzie mia∏ unikatowà form´, jego bry∏a przypominaç ma gi-
gantyczny ˝agiel, który osiàgnie 192 metry wysokoÊci. B´-
dzie mia∏ pi´çdziesiàt cztery pi´tra. To pierwszy projekt
s∏ynnego Studia Daniela Liebeskinda realizowany w Polsce.
Dostarczanie ˝urawi dla tak wyjàtkowej inwestycji powierzo-
no firmie EFH ˚urawie Wie˝owe. Wybra∏a ona sprz´t Wolff-
kran ze wzgl´du na jego technologiczne zaawansowanie
oraz gwarantowane przez producenta wsparcie techniczne
na najwy˝szym poziomie. Niemiecka firma okaza∏a si´ jedy-
nà zdolnà spe∏niç specyficzne wymagania tej inwestycji wy-
muszone mi´dzy innymi wysokoÊcià budynku oraz jego
konstrukcjà. Dwa ˝urawie – Wolff 7031 oraz Wolff 5520 pra-
cujà na terenie budowy od marca. Na razie osiàgn´∏y wyso-
koÊç dziewi´çdziesi´ciu metrów. Szacuje si´, ˝e na budo-
wie pozostanà do listopada przysz∏ego roku.

Wacker CE zamyka fabryk´ w Walii

Zarzàd koncernu Wacker Construction Equipment AG pod-
jà∏ decyzj´ o zamkni´ciu fabryki w walijskim Tredegar. Ma
to nastàpiç niezw∏ocznie po wyczerpaniu zapasów produk-
cyjnych. Decyzja zarzàdu jest równoznaczna z rozwiàza-
niem brytyjskiego oddzia∏u Wacker Neuson Rhymney Ltd.
i przeniesieniem produkcji miniwozide∏ do zak∏adów w au-
striackim Linzu. U podstaw tak drastycznego rozwiàzania
le˝y zachwianie koniunktury w budownictwie spowodowa-
ne Êwiatowym kryzysem finansowym. Doprowadzi∏ on
do spadku zamówieƒ na maszyny budowlane, szczególnie
kompaktowe. Ucierpieli na tym szczególnie producenci mi-
niwozide∏, dla których najwi´kszymi rynkami zbytu od lat
pozostajà niezmiennie Wielka Brytania, Hiszpania i Szwaj-
caria. Zamówienia z tych krajów spad∏y o blisko po∏ow´.
Zamkni´cie fabryki w Walii przyczyni si´ do znaczàcej re-
strukturyzacji kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci Wacker Con-
struction Equipment AG. Przeniesienie produkcji do Austrii
mo˝e przynieÊç dodatkowe oszcz´dnoÊci. Na ca∏ej opera-
cji stracà natomiast Walijczycy. Na poczàtek b´dzie to co
najmniej dziewi´çdziesiàt miejsc pracy. 

Mecalac goÊci∏ prezydenta Francji

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przedstawi∏ pakiet posu-
ni´ç majàcych wspomóc borykajàce si´ z kryzysem gospo-
darczym francuskie firmy. Na og∏oszenie rzàdowych projek-
tów wybra∏ Annecy-le-Vieux, nie ze wzgl´du na niewàtpliwe
walory krajobrazowe, lecz na firm´ Mecalac stanowiàcà
w jego przekonaniu wzorzec przedsi´biorstwa, które od po-
nad trzydziestu lat produkuje maszyny cieszàce si´ uzna-
niem u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. 
W czasie wizyty w Annecy-le-Vieux prezydent Francji po-
twierdzi∏ utworzenie do koƒca roku paƒstwowego funduszu
majàcego wspieraç firmy borykajàce si´ z k∏opotami, lecz
dysponujàce doÊwiadczeniem i rokujàce odnoszenie kolej-
nych sukcesów rynkowych w przysz∏oÊci. Projekt ten jest
niezwykle wa˝ny dla Mecalaca, który jest przyk∏adem nie
tylko tworzenia solidnych podstaw rozwoju, ale i wykorzy-
stania mo˝liwoÊci wspó∏pracy ponad granicami. Dzi´ki po-
∏àczeniu si∏ z niemieckim Ahlmanem, Mecalac zyska∏ bo-
wiem dodatkowe mo˝liwoÊci rozwoju, których – nie tylko
zdaniem prezydenta Francji – nie wolno zaprzepaÊciç.

Mieszanka firmowa
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Henri Marchetta oprowadza Nicolasa Sarkozy’ego po swojej fabryce 

Czerwone ˝urawie Wolff pracujà w samym centrum Warszawy



Oferta na lepsze i troch´ gorsze czasy

Spowolnienie gospodarcze mo˝e w przypadku niektórych
przedsi´biorstw prze∏o˝yç si´ na mniejszà sk∏onnoÊç do po-
dejmowania decyzji o zakupie nowych maszyn i pojazdów.
W bran˝y budowlanej inwestowanie niezmiennie pozostaje
jednak warunkiem rozwoju. Dla wielu firm w obliczu plano-
wanych inwestycji infrastrukturalnych wspó∏finansowanych
z bud˝etu Unii Europejskiej jest wr´cz koniecznoÊcià. War-
to poszukaç wi´c rozwiàzania, które z jednej strony umo˝-
liwi zakup potrzebnych maszyn budowlanych, a z drugiej
zagwarantuje niezb´dnà p∏ynnoÊç finansowà.
Takim rozwiàzaniem jest leasing, którego istota polega na mo˝-
liwoÊci korzystania z wybranego Êrodka trwa∏ego bez koniecz-
noÊci anga˝owania ca∏ej kwoty potrzebnej do jego zakupu.
Przedsi´biorca czerpie wszelkie korzyÊci z maszyny lub sprz´-
tu, a jednoczeÊnie zyskuje wolnà gotówk´ i ma mo˝liwoÊç dys-
ponowania nià w dowolny sposób. Leasing jest równie˝ bar-
dzo atrakcyjny ze wzgl´du na korzyÊci podatkowe. Poniewa˝
przepisy traktujà leasing operacyjny jako us∏ug´, przedmiot le-
asingu pozostaje sk∏adnikiem majàtku firmy finansujàcej. W ta-
kiej sytuacji korzystajàcy z danej maszyny czy pojazdu mo˝e
zaliczyç do kosztów uzyskania przychodów comiesi´czne raty
leasingowe oraz ca∏à op∏at´ wst´pnà. JeÊli chodzi o leasing fi-
nansowy, w którym Êrodek trwa∏y zaliczany jest do majàtku le-
asingobiorcy, podstaw´ opodatkowania obni˝a cz´Êç odsetko-
wa rat. Po zakoƒczeniu okresu leasingu danà maszyn´ czy
sprz´t mo˝na kupiç na bardzo atrakcyjnych warunkach i wyko-
rzystywaç dalej lub odsprzedaç z zyskiem. 
Na znaczeniu zyskuje tak˝e nieskomplikowany proces wydawa-
nia decyzji o przyznaniu finansowania w leasingu i ∏atwoÊç jego
uzyskania w porównaniu z kredytem. Uwag´ zwraca znaczne
ograniczenie formalnoÊci. BZ WBK Finanse & Leasing oferuje
leasing maszyn budowlanych w procedurze uproszczonej, co
oznacza, ˝e w przypadku wybranych maszyn o wartoÊci do 500
tysi´cy z∏otych, wydanie decyzji o finansowaniu odbywa si´ b∏y-
skawicznie. Analizy sytuacji leasingobiorcy dokonuje si´ na pod-
stawie podstawowych danych, bez dokumentów finansowych.
Oferta uwzgl´dniajàca specyfik´ bran˝y budowlanej charakte-
ryzuje si´ niskim udzia∏em w∏asnym (od 0% wp∏aty wst´pnej)
oraz sezonowoÊcià. Leasing oferowany przez BZ WBK Finan-
se & Leasing dotyczy nie tylko nowego, ale równie˝ u˝ywane-
go sprz´tu. Klient mo˝e wybraç walut´, w której b´dzie chcia∏
sp∏acaç maszyn´ (PLN, EUR, CHF). Dzi´ki d∏ugotrwa∏ej i efek-
tywnej wspó∏pracy z dostawcami, BZ WBK Finanse & Leasing
jest w stanie zapewniç szybkà i sprawnà realizacj´ kontrak-
tów. Dopracowane umowy sprzeda˝y eliminujà problemy
zwiàzane z negocjacjami kluczowych zapisów i gwarantujà
bezproblemowe przeprowadzenie transakcji w przypadku
maszyn importowanych i produkowanych na zamówienie. 
BZ WBK Finanse & Leasing charakteryzuje równie˝ indywi-
dualne podejÊcie do ka˝dego klienta i dà˝enie do zapew-
nienia najwy˝szej jakoÊci obs∏ugi. Dla wielu klientów du˝à
wartoÊcià sà przejrzyste i jasne zapisy umów zawieranych
z BZ WBK Finanse & Leasing. Zaufanie klientów BZ WBK Fi-
nanse & Leasing potwierdzajà wyniki tegorocznego bada-
nia satysfakcji zrealizowanego przez niezale˝nà firm´. Z ba-
daƒ tych wynika, ˝e 75% osób, które dotychczas korzysta∏y
z us∏ug Spó∏ek Leasingowych BZ WBK, deklaruje, ˝e
przy kolejnej inwestycji ponownie rozwa˝y ofert´ firmy.

Mieszanka firmowa
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Olbrzym Komatsu w kopalni Jaêwica

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, jeden z najwi´k-
szych producentów kruszyw w Polsce, postanowi∏ uzupe∏niç
swojà flot´ o kolejnà maszyn´ Komatsu. Tym razem firma zde-
cydowa∏a si´ na ∏adowark´ WA600-6. Nie codziennie sprze-
daje si´ tak du˝e maszyny – w Polsce pracuje ich zaledwie
kilka. Dlatego w∏aÊnie Komatsu Poland nada∏o przekazaniu
∏adowarki WA600-6 niezwykle uroczystà opraw´.

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych sà jednym z klu-
czowych klientów Komatsu. Dotychczas zakupi∏y szeÊç du-
˝ych maszyn tej marki. Listopadowà uroczystoÊç zaplanowa-
no w taki sposób, by oprócz ∏adowarki WA600-6 zaproszeni
goÊcie obejrzeç mogli równie˝ inne maszyny - wozid∏o prze-
gubowe HM300-2, spychark´ D1155AX-6 oraz kopark´ gàsie-
nicowà PC210LC-8 z m∏otem hydraulicznym.
Spotkanie w Jaêwicy zaszczycili swà obecnoÊcià cz∏onkowie
zarzàdu Komatsu Poland, przedstawiciele Komatsu Europe
oraz Komatsu KVX. Zaproszono tak˝e kluczowych klientów
oraz przedstawicieli handlowych Komatsu Poland z poszcze-
gólnych regionów. Relacja filmowa na www.tv.posbud.pl

Âwiatowe Mistrzostwa Operatorów Caterpillar 

W centrum treningowym firmy Caterpillar w hiszpaƒskiej Ma-
ladze rozegrano jednastà ju˝ edycj´ Âwiatowych Mistrzostw
Operatorów Caterpillar. Do presti˝owych zawodów stan´∏o
tym razem czterdziestu siedmiu operatorów reprezentujàcych
dwadzieÊcia dwa kraje. W Maladze musieli oni obs∏ugiwaç
ró˝ne typy maszyn, od minkoparek przez du˝e ∏adowarki ko-
∏owe, na wozid∏ach przegubowych koƒczàc. Wykonywali ni-
mi zadania przygotowane w formie oÊmiu testów. W zawo-
dach triumfowa∏ doÊç niespodziewanie Niemiec, Sebastian
Behr. Drugie miejsce przypad∏o w udziale Finowi Timo Hon-
kaniemiemu, a trzecie broniàcemu tytu∏u Holendrowi Petero-
wi Van Schaikowi. W klasyfikacji dru˝ynowej zwyci´˝yli repre-
zentanci Finlandii przed Holendrami i Niemcami.
Tegoroczne zawody w Maladze by∏y w zgodnej opinii organi-
zatorów i uczestników najtrudniejsze w historii. Choç wszyst-
kie testy nawiàzywa∏y do zastosowaƒ maszyn w normalnych
warunkach placu budowy ju˝ sama liczba u˝ytych urzàdzeƒ
stanowi∏a wyzwanie. Aby temu podo∏aç konieczna by∏a pre-
cyzja dzia∏ania, samodyscyplina i opanowanie nerwowe. 

Terex - dwa tygodnie w b∏ocie i deszczu 

Terex Construction Equipment, jeden z najwi´kszych
na Êwiecie producentów maszyn budowlanych zdecydowa∏
si´ na zorganizowanie dwutygodniowego cyklu pokazów
w szeÊciu miejscowoÊciach w Polsce. Impreza goÊci∏a w Po-
znaniu, Gdaƒsku, Miƒsku Mazowieckim, Lublinie, Rzeszo-
wie i na koniec w Krakowie. Pogoda panujàca w dugiej po-
∏owie wrzeÊnia – delikatnie rzecz ujmujàc – nie dopisa∏a. Mi-
mo to pokazy odwiedzi∏o ponad tysiàc goÊci mogàcych do-
ceniç zalety maszyn Terex pracujàce w strugach deszczu,
przy porywistym wietrze i w niezwykle trudnych warunkach
terenowych. Terex przywióz∏ do Polski szesnaÊcie maszyn,
poczàwszy od najmniejszej gàsienicowej mini∏adowarki, a˝
do 35-tonowego wozid∏a przegubowego. – Organizujàc po-
kazy chcieliÊmy zwi´kszyç znajomoÊç marki Terex wÊród
polskich u˝ytkowników oraz zapoznaç ich z zaletami naszych
maszyn. Sàdz´, ˝e uda∏o si´ stworzyç doskona∏à platform´
do wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy naszymi dealerami
w Polsce, a przedsi´biorcami budowlanymi. W czasie poka-
zów mogli oni obejrzeç ró˝nego typu maszyny pracujàce
w warunkach zbli˝onych do zwyk∏ego placu budowy. Choç
z drugiej strony okreÊlenie zwyk∏y jest nie bardzo adekwat-
ne. Podczas wszystkich pokazów panowa∏y bowiem trudne
warunki atmosferyczne. Nasze maszyny musia∏y wi´c pra-
cowaç w czasie niepogody. MyÊl´, ˝e doskonale si´ spraw-
dzi∏y. Âwiadczy o tym to, ˝e kilku goÊci imprezy po przete-
stowaniu sprz´tu zdecydowa∏o si´ na zakup maszyn
– t∏umaczy Ronald Ziegler, dyrektor Terex Construction
na Wschodnià Europ´. Relacja filmowa na www.tv.posbud.pl

Amago docenione przez Koreaƒczyków

W dniach 19-26 pazdziernika Hyundai Heavy Industrie zorga-
nizowa∏ wypraw´ Korea VIP Tour 2008 do Korei Po∏udniowej,
w której udzia∏ wzi´li dealerzy i klienci z Europy Centralnej
i Wschodniej. W imprezie udzia∏ wzi´∏o czternaÊcie firm nale-
˝àcych do europejskiej sieci dealerów Hyundai. Polsk´ repre-
zentowa∏a krakowska firma Amago. I w∏aÊnie ona uznana zo-
sta∏a za najlepszego europejskiego dealera Hyundai w ro-
ku 2008. Amago doceniono nie tylko za zaanga˝owanie
w sprzeda˝ maszyn, ale tak˝e za propagowanie marki oraz
godne reprezentowanie koncernu Hyundai na terenie Polski. 

Mieszanka firmowa
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Bo˝ena Kowalik, dyrektor handlowy firmy Amago  odbiera nagrod´ z ràk wiceprezydenta
Dywizji Sprz´tu Budowlanego koncernu Hyundai, Kiu-Hyun Parka

¸adowarka Komatsu WA600-6 to naprawd´ du˝a maszyna…





PoÊrednik Budowlany: - Âwiatowy kryzys finansowy objawia
si´ mi´dzy innymi trudnoÊciami w pozyskaniu kredytów, co
ogranicza mo˝liwoÊci rozwoju wielu firm. Jak wyglàda to
w przypadku oferty leasingowej?
Piotr Barcikowski: – Niewàtpliwie kryzys finansowy wp∏ynà∏
negatywnie na sposób patrzenia na klienta w instytucjach fi-
nansowych, co przejawia si´ m.in. trudnoÊciami w pozyska-
niu kredytów. Instytucje leasingowe zawsze zachowywa∏y si´
mniej rygorystycznie. Mog´ zapewniç, ˝e w Europejskim
Funduszu Leasingowym klient nie odczuje negatywnych
skutków kryzysu finansowego, a obs∏uga, z jakà si´ spotka
u nas b´dzie jak zawsze w pe∏ni profesjonalna. 

– Jaki jest udzia∏ EFL w umowach leasingowych dotyczà-
cych maszyn, sprz´tu i pojazdów specjalistycznych dla bu-
downictwa? Czy firma dà˝yç b´dzie do dalszego zwi´ksze-
nia udzia∏ów w tym segmencie?
– EFL po trzech kwarta∏ach 2008 roku uzyska∏ pozycj´ niekwe-
stionowanego lidera w leasingu maszyn budowlanych. Obroty
wynoszàce 335 mln z∏otych dajà nam prawie osiemnastopro-
centowy udzia∏ w ca∏ym rynku leasingu maszyn budowlanych.
Bran˝a budowlana, pomimo os∏abienia swojej dynamiki roz-
woju, nadal pozostanie w kr´gu zainteresowania EFL. Nadal
uwa˝am, ˝e kolejny „boom” w tej bran˝y jest przed nami i to
wcale w niedalekiej przysz∏oÊci. 

– Jak uk∏ada si´ wspó∏praca z dostawcami sprz´tu? 
– Ka˝dy dostawca, zarówno du˝y, jak i ten troch´ mniejszy
jest dla nas bardzo wa˝nym partnerem biznesowym. Dla
ka˝dego dostawcy znajdziemy rozwiàzania produktowe
i proceduralne dostosowane do jego potrzeb. Ka˝dy do-
stawca otrzyma u nas indywidualnego opiekuna, z którym
b´dzie móg∏ ustalaç rozwiàzania zadowalajàce obie strony.

– Jak wa˝na dla EFL jest bran˝a budowlana? Czy nie oba-
wiacie si´ wspó∏pracy z sektorem szczególnie nara˝onym
na wahania koniunktury? 
- Jak ju˝ wspomnia∏em, uwa˝am, ˝e bran˝a budowlana jest
wcià˝ atrakcyjna. Euro 2012 jest olbrzymim wyzwaniem dla
naszych budowlaƒców. EFL patrzy z optymizmem w przy-
sz∏oÊç wierzàc, ˝e to wyzwanie zostanie w pe∏ni zrealizo-
wane. OczywiÊcie nasz optymizm nie wyklucza tego, ˝e na
bie˝àco Êledzimy rozwój sytuacji w bran˝y budowlanej i za-
wsze jesteÊmy gotowi do elastycznego reagowania w razie
negatywnych impulsów p∏ynàcych z rynku.

– Wiele z polskich firm budowlanych nale˝y do grupy MSP.
Czy mniejsze przedsi´biorstwa to interesujàcy klient? Czy
EFL stawia ograniczenia pod wgl´dem minimalnej kwoty za-
wieranej umowy leasingowej?

– Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa budowlane to nasi naj-
liczniejsi klienci. Z myÊlà o nich EFL nie ustanawia minimal-
nej kwoty zawieranej umowy leasingowej, tak by nie two-
rzyç barier. Ka˝dy klient i ka˝dy dostawca jest dla nas wa˝-
nym i znaczàcym partnerem, dla którego zawsze znajdzie-
my korzystne rozwiàzanie. 

– Prosz´ przedstawiç bli˝ej produkty przeznaczone dla bran-
˝y budowlanej. Szczególnie interesujà nas procedury zawar-
cia umowy, ewentualne udogodnienia ze wzgl´du na tzw.
sezonowoÊç bran˝y i mo˝liwoÊç skorzystania z porady fa-
chowca znajàcego nie tylko aspekty finansowe, ale równie˝
sprz´t oddawany w leasing. 
- Ju˝ na poczàtku 2006 roku Europejski Fundusz Leasingo-
wy SA wprowadzi∏ do swojej oferty produkt Eurobud skiero-
wany do firm budowlanych. Dotyczy on leasingu maszyn bu-
dowlanych i drogowych. Warunki brzegowe leasingu propo-
nowane przez EFL sà doskonale dopasowane do specyfiki
bran˝y. Wp∏ata wst´pna mo˝e wynosiç nawet 0%,  a okres
leasingu nawet do 60 miesi´cy. Klientom proponujemy har-
monogramy sp∏at sta∏e i sezonowe, leasing z∏otówkowy, jak
i denominowany w walucie obcej. Nie ograniczamy ani mini-
malnej, ani maksymalnej wartoÊci kontraktu. W procedurze
uproszczonej Eurobud nie wymagamy od klienta ˝adnych
dokumentów finansowych, a decyzja kredytowa jest podej-
mowana od r´ki. EFL opiera swojà dzia∏alnoÊç leasingowà
na sieci 27 oddzia∏ów w ca∏ej Polsce. Mamy najlepiej rozwi-
ni´tà sieç handlowà spoÊród firm leasingowych, co wià˝e si´
z du˝à dost´pnoÊcià oferty leasingowej. WprowadziliÊmy
specjalizacj´ handlowców dotyczàcà m.in. maszyn budow-
lanych. Oznacza to, ˝e w ka˝dym oddziale EFL sà handlow-
cy, którzy s∏u˝à swojà profesjonalnà wiedzà klientom z bran-
˝y budowlanej zarówno w zakresie finansowania inwestycji,
jak równie˝ w wyborze sprz´tu.

– Czy EFL oferuje udogodnienia w zakresie ubezpieczenia
sprz´tu oddawanego w leasing?
– EFL ma w swojej ofercie pe∏ny pakiet ubezpieczenia ma-
jàtkowego. Klient ma wi´c mo˝liwoÊç wyboru: skorzystaç
z ubezpiecznia w EFL albo te˝ pozostaç przy swoim do-
tychczasowym ubezpieczycielu.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Piotrem Barcikowskim
- Managerem Rynku Maszyn Budowlanych
w Europejskim Funduszu Leasingowym SA 

Leasing w EFL receptà na kryzys!
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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 dla bran˝y budowlanej skupiajàce uwag´ na tematyce maszyn i sprz´-
tu. Ukazuje si´ od 1996 roku przynoszàc co dwa miesiàce informacje o no-
woÊciach na polskim i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu dla bu-
downictwa. Dost´pne wy∏àcznie w prenumeracie, kolportowane bezp∏atnie
drogà pocztowà do 7.000 osób z bran˝y. PoÊrednik Budowlany ukazuje si´
tak˝e w formie elektronicznej. Na stronie www.posbud.pl znaleêç mo˝-
na równie˝ aktualne informacje, fotorelacje, filmy. Ka˝de wydanie czasopi-
sma udost´pniamy do pobrania w formacie pdf. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Aktualne oraz archiwalne egzemplarze  „PoÊrednika Budowlanego”
rozprowadzane sà na imprezach targowych. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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.

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

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

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

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

1/2009 30.01.2009    22.12.2008 29.12.2008
2/2009 27.03.2009    23.02.2009 27.02.2009 
3/2009 08.05.2009    31.03.2009 08.04.2009 
4/2009 28.07.2009    23.06.2009 26.06.2009 

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S
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Forum BUDOWNICTWA – nowy, elektroniczny serwis bran˝owy
Fachowe informacje w zasi´gu r´ki

Forum Budownictwa to nowy, bezp∏atny, elektroniczny serwis bran˝owy kierowany
do inwestorów, projektantów, wykonawców prac budowlanych oraz kierowników budowy
i inspektorów nadzoru, w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci, rzeczoznawców majàtkowych,
a tak˝e urz´dników administracji zajmujàcych si´ budownictwem, politykà mieszkaniowà,
gospodarkà nieruchomoÊciami. 

Serwis FORUM BUDOWNICTWA to:
informacje o zmianach w prawie budowlanym i nowych przepisach, 
aktualnoÊci z bran˝y budowlanej,
przypominanie o wa˝nych terminach, 
najnowsze wydarzenia bran˝owe,
porady i wskazówki ekspertów przy najcz´Êciej wyst´pujàcych problemach,
odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez czytelników. 

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów w budownictwie.
Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

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

SPRZEDAM

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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62



Tendencje rozwojowe
koparek ko∏owych

Praktycznie ˝adna maszy-
na budowlana – za wyjàt-
kiem koparko-∏adowarki – nie
mo˝e równaç si´ z koparkà
ko∏owà pod wzgl´dem mno-
goÊci zastosowaƒ oraz szyb-
koÊci i sprawnoÊci prze-
mieszczania si´, a co za tym
idzie efektywnoÊci pracy. Dal-
sze porównania ujawniajà za-
sadnicze przewagi koparek
ko∏owych, chocia˝by lepsze
parametry pracy w zakresie
kopania czy mo˝liwoÊç obro-
tu w miejscu o 360° bez ko-
niecznoÊci zmiany pozycji. 
Mimo niezaprzeczalnych za-
let koparki ko∏owe d∏ugo nie
cieszy∏y si´ specjalnymi
wzgl´dami polskich u˝ytkow-
ników. Maszyny tego typu
rzadko spotyka∏o si´ na kra-
jowych placach budowy, a je-
˝eli ju˝, by∏ to sprz´t u˝ywa-
ny, cz´sto – delikatnie rzecz
ujmujàc – w nie najlepszym
stanie technicznym. Tenden-
cja ta jednak zasadniczo si´
zmienia, polskie firmy coraz
cz´Êciej kupujà fabrycznie
nowe „ko∏ówki”. Choç w tym
roku niezwykle optymistycz-
ne poczàtkowo perspektywy
sprzeda˝y nale˝y zweryfiko-
waç na niekorzyÊç, to zainte-
resowanie „ko∏ówkami” coraz
bardziej zbli˝a si´ do poziomu
zamówieƒ na koparki gàsieni-
cowe. W rekordowym dla ko-
parek ko∏owych minionym ro-
ku, polskie firmy kupi∏y ich tyl-
ko o nieca∏e sto sztuk mniej
ni˝ gàsienicówek. Z pewno-
Êcià wp∏yw na to mia∏o spo-
dziewane zintensyfikowanie
du˝ych inwestycji budowla-
nych i przede wszystkim robót
drogowych. Koparki ko∏owe
sprawdzajà si´ tu doskona-
le, mogà bowiem podà˝aç
na w∏asnych ko∏ach za post´-
pujàcà inwestycjà, nie nisz-
czàc przy tym pod∏o˝a, na któ-
rym przychodzi im pracowaç.
Koparki ko∏owe znajdujà si´
w programie produkcyjnym
wszystkich znaczàcych pro-

ducentów. SpoÊród Êwiato-
wych mocarzy najmniej licz-
nà ofert´ ma Volvo, które je-
sienià wprowadzi∏o do sprze-
da˝y czwarty model „ko∏ów-
ki”. Konkurenci szwedzkiego
koncernu oferujà po pi´ç-sie-
dem modeli. WÊród nich
ewenementem pozostaje Lie-
bherr, którego program pro-
dukcyjny obejmuje a˝ czter-
naÊcie modeli, wÊród nich gi-
gantycznà maszyn´ wa˝à-
cà 127 ton wykorzystywanà
do prze∏adunków w portach. 
Trudno przypuszczaç, by tak
olbrzymia koparka wzbudzi∏a
wi´ksze zainteresowanie pol-
skich nabywców. Ci najcz´-

Êciej decydujà si´ na maszy-
ny Êredniej wielkoÊci o ci´˝a-
rze roboczym w zakresie 15-
19 ton, co potwierdzajà zgod-
nie wszyscy sprzedawcy.
Przewidujà oni, ˝e tendencja
wzrostowa w zakupach „ko-
∏ówek” b´dzie utrzymywaç
si´ co najmniej do roku 2011.
Aby sprostaç konkurencji
u˝ytkownicy maszyn budow-
lanych zmuszeni sà do wy-
konywania robót najwy˝szej
jakoÊci przy jednoczesnym
ograniczaniu zwiàzanych
z nimi kosztów. Oznacza to
wyzwanie dla konstruktorów
i producentów, którzy nie
ustajà w dzia∏aniach majà-
cych na celu podniesienie
efektywnoÊci oferowanego
sprz´tu. Zwa˝ywszy na to, ˝e

wykonujàc prace koparkà ko-
∏owà operator ma bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci in-
gerencji we w∏aÊciwoÊci ura-
bianego materia∏u (niekiedy
mo˝e na przyk∏ad spulchniç
grunt, czy rozdrobniç przeno-
szony ∏adunek), dà˝àc
do podniesienia efektywnoÊci,
konstruktorzy koncentrujà si´
na czterech podstawowych
aspektach. Po pierwsze ich
dzia∏ania majà na celu podnie-
sienie sprawnoÊci i konkuren-
cyjnoÊci maszyn, zapewnienie
operatorowi komfortu i ∏atwo-
Êci obs∏ugi, zmniejszenie kosz-
tów eksploatacji i – co ostatnio
coraz wa˝niejsze – ogranicze-

nie negatwnego wp∏ywu ma-
szyny na Êrodowisko natural-
ne. Do tego dochodzi jeszcze
toczàca si´ obecnie dyskusja
na temat zmian klimatycz-
nych wywo∏ywanych degra-
dacjà Êrodowiska naturalne-
go. Warto zwróciç uwag´,
˝e wymienione aspekty cz´-
sto pozostajà ze sobà w nie-
rozerwalnym zwiàzku przy-
czynowo-skutkowym.
Bezsprzecznie znaczàcy
wp∏yw na efektywnoÊç wyko-
rzystania maszyn ma ich nie-
zawodnoÊç. O jej stopniu
w du˝ej mierze decydujà na-
k∏ady ponoszone przez dane-
go producenta na prace ba-
dawczo-rozwojowe, wyszko-
lenie pracowników oraz prze-
strzeganie re˝imu technolo-

gicznego. Drobiazgowa kon-
trola jakoÊci na wszystkich
etapach, poczàwszy od fazy
projektowania, przez samà
produkcj´ i wreszcie eksplo-
atacj´ owocujà wyd∏u˝eniem
czasu bezawaryjnej pracy,
obni˝eniem kosztów eksplo-
atacji, czyli w konsekwencji
podniesieniem efektywnoÊci.
W wi´kszoÊci przypadków ko-
parki ko∏owe nap´dzane sà
silnikiem Diesla. Dà˝enia nie-
których konstruktorów majàce
na celu wykorzystanie silni-
ków elektrycznych lub mie-
szanego nap´du hybrydowe-
go (spalinowo-hydrauliczne-
go lub spalinowo-elektryczne-
go) majà w przypadku kopa-
rek ko∏owych jedynie margi-
nalne znaczenie. Rozwój kon-
strukcyjny ich nap´du b´dzie
wiàzaç si´ raczej z dà˝eniami
do podniesienia jego spraw-
noÊci oraz dalszego ograni-
czania zu˝ycia paliwa. Osià-
gnàç to mo˝na za sprawà wy-
korzystania mikroproceso-
rowch uk∏adów sterujàcych
pracà silnika. Wa˝nym aspek-
tem w rozwoju uk∏adów nap´-
dowych koparek ko∏owych
pozostanà tak˝e dzia∏ania
na rzecz minimalizacji szkodli-
wego oddzia∏ywania na Êro-
dowisko poprzez obni˝anie
poziomu emitowanego ha∏asu
i substancji toksycznych. Sta-
je si´ to coraz wa˝niejsze,
szczególnie teraz, gdy w wie-
lu krajach obowiàzuje zasada
wliczania w ogólne nak∏ady
na inwestycj´ kosztów zwià-
zanych z degradacjà Êrodowi-
ska naturalnego powsta∏ych
w czasie jej trwania. 
Dzisiejsze koparki ko∏owe
standardowo wyposa˝ane sà
w komputery pok∏adowe, któ-
re sterujà procesami technolo-
gicznymi, monitorujà w czasie
rzeczywistym stan techniczny
maszyny i u∏atwiajà podejmo-
wanie przez operatora opty-
malnych decyzji zwiàzanych
z wykonaniem postawionego
zadania. Jeszcze do niedaw-
na komputery pok∏adowe in-
stalowane byly wy∏àcznie
w wyspecjalizowanych, du-
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Patrzàc z zewnàtrz rzec mo˝na, ˝e konstrukcja koparek ko∏owych niewiele si´ zmieni∏a. To
pozorne wra˝enie. Dzisiejszymi maszynami rzàdzi elektronika, a podzespo∏y mechaniczne
zaprojektowane sà przy u˝yciu najnowoczeÊniejszych technologii…



˝ych maszynach. Wynika∏o to
oczywiÊcie zarówno z wysokiej
ceny samego uk∏adu, jak i nie-
zb´dnego do jego funkcjono-
wania oprogramowania. 
Ze wzgl´du na mnogoÊç za-
stosowaƒ koparki ko∏owe po-
równywane bywajà cz´sto
do… szwajcarskich scyzory-
ków. Coraz cz´Êciej ich g∏ów-
nym przeznaczeniem nie jest
wcale kopanie. Odpowiedzià
konstruktorów sà maszyny
wyposa˝one w kabin´ o regu-
lowanej wysokoÊci. Rozwiàza-
nie to u∏atwia operatorowi pra-
c´ podczas za∏adunku wago-
nów, kontenerów lub prze-
mieszczania odpadów bu-
dowlanych. W Polsce zainte-
resowanie maszynami w takiej
wersji jest ciàgle stosunkowo
niewielkie. G∏ównie ze wzgl´-
du na dodatkowe koszty. Ma-
szyna z podnoszonà kabinà
kosztuje nawet o 25% wi´cej
ni˝ standardowa. Przyjmujàc,
˝e przeci´tna cena netto tego
typu maszyny waha si´ w gra-
nicach stu tysi´cy euro, jest to,
nie tylko jak na polskie warun-
ki, znaczàcy wydatek.
Decydujàcy wp∏yw na efektyw-
noÊç wykorzystania maszyny
majà mo˝liwoÊci stosowania
ró˝norakiego osprz´tu robo-
czego. Koparka ko∏owa prze-
staje zatem byç maszynà s∏u-
˝àcà do kopania. OczywiÊcie
pozostaje to jej g∏ównym prze-
znaczeniem, jednak coraz
wi´kszà rol´ odgrywa tak˝e
osprz´t chwytakowy i ∏adowar-
kowy. Prace nad udoskonale-
niem narz´dzi roboczych po-
zwalajà równie˝ myÊleç o po-
szerzeniu zakresu stosowania
koparek ko∏owych. Wa˝nym
czynnikiem w tym wzgl´dzie
pozostaje równie˝ czas nie-
zb´dny do przezbrojenia ma-
szyny, to znaczy przy∏àczenia
innego narz´dzia. Konstrukcja
mechaniczno-hydraulicznych
szybkoz∏àczy umo˝liwia szyb-
kie pod∏àczenie osprz´tu robo-
czego niezale˝nie od jego typu
i producenta. Podczas gdy
jeszcze niedawno na placu bu-
dowy korzystaç nale˝a∏o
z dwóch wzajemnie uzupe∏nia-

jàcych si´ maszyn, dziÊ z po-
wodzeniem mo˝e zastàpiç je
koparka ko∏owa. Jej operator
jest w stanie samodzielnie i to
w ciàgu dos∏ownie kilkudzie-
si´ciu sekund wymieniç ∏y˝k´
na m∏ot. Najcz´Êciej nie musi
przy tym nawet opuszczaç ka-
biny. Dà˝enia konstruktorów
szybkoz∏àczy majà na celu
automatyzacj´ ich dzia∏ania
poprzez sprz´˝enie z kompu-
terem pok∏adowym maszyny.
Jego zadaniem jest b∏yska-
wiczne wykrycie i zidentyfiko-
wanie parametrów nowo pod-
∏àczonego osprz´tu oraz zop-
tymalizowanie parametrów
pracy uk∏adów maszyny po-
przez automatycznie dostoso-
wanie wydatku uk∏adu hy-
draulicznego (ciÊnienie robo-
cze oraz przep∏yw oleju), tak
aby jak najlepiej i najszybciej
wykonaç zadanie. Niektóre
z uk∏adów sterowania szybko-
z∏àczem (na przyk∏ad stoso-
wany przez firm´ Caterpillar)
mogà zapami´taç dane doty-
czàce nawet dziesi´ciu ro-
dzajów narz´dzi osprz´tu ro-
boczego. Zaletami nowocze-
snych szybkoz∏àczy jest z jed-
nej strony mo˝liwoÊç odcià-
˝enia operatora koparki,
z drugiej zaÊ oszcz´dnoÊç
czasu potrzebnego na prze-
zbrojenie maszyny. Jeszcze
niedawno wymiana osprz´tu
wymaga∏a zatrzymania ma-
szyny na d∏u˝szy czas. DziÊ,

dzi´ki stosowaniu szybkoz∏à-
czy nowej generacji, praca
mo˝e byç kontynuowana ju˝
po kilkudziesi´ciu sekundach. 
KoniecznoÊç spe∏nienia coraz
bardziej restrykcyjnych kryte-
riów w zakresie dopuszczal-
nej emisji spalin, spowodo-
wa∏a koniecznoÊç stosowania
w maszynach niskoemisyj-

nych jednostek nap´dowych.
Wszyscy liczàcy si´ produ-
cenci koparek ko∏owych sto-
sujà w swych maszynach ste-
rowane elektronicznie silniki
najnowszej generacji. Sà one
mniej paliwo˝erne, co prze-
k∏ada si´ na ograniczenie
emisji do atmosfery szkodli-
wych substancji. Systemy za-
rzàdzajàce pracà jednostki

nap´dowej i innych podze-
spo∏ów koparki sk∏adajà si´
z ca∏ej palety elektronicznych
uk∏adów wspomagajàcych,
które podnoszà nie tylko pro-
duktywnoÊç maszyny, ale
tak˝e sprawiajà, ˝e jest ona
∏atwiejsza w obs∏udze. 
Mankamentem uk∏adów hy-
draulicznych koparek ko∏o-
wych jest niemo˝noÊç obs∏u˝e-
nia zasilanych przez nie narz´-
dzi roboczych, tak, by mog∏y
one pracowaç równoczeÊnie
z maksymalnà wydajnoÊcià.
Dà˝enia konstruktorów majà
w tym wzgl´dzie na celu opty-
malizacj´ parametrów pracy
uk∏adów hydraulicznych. 
Nowoczesne koparki ko∏owe
stanowià skomplikowanà
konstrukcj´, szczególnie
pod wzgl´dem uk∏adów elek-
tronicznych. Mimo to, w za-
myÊle konstruktorów ich ob-
s∏uga nie powinna nastr´-
czaç wi´kszych trudno-
Êci. Operator maszyny powi-
nien zaÊ pracowaç w coraz
bardziej przyjaznym Êrodowi-

sku. Dlatego kabiny koparek
ko∏owych nowej generacji
wszystkich czo∏owych pro-
ducentów sà w pe∏ni klimaty-
zowane, doskonale izolowa-
ne przed ha∏asem. Wykoƒ-
czeniem oraz wyposa˝eniem
przypominajà wn´trze Êred-
niej klasy samochodu osobo-
wego. Takie elementy, jak ra-
dio z odtwarzaczem CD, pod-
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Coraz cz´Êciej g∏ównym przeznaczeniem „ko∏ówek” nie jest kopanie. Odpowiedzià konstruk-
torów na zmieniajàce si´ potrzeby sà maszyny wyposa˝one w kabin´ o regulowanej wysoko-
Êci. Rozwiàzanie to u∏atwia operatorowi prace prze∏adunkowe

Operator powinien zaÊ pracowaç w przyjaznym Êrodowisku. Dlatego kabiny koparek
ko∏owych wykoƒczeniem i wyposa˝eniem przypominajà coraz bardziej wn´trze samocho-
du osobowego Êredniej klasy 



grzewane siedzenia, du-
˝e pó∏ki i pojemne schowki,
czy zaprojektowane specjal-
nie do maszyn ko∏owych fo-
tele stanowià standardowe
wyposa˝enie dzisiejszych
maszyn. Elementy sterowa-
nia, ekran na którym opera-
tor jest na bie˝àco informo-
wany o parametrach pracy
maszyny, rozmieszczone sà
w zgodzie z zasadami ergo-
nomii. Jednym z g∏ównych
kierunków dzia∏aƒ konstruk-
torów majàcych na celu pod-
niesienie wydajnoÊci koparek
ko∏owych jest stworzenie er-
gonomicznego, a jednocze-
Ênie w pe∏ni bezpiecznego
stanowiska pracy operatora.
Te relatywnie ciasne i skà-
po wyposa˝one definitywnie
odesz∏y do przesz∏oÊci. Kabi-
ny maszyn najnowszej gene-

racji, szczególnie tych prze-
znaczonych na rynek euro-
pejski, imponujà przestron-
noÊcià. Du˝a powierzchnia
przeszkleƒ zapewnia opera-
torowi doskona∏à widocz-
noÊç we wszystkich kierun-
kach. Niekórzy producenci
wyposa˝ajà maszyny o wi´k-
szych gabarytach w kamery,
co umo˝liwia operatorowi ob-
serwowanie obszarów ukry-
tych normalnie przed jego
wzrokiem. Operator korzy-
staç mo˝e z systemów elek-
tronicznych asystentów. I tak,

na przyk∏ad powtarzalne cy-
kle robocze, na przyk∏ad na-
pe∏nianie ∏y˝ki mo˝e odby-
waç si´ po cz´Êci automa-
tycznie. Komputer pok∏ado-
wy maszyny okreÊla ka˝dora-
zowo optymalny punkt cza-
sowy przejÊcia do kolejnego
ustawienia ∏y˝ki, co powodu-
je, ˝e czas niezb´dny do wy-
konania poszczególnych cy-
kli zostaje diametralnie skró-
cony. Operator maszyny ko-
rzystaç mo˝e tak˝e ze zdefi-
niowanych na sta∏e lub pro-
gramowalnych trybów pracy
maszyny optymalizujàcych
wydatek jej podzespo∏ów. 
Jak ju˝ wspomniano, w nowo-
czesnych koparkach ko∏owych
króluje elektronika. I jest to
tendencja nieodwracalna. B´-
dzie si´ ona stale pog∏´biaç,
choç niektórzy operatorzy sta-

rej daty narzekajà na nadmiar
elektronicznych gad˝etów,
z którymi sobie nie radzà i któ-
re potrafià czasem zawieÊç
w najmniej oczekiwanym mo-
mencie. W sumie jednak uk∏a-
dy elektroniczne przynoszà
u˝ytkownikowi wi´cej korzy-
Êci. O niektórych, jak choçby
uk∏adzie pozwalajàcym na wy-
bór oszcz´dnego trybu pracy
ju˝ w tym tekÊcie wspomnia-
no. Innà zaletà komputera po-
k∏adowego jest mo˝liwoÊç gro-
madzenia i póêniejszej analizy
danych o pracy maszyny. Po-

zwala to na zwi´kszenie efek-
tywnoÊci wykorzystania ma-
szyny oraz szybkiej diagnosty-
ki w przypadku awarii. 
Jednym z najwa˝niejszych za-
daƒ ka˝dego u˝ytkownika
maszyny chcàcego utrzymy-
waç jà w optymalnej kondycji
technicznej jest rutynowa kon-
trola jej podzespo∏ów oraz ter-
minowe przeprowadzanie prze-
glàdów i czynnoÊci obs∏ugo-
wych. W celu u∏atwienia co-
dziennej obs∏ugi maszyn wszy-
scy producenci starajà si´ za-
pewniç jak naj∏atwiejszy dost´p
do newralgicznych podzespo-
∏ów i punktów serwisowych.
Przyspiesza to prowadzenie
napraw i prac serwisowych. Bli-
ska idea∏u wydaje si´ mo˝li-
woÊç ich przeprowadzania
z poziomu gruntu i po otwarciu
tylko jednej klapy serwisowej.
W wielu modelach mniejszych
koparek ko∏owych idea∏ ten jest
ju˝ codziennoÊcià. W wi´k-
szych maszynach musiano za-
dbaç o bezpieczeƒstwo cho-
dzàcych po maszynie mechani-
ków. Mogà oni korzystaç z bez-
piecznych stopni i wygodnych
por´czy. Codzienna obs∏uga
nowoczesnych koparek ko∏o-
wych u∏atwiona jest tak˝e dzi´-
ki stosowaniu systemów cen-
tralnego smarowania. Nowo-
czesne technologie pozwalajà
na wytwarzanie wielu kompo-
nentów nie wymagajàcych kon-
serwacji przez ca∏y okres u˝yt-

kowania. Solidna budowa ma-
szyny oraz wyd∏u˝enie okre-
sów mi´dzy przeglàdami ma-
jà tak˝e niebagatelny wp∏yw
na ograniczenie przestojów,
a co za tym idzie zwi´kszenie
produktywnoÊci maszyny. 
Celem producentów nowocze-
snych koparek ko∏owych jest
ograniczenie masy newralgicz-
nych podzespo∏ów przy zacho-
waniu ich stabilnoÊci i d∏ugiej ˝y-
wotnoÊci. Redukcja masy wysi´-
gnika oraz zamontowanego
na nim osprz´tu roboczego
sprawia, ˝e ograniczyç mo˝-
na równie˝ mas´ przeciwwagi
maszyny, a tym samym ci´˝ar
roboczy ca∏ej koparki. W nast´p-
stwie u˝ytkownik maszyny mo-
˝e liczyç na ograniczenie zu˝y-
cia paliwa, które przy dzisiej-
szych cenach stanowi niebaga-
telny czynnik ca∏oÊci kosztów
eksploatacji. Wykonywanie cy-
kli roboczych przy zmniejszonej
masie jest równie˝ szybsze, co
pozwala na oszcz´dnoÊç czasu
przy wykonywaniu zadaƒ bu-
dowlanych. Z ca∏à pewnoÊcià
w przysz∏oÊci w rozwoju kon-
strukcji koparek ko∏owych co-
raz wi´ksze znaczenie odgry-
waç b´dà uk∏ady elektronicz-
ne, szczególnie te, których za-
danie stanowi sterowanie hy-
draulikà. To w∏aÊnie tu tkwi naj-
wi´kszy potencja∏ rozwojowy
tych cieszàcych si´ coraz wi´k-
szà popularnoÊcià maszyn.
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Coraz wi´kszym zainteresowaniem cieszà si´ maszyny wyposa˝one w nadajàcy si´  do
zamontowania zarówno z ty∏u, jak i z przodu maszyny lemiesz i system podpór  zwi´k-
szajàjàce stabilnoÊç i zakres stosowania osprz´tu roboczego

Wszyscy producenci koparek ko∏owych starajà si´ zapewniç jak naj∏atwiejszy dost´p
do newralgicznych podzespo∏ów i punktów serwisowych



Case WX 185 Series 2 
- szwajcarski scyzoryk…

Koparka ko∏owa Case
WX 185 Series 2 ze wzgl´-
du na swà funkcjonalnoÊç
i mo˝liwoÊç pracy z niezwy-
kle szerokà gamà osprz´tu
roboczego porównywana by-
wa cz´sto do… scyzoryka,
w jaki wyposa˝eni sà oficero-
wie szwajcarskiej armii. 
Koparka WX 185 nap´dza-
na jest przez nowoczesny sil-
nik spe∏niajàcy europejskà
norm´ emisji spalin Tier3.
Jednostka nap´dowa rozwija
moc 118 kW (160 KM) ce-
chujàc si´ przy tym niskim
poziomem emisji ha∏asu
oraz ograniczonym apety-
tem na paliwo. Interesujà-
cym rozwiàzaniem jest za∏à-
czana automatycznie funk-
cja redukcji obrotów silnika
podczas pracy na biegu ja-
∏owym. W razie konieczno-
Êci funkcja ta mo˝e oczywi-
Êcie zostaç wy∏àczona. 
W koparce ko∏owej WX 185
zastosowano nowoczesnà
przek∏adni´ typu Power Shift
umo˝liwiajàcà p∏ynnà zmia-
n´ biegów pod obcia˝eniem.
Przednia oÊ maszyny wypo-
sa˝ona zosta∏a w automa-
tycznà blokad´ mechani-
zmów ró˝nicowych. Wyrów-
nanie pr´dkoÊci kó∏ na osi
blokowanej ma znaczàcy
wp∏yw na popraw´ w∏asno-
Êci trakcyjnych maszyny. Za-
pobiega bowiem Êlizganiu
si´ kó∏ szczególnie podczas
pracy na grzàskim terenie.
Koparka mo˝e poruszaç si´
z maksymalnà pr´dko-
Êcià 30 km/h, co pozwala
na stosunkowo szybkie prze-
mieszczanie si´ i podà˝anie
za frontem robót. Szerokie
opony koparki zapobiegajà
uszkodzeniom nawierzchni,
po których porusza si´ ma-
szyna. Specyficzne dla Ca-
se rozwiàzanie polegajàce
na mo˝liwoÊci bezstopnio-
wej regulacji prze∏o˝eƒ a˝
do biegu pe∏zajàcego umo˝-
liwia pewnà jazd´ oraz precy-

zyjne manewry podczas prowa-
dzenia robót prze∏adunkowych.
Podwozie o wzmocnionej
konstrukcji oraz system pod-
pór zapewniajà koparce opty-
malnà stabilnoÊç, niezale˝nie
od typu pod∏o˝a, na którym
przychodzi jej pracowaç. 
Sterowanie ramieniem ko-
parkowym oraz wszystkimi
wa˝niejszymi funkcjami ma-
szyny odbywa si´ za pomo-
cà dwóch joysticków. Za ich
pomocà operator mo˝e mi´-
dzy innymi wybieraç kieru-
nek jazdy, regulowaç usta-
wienie podpór i lemiesza
majàce bezpoÊredni wp∏yw
na zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy. Mo-
˝e równie˝ uruchamiaç
funkcj´ Powerboost i stero-
waç wydatkiem uk∏adu hy-
draulicznego, co pozwala
na optymalne wykorzysta-
nie osprz´tu roboczego.
Elektroniczny system moni-
torowania pracy maszyny
Digipower pozwala operato-
rowi na uzyskanie optymal-
nej mocy hydraulicznej w za-
le˝noÊci od obcià˝enia uk∏a-
du. System ma zadanie mo-
nitorowania pracy trzech
pomp – dwóch g∏ównych
i wydzielonej pompy obrotu.
Jej odseparowanie pozwoli-
∏o konstruktorom Case osià-
gnàç maksymalnà efektyw-
noÊç pracy oraz precyzj´ ru-
chów maszyny. System cià-
g∏ego monitoringu pracy
pomp i silnika pozwala wy-
znaczaç odpowiednie war-
toÊci ich nastaw, dobiera-
nych do konkretnych po-
trzeb. Uk∏ad pozwala nasta-
wiç siedem programowal-
nych wczeÊniej stopni mocy
(cztery z nich s∏u˝à zopty-
malizowaniu prac koparko-

wych, a trzy prze∏adunko-
wych). Podczas podnosze-
nia ∏adunku automatycznie
za∏àczany jest tryb Powerbo-
ost. W innych pracach mo˝e
on byç aktywowany na osiem
sekund dajàc dodatkowy za-
strzyk energii zwi´kszajàcy
moc hydraulicznà. 
Kopark´ Case WX 185 Se-
ries 2 wyposa˝ono w instala-
cj´ hydraulicznà umo˝liwia-
jàcà efektywnà prac´ z ró˝-
nymi narz´dziami. Oprócz
typowych ∏y˝ek do kopania,
maszyna sprawdza si´ do-
skonale z chwytakiem, m∏o-
tem i no˝ycami hydraulicz-
nymi. Parametry i wygod´
pracy poprawiajà takie roz-
wiàzania techniczne, jak
„zimny” rozruch, zawory
bezpieczeƒstwa na wysi´-
gniku i ramieniu oraz czuj-
nik sygnalizujàcy operato-
rowi przecià˝enia uk∏adów
maszyny. Uk∏ad hydraulicz-

ny dzia∏a dopiero po roz-
grzaniu silnika do odpo-
wiedniej temperatury.
Konstruktorzy koparki WX 185
zadbali o komfort operatora.
Pracuje on w przestronnej
kabinie o du˝ej powierzchni
przeszkleƒ zapewniajàcych
doskona∏à widocznoÊç we
wszystkich kierunkach. Uwa-
g´ zwraca tak˝e okno da-
chowe doskonale doÊwietla-
jàce wn´trze kabiny.
Stopieƒ efektywnoÊci wyko-
rzystania maszyny okreÊla-
ny jest równie˝ poprzez jej
niezawodnoÊç oraz mo˝li-
woÊç sprawnego prowadze-
nia przeglàdów i ewentual-
nych napraw. Konstrukcja ko-
parki ko∏owej WX 185 zapew-
nia ∏atwy dost´p do wszyst-
kich punktów obs∏ugowych,
co przyczynia si´ do znacz-
nego skrócenia rutynowych
czynnoÊci obs∏ugowych. 
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Koparki ko∏owe CASE
Model Moc silnika [kW/KM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
WX95   Series 2 74/99 10.000 4,29
WX125 Series 2 88/118 12.550 4,83
WX145 Series 2 90/121 15.300 5,50
WX165 Series 2 105/141 18.500 6,00
WX185 Series 2 118/158 20.450 6,00
WX210 Series 2 129/173 21.500 6,30
WX240 Series 2 129/173 22.700 6,30

Kopark´ Case WX 185 Series 2 cz´sto porównuje si´ do… szwajcarskiego scyzoryka







Koparki ko∏owe Terex
– nie tylko do kopania

Koparki ko∏owe Terex wy-
ró˝niajà si´ ze wzgl´du
na zastosowane w ich kon-
strukcji komponenty hy-
drauliczne oraz pot´˝ne
i wydajne jednostki nap´-
dowe. W chwili obecnej Te-
rex oferuje pi´ç niezwykle
wytrzyma∏ych i wydajnych
modeli tego typu maszyn
w klasie od 8,6 do 24 ton.
Wszystkie cechuje du˝a wy-
dajnoÊç kopania w po∏àcze-
niu z elastycznoÊcià i eko-
nomicznoÊcià eksploatacji. 
Koparki ko∏owe TEREX to se-
ria niezwykle wytrzyma∏ych
i wydajnych maszyn o niewàt-
pliwych walorach u˝ytkowych.
Wszystkie modele koparek
ko∏owych odznaczajà si´ ci-
chà pracà i wymagajà nie-
wielkich nak∏adów inwesty-
cyjnych. Przekonujà równie˝
korzystnym stosunkiem mo˝-
liwoÊci zastosowaƒ do kosz-
tów eksploatacji. Najnowo-
czeÊniejsze rozwiàzania kon-
strukcyjne zapewniajà dosko-
na∏à wydajnoÊç. 
Zastosowane przez Terex sil-
niki odznaczajà si´ wzorco-
wà kulturà pracy i spe∏niajà
najwy˝sze normy emisji. Sà
mocne a jednoczeÊnie
oszcz´dne. Jednostki nap´-
dowe nie wymagajà cz´stej
konserwacji pozwalajàc tym
samym na redukcj´ kosztów
eksploatacji. W koparkach
ko∏owych sà montowane sil-
niki Deutza nowej generacji
ch∏odzone cieczà oraz silni-
ki Cumminsa znane na pol-
skim rynku ze swojej trwa-
∏oÊci oraz ekonomicznoÊci,
przy czym silniki Cumminsa
sà stosowane w koparkach
ko∏owych od modelu TW190.
Wyró˝niajàcà cechà koparek
ko∏owych Terex jest ich nap´d
hydrostatyczny, który dzia∏a
zupe∏nie niezale˝nie od uk∏adu
hydrauliki roboczej. Nap´d
jezdny zasilany jest w∏asnà
pompà hydraulicznà. Nap´d
hydrostatyczny pozwala

na szybkie przyspieszanie
i przejazdy pomi´dzy placami
budowy, a to wszystko
przy nadzwyczaj niskim zu˝y-
ciu paliwa. Zamkni´ty obieg
hydrostatyczny podczas
zwalniania spe∏nia równie˝ ro-
l´ retardera. Dzi´ki zastoso-
waniu takiego rozwiàzania
konstrukcyjnego koparka ko-
∏owa Terex mo˝e jednocze-
Ênie i zupe∏nie niezale˝nie
wykonywaç funkcje robocze
w trakcie przejazdów.
W celu zapewnienia d∏ugiej
˝ywotnoÊci Terex poÊwi´ca
szczególnie du˝o uwagi
mocno eksploatowanemu
wysi´gnikowi. Mo˝na si´
o tym ∏atwo przekonaç anali-
zujàc jego najwa˝niejsze ce-
chy. Tak jak w mniejszych
modelach na wysi´gniku za-
stosowano ∏o˝yska wahliwe,
które wraz z tulejami z bràzu

zapewniajà d∏ugotrwa∏à nie-
zawodnà prac´ przy niskich
kosztach eksploatacji. ¸o˝y-
ska przegubowe pozwalajà
na prac´ wysi´gnika bez na-
pr´˝eƒ skr´cajàcych. Daje to
zmniejszenie zu˝ycia, zmniej-
szenie obcià˝eƒ od osprz´tu
roboczego oraz znacznie u∏a-
twia ewentualne naprawy. Za-
stosowanie na sworzniach tu-
lei z bràzu daje oszcz´dnoÊç
smaru oraz przyczynia si´
do ograniczenia zu˝ycia. 
Dodatkowo w si∏ownikach za-
stosowano amortyzacj´ w po-
∏o˝eniach kraƒcowych, po-
zwoli∏o to na efektywnà prac´
bez nadmiernych wstrzàsów.
Miejsca ∏o˝yskowania oraz
konstrukcja stalowa zosta∏y
odcià˝one, nie sà wymagane
mechaniczne ograniczniki
wysuwu si∏owników. Skr´ca-
ne g∏ówne miejsca ∏o˝ysko-

wania dajà du˝à stabilnoÊç
przy obcià˝eniu bocznym
oraz ∏atwà mo˝liwoÊç regu-
lacji bez koniecznoÊci de-
montowania sworzni.
Uk∏ad hydrauliczny koparki
ko∏owej Terex opiera si´
na zaawansowanej i spraw-
dzonej konstrukcji. Przejrzy-
sta struktura budowy oraz
solidna konstrukcja uk∏adu
gwarantujà wysokà u˝ytecz-
noÊç i prostot´ obs∏ugi. Pro-
porcjonalny rozdzia∏ przep∏y-
wu pozwala osiàgnàç opty-
malny komfort sterowania.
Dost´pne nat´˝enie przep∏y-
wu rozdzielane jest za ka˝-
dym razem proporcjonalnie
w stosunku do potrzeb dla
poszczególnych funkcji. 
Koparki ko∏owe Terex wy-
posa˝one sà w uk∏ad hy-
drauliczny LUDV. Jego pod-
stawowà zaletà jest automa-
tyczne redukowanie pr´d-
koÊci wszystkich odbiorni-
ków w przypadku, gdy wy-
dajnoÊç pompy jest niewy-
starczajàca, aby zapewniç
˝àdanà wydajnoÊç. Innymi
zaletami uk∏adu hydraulicz-
nego LUDV sà:
• mo˝liwoÊç niezale˝nego

od siebie sterowania
w jednym czasie wszyst-
kimi funkcjami,

• skalibrowanie poszcze-
gólnych funkcji wzgl´-
dem siebie,

• mo˝liwoÊç precyzyjnego
sterowania wszystkimi funk-
cjami przy ka˝dej pr´dkoÊci
obrotowej silnika niezale˝-
nie od obcià˝enia,

• wysoka produktywnoÊç,
• znaczne ograniczenie zu-

˝ycia paliwa.
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Koparki ko∏owe TEREX wyró˝niajà si´ pod wzgl´dem komponentów hydraulicznych,
pot´˝nych i wydajnych silników i doskona∏ej stabilnoÊci

Koparki ko∏owe TEREX
Model Moc silnika [kW/KM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
TW70 44/60 6.800 3,60
TW85 60/82 8.400 4,10
TW110 67/91 10.990 4,30
TW140 83/111 15.700 5,51
TW150 95/127 17.000 5,70
TW160 105/141 16.500 5,70
TW170 105/141 17.800 5,70
TW190 116/156 20.800 6,71
TW240 125/168 24.400 6,67





Koparki ko∏owe JCB 
- wydajne i niezawodne

Koparki ko∏owe JCB serii
JSW zosta∏y skonstruowa-
ne z myÊlà o komforcie pra-
cy operatora i zapewnieniu
korzyÊci ekonomicznych ich
w∏aÊcicielowi. We wszyst-
kich modelach wykorzysta-
no podzespo∏y japoƒskich
producentów, co gwarantu-
je wysokà wydajnoÊç i nie-
zawodnoÊç maszyn. Kopar-
ki ko∏owe JCB standardowo
wyposa˝ono w skrzynie bie-
gów typu Powershift. Ma-
szyny nap´dzane sà silnika-
mi marki Isuzu. Sà one
oszcz´dne, a jednoczeÊnie
cechujà si´ doskona∏ymi pa-
rametrami pracy i wysokà
niezawodnoÊcià. 
Kabiny koparek ko∏owych
JCB – nale˝àce do najwi´k-
szych w tego typu maszynach
– wyznaczajà nowe standardy
w zakresie ergonomii i kom-
fortu pracy operatora. Dosko-
nale wyposa˝one kabiny
majà ergonomicznie roz-
mieszczone elementy stero-
wania. Przesuwne siedze-
nie z pe∏nà regulacjà zawie-
szenia oraz dêwignie stero-
wania pozwalajà na nieza-
le˝ne lub wspólne sterowa-
nie. Na szczególne podkre-
Êlenie zas∏uguje tak˝e znacz-
ne zredukowanie poziomu
ha∏asu wewnàtrz kabiny oraz
skutecznoÊç uk∏adu ogrze-
wania i wentylacji. 
Wszystkie koparki ko∏owe
JCB serii JS wyposa˝one sà
w unikatowy, niezwykle sku-
teczny system filtracji Ple-
xus. Oczyszcza on olej
hydrauliczny z zanieczysz-
czeƒ o Êrednicy wynoszàcej
nawet 1,5 mikrona. Pozwa-
la to na wyd∏u˝enie ˝ywot-
noÊci elementów uk∏adu
oraz okresu wymiany oleju
i filtra do pi´ciu tysi´cy mo-
togodzin. Filtry dostarczane
sà przez globalnà sieç dys-
trybucji i serwisu JCB. 
Gama koparek ko∏owych JCB
obejmuje pi´ç modeli podsta-

wowych i ich pochodne. Naj-
wi´kszà popularnoÊcià cie-
szà si´ przede wszystkim mo-
dele JS130W oraz JS145W
o ci´˝arze roboczym odpo-
wiednio – 13 i 15 ton. Obie
koparki nap´dzane sà przez
czterocylindrowe silniki z tur-
bospr´˝aniem. Zastosowano
w nich systemy hydrauliczne
z przep∏ywem otwartym w po-

∏o˝eniu neutralnym („open
centre”), kontrolowane przez
system AMS. Zaawansowany
system zarzàdzania AMS po-
zwala zoptymalizowaç spraw-
noÊç i wydajnoÊç uk∏adu hy-
draulicznego. System ten po-
zwala nastawiç cztery tryby
pracy, co pozwala na wykony-
wanie robót z maksymalnà wy-
dajnoÊcià. Tryb H wybiera si´
dla prac wymagajàcych du-

˝ych si∏ podczas kopania, tryb
S dla typowych prac koparko-
wych, tryb L dla robót zwiàza-
nych z niwelowaniem terenu
oraz tryb F przeznaczony dla
precyzyjnych prac zwiàzanych
z przenoszeniem ∏adunków.
Dzi´ki temu zapewniono wy-
sokà moc i optymalne mo˝li-
woÊci sterowania ruchami
maszyny. Wspomniane ko-

parki dost´pne sà tak˝e
w wersjach z wysi´gnikiem
sk∏adanym (TAB), stablizato-
rami oraz lemieszem, zatem
dostosowanie maszyn do in-
dywidualnych zastosowaƒ
jest bardzo ∏atwe. Dodatkowo
wi´ksza moc JS145W spra-
wia, ˝e mo˝e ona szybciej
przemieszczaç si´ po dro-
gach, lepiej tak˝e radzi sobie
z pokonywaniem pochy∏oÊci. 

Kolejne dwa modele typosze-
regu to JS160W i JS175W.
Maszyny te cechujà si´ nomi-
nalnym ci´˝arem roboczym
15,5 oraz 18 ton i konkurujà
tym samym w kluczowym
sektorze europejskim kopa-
rek ko∏owych. System hy-
drauliczny typu „open cen-
tre”, w jaki wyposa˝ono oba
modele zapewnia niezawod-
ne sterowanie wszystkimi
funkcjami koparki. 
Modele JS160W i JS175W
stanowià doskona∏y wybór
w przypadku koniecznoÊci
pokonywania przez kopark´
du˝ych odleg∏oÊci. Wybór
wysi´gników, ramion koparki
oraz opcji podwozi pozwala
na dopasowanie maszyny
do konkretnych zadaƒ. 
Najwiekszà koparkà ko∏owà
w ofercie JCB jest model
JS200W. Maszyna o ci´˝a-
rze roboczym wynoszàcym
– w zale˝noÊci od konfigura-
cji – od 19 do 21 ton, cieszy
si´ du˝ym uznaniem u˝yt-
kowników nie tylko z Europy.
Wyposa˝ono jà w szeÊciocy-
lindrowy silnik Isuzu z turbo-
spr´˝aniem, pomp´ hydrau-
licznà typu „closed centre”
(przep∏yw zamkni´ty w po-
∏o˝eniu neutralnym) oraz
uk∏ad sterowania AMS. Ma-
szyna dostarczana jest z sze-
rokim asortymentem wysi´-
gników, ramion oraz podwozi.
Istotnà zaletà koparek JCB
jest unikatowy system chwi-
lowego dodatku mocy.
Operator pracujàc w trud-
nych warunkach mo˝e sko-
rzystaç z dziesi´cioprocen-
towego zastrzyku mocy. 
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Koparki ko∏owe JCB
Model Moc silnika [kW/kM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
JS130W 98/73 14.460 5,68
JS130W TAB 98/73 14.960 5,93
JS145W 123/92 14.645 5,68
JS145W TAB 123/92 14.145 5,93
JS160W 123/92 17.320 6,45
JS160W TAB 123/92 17.820 6,10
JS175W 172/128 17.520 6,45
JS175W TAB 172/128 18.120 6,10
JS200W 172/128 22.809 6,37
JS200W TAB 172/128 23.174 6,48

Koparki ko∏owe JCB potrafià poruszaç si´ z du˝à szybkoÊcià, mogà zatem podà˝aç
za frontem robót nie niszczàc przy tym nawierzchni…





Mecalac zadziwia
sprawnoÊcià…

Dzi´ki swej unikatowej kon-
strukcji koparki Mecalac
spe∏niajà wymogi firm dro-
gowo-in˝ynieryjnych i ko-
munalnych, co do mo˝liwo-
Êci i parametrów pracy. Ko-
parki Mecalac to maszyny
ze wszech miar uniwersal-
ne, proste w obs∏udze
i serwisowaniu, odznacza-
jàce si´ optymalnymi para-
metrami zarówno dla funk-
cji kopania, ∏adowania, jak
i przemieszczania ró˝nego
rodzaju materia∏ów. 
Kompaktowa budowa koparek
Mecalac pozwala im pracowaç
wsz´dzie tam, gdzie inne ma-
szyny podobnej wielkoÊci nie
sà w stanie realizowaç zadaƒ
postawionych przed ich ope-

ratorami. Obszary zurbanizo-
wane, wàskie miejskie uliczki,
ograniczona przestrzeƒ robo-
cza sà miejscami, w których
koparki Mecalac mogà w pe∏-
ni zademonstrowaç swe mo˝-
liwoÊci. Sprawiajà one, ˝e Me-
calac jest w stanie z powodze-
niem zastàpiç dwie, a nawet
trzy maszyny innego rodzaju.
Dzi´ki temu stopieƒ wyko-
rzystania koparki Mecalac
w rozrachunku rocznym bliski
jest stu procentom. Nic zatem
dziwnego, ˝e ju˝ ponad dzie-
si´ç tysi´cy koparek Mecalac
pracuje w ró˝nych sektorach
budownictwa i przedsi´bior-
stwach komunalnych. Koparki

te sà tak wydajne, poniewa˝
wykorzystujà innowacyjne,
zabezpieczone patentami
rozwiàzania techniczne.
Koparki Mecalac sprawdzajà
si´ doskonale w terenie wyso-
ce zurbanizowanym. Ich kon-
strukcja sprawia, ˝e sà one
szczególnie przydatne w wie-
lu pracach in˝ynieryjnych pro-
wadzonych w miastach. Przy-
k∏adowo, podczas pracy Me-
calac zajmuje tylko jeden pas
jezdni, nie blokuje wi´c ruchu
odbywajàcego si´ w przeciw-
leg∏ym kierunku. Dzi´ki zasto-
sowaniu ∏amanego Êrodko-
wego ramienia wysi´gnika,
koparka mo˝e kopaç po-
za barierà drogowà równole-
gle do toru jej poruszania si´,
co pozwala na sprawne uk∏a-
danie kabli, rur itp. 
Obrót wie˝y o 360° umo˝li-
wia maszynie wykonywanie

wielu czynnoÊci bez koniecz-
noÊci zmiany miejsca posto-
ju, eliminujàc tym samym
bezproduktywne przejazdy. 
Mecalac produkuje trzy mo-
dele koparek ko∏owych. Sà
to: 10 MSX (ci´˝ar roboczy
7 ton), 12 MSX/MTX (9,5 to-
ny) oraz wprowadzona nie-
dawno do produkcji 13,5-
tonowa koparka 714 MW.
Model ten dost´pny jest rów-
nie˝ w wersji z podwoziem
gàsienicowym (714 MC). 
Mecalac dzi´ki swej wyso-
kiej jakoÊci i doskona∏ym
parametrom pracy z ∏atwo-
Êcià upora si´ z ró˝nymi za-
daniami. Zaistnia∏a potrzeba

wyburzenia Êciany lub roz-
kucia fundamentu? Nie ma
problemu, nale˝y tylko wy-
posa˝yç Mecalaca w m∏ot
hydrauliczny i zadanie zo-
stanie pomyÊlnie wykonane.
Trzeba umieÊciç elementy
rusztowania lub materia∏y
budowlane na wysokoÊci
drugiego pi´tra? To jedynie
kwestia podpi´cia na szyb-
koz∏àczu Mecalaca wide∏
lub ˝urawia. Mo˝liwoÊç wy-
korzystania szerokiego za-
kresu ∏y˝ek do kopania, ∏y˝-
ki ∏adowarkowej 4w1, frezar-
ki do nawierzchni drogo-
wych, wiertnicy pionowej
i wielu innych narz´dzi robo-
czych pozwala okreÊliç Me-
calaca mianem wielofunk-
cyjnego noÊnika osprz´tu. 
Firmy zajmujàce si´ uk∏ada-
niem kostki brukowej cz´-
sto nara˝one sà na niedo-
godnoÊci polegajàce na ko-
niecznoÊci od∏o˝enia palety
z kostkà o 3-4 metry po-
za Êwie˝o u∏o˝ony chodnik.
Mecalac dzi´ki obrotowi
wie˝y i odpowiedniemu za-
si´gowi ramienia ∏atwo ra-
dzi sobie z tym zadaniem.
Podaje palet´ na wyzna-
czone miejsce nie niszczàc
przy tym chodnika. 
O tym wszystkim mo˝na si´
przekonaç obserwujàc prac´
Mecalaca i dojÊç szybko
do wniosku, ˝e ta maszy-
na jest „inna” od spotykanych
na co dzieƒ w Polsce kopar-
ko-∏adowarek. Potrafi bowiem
wykonaç znacznie wi´cej

zró˝nicowanych czynnoÊci.
Dzi´ki swojej konstrukcji
Mecalac mo˝e pracowaç
tam, gdzie inne maszyny nie
sà tak wydajne. Koparka
z ∏atwoÊcià radzi sobie za-
równo z l˝ejszymi pracami,
jak i tymi z pozoru niemo˝li-
wymi do wykonania.
Dla firm komunalnych Meca-
lac jest ze wszech miar
op∏acalnà inwestycjà. Kopar-
ka mo˝e byç wykorzystywa-
na okràg∏y rok. Utrzymywa-
nie zieleni miejskiej w okresie
wiosny i lata, usuwanie awa-
rii wodociàgowych po okre-
sie zimowym, za∏adunek
i roz∏adunek materia∏ów, od-
Ênie˝anie placów i dróg zi-
mà… Jednym s∏owem mie-
siàc po miesiàcu, rok po ro-
ku Mecalac pracuje stale
na maksymalnych obrotach!
Mecalaca nie mo˝na porów-
nywaç z innymi maszynami.
Jest to nowe rozwiàzanie,
pozwalajàce zwi´kszyç wy-
dajnoÊç i efektywnoÊç wy-
konywanych robót. Jego
polscy posiadacze jedno-
znacznie twierdzà, ˝e Meca-
lac wykonuje wszystkie za-
dania sprawnie, szybko
i niezawodnie. U˝ytkownicy
cz´sto okreÊlajà Mecalaca
mianem „spryciarza”, ponie-
wa˝ zawsze znajduje wyj-
Êcie z trudnej sytuacji, przy-
noszàc w∏aÊcicielowi ko-
rzyÊç w postaci wykonanej
na czas pracy. Mecalac jest
„ekspertem na budowie”.
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Konstrukcja koparek Mecalac sprawia, ˝e sprawdzajà si´ one doskonale w pracach in˝y-
nieryjnych prowadzonych w obszarach zurbanizowanych

Podczas prac drogowych Mecalac zajmuje tylko jeden pas jezdni, nie blokuje wi´c ruchu
odbywajàcego si´ w przeciwnym kierunku





PW180-7 - europejska
„ko∏ówka” Komatsu

Koparka PW180-7 to kolej-
na maszyna powsta∏a w eu-
ropejskich biurach konstruk-
cyjnych Komatsu. Zaprojek-
towana specjalnie z myÊlà
o europejskich u˝ytkowni-
kach cechuje si´ wyjàtkowà
wydajnoÊcià, niezawodno-
Êcià oraz najwy˝szym kom-
fortem obs∏ugi. Koparka
PW180-7 jest niezwykle efek-
tywna, mo˝e bowiem praco-
waç z ró˝nego rodzaju narz´-
dziami roboczymi, co pozwa-
la na wykonywanie ró˝norod-
nych, cz´sto nietypowych za-
daƒ. Prac´ operatora wspo-
maga bowiem opatentowany
przez Komatsu system Hy-
drau-Mind, którego zadaniem
jest optymalizacja osiàgów
maszyny. Odbywa si´ to dzi´-
ki mo˝liwoÊci precyzyjnego
dopasowania parametrów
pracy do konkretnego zada-
nia. Mo˝liwoÊç regulacji nat´-
˝enia przep∏ywu oleju hy-
draulicznego oraz progra-
mowania parametrów hy-
draulicznych pozwala na na-
tychmiastowe wznowienie
pracy po zmianie osprz´tu.
Maszyna mo˝e byç wyposa-
˝ona w trzy odr´bne obwody
hydrauliczne umo˝liwiajàce
wykorzystanie ró˝nych narz´-
dzi roboczych na przyk∏ad
m∏ota. Do otwierania i zamyka-
nia szybkoz∏àcza przeznaczo-
na jest osobna linia.
Operator koparki PW180-7
mo˝e korzystaç z trzech pod-
stawowych trybów robo-
czych: (P, E, B) oraz dodat-
kowego trybu udêwigu (L).
Po wybraniu ka˝dego z nich
pr´dkoÊç obrotowa silnika,
wydatek pompy i ciÊnienie
robocze w uk∏adzie hydrau-
licznym dostosowywane sà
do aktualnych wymogów
roboczych. Dzi´ki temu
mo˝na w szerokim zakresie
dostosowywaç wydajnoÊç
osprz´tu do rodzaju wykony-
wanych zadaƒ. Wybór trybu
pe∏nej mocy (P) pozwala uzy-

skaç maksymalnà moc
i skróciç czasy cykli robo-
czych. Zazwyczaj wykorzy-
stywany jest podczas kopa-
nia i prze∏adunku ci´˝kich
materia∏ów. Mo˝liwoÊç uak-
tywnienia funkcji „PowerMax”
pozwala na czasowe zwi´k-
szenie si∏y kopania o oko∏o
siedem procent w porównaniu
z parametrami wyjÊciowymi.
Tryb ekonomiczny (E) po-
zwala zmniejszyç poziom
emitowanego ha∏asu pod-
czas pracy koparki w nocy
i na miejskich placach budo-
wy. Ogranicza równie˝ zu˝y-
cie paliwa i emisj´ spalin.
Podczas pracy z m∏otem hy-
draulicznym operator kopar-
ki skorzystaç mo˝e z trybu
odspajania (B) pozwalajàce-
go utrzymywaç optymalne
ciÊnienie robocze, nat´˝e-
nie przep∏ywu oleju oraz
pr´dkoÊç obrotowà silnika.
Tryb podnoszenia (L) po-
przez wzrost ciÊnienia

w uk∏adzie hydraulicznym
zwi´ksza o siedem procent
udêwig maszyny. Dzi´ki te-
mu operator mo˝e bez-
piecznie wykonywaç wszel-
kie operacje podnoszenia.
W obs∏udze wyboru odpo-
wiedniego trybu pracy opera-
torowi pomaga czytelny wy-
Êwietlacz LCD, na którym
w postaci tekstowej i za pomo-
cà kolorowych symboli pre-
zentowane sà wszelkie infor-
macje dotyczàce parametrów
pracy maszyny. Regulacja wy-
datku pompy hydraulicznej od-
bywa si´ jednym przyciskiem.
W koparce PW 180-7 zastoso-
wano uk∏ad hydrauliczny
z jednà pompà pozwalajàcy
na ograniczenie zu˝ycia pali-
wa, a wi´c emisji spalin, tym
samym ucià˝liwoÊci maszyny
dla Êrodowiska naturalnego.
Do jego ochrony przyczynia
si´ równie˝ zastosowanie ni-
skoemisyjnego silnika spe∏nia-
jàcego najnowsze normy czy-

stoÊci spalin oraz mo˝liwoÊç
wyboru ekonomicznego trybu
pracy. Jednostka nap´dowa
koparki emituje ni˝szy poziom
ha∏asu, co ma pozytywny
wp∏yw na komfort pracy opera-
tora. Podobnie jak komfortowa
kabina typu SpaceCab. Jej
wn´trze jest o czternaÊcie pro-
cent wi´ksze w porównaniu
do maszyn serii 6. W kabinie
zamontowano zaprojektowa-
ny specjalnie do maszyn ko-
∏owych fotel z zag∏ówkiem
i oparciem odchylanym do po-
zycji poziomej. Uwag´ zwraca
tak˝e posadowienie kabiny.
Jej przesuni´cie ku przodowi
maszyny poprawia widocz-
noÊç z jej wn´trza. Specjalne
amortyzatory z elementami wi-
skotycznymi o wyd∏u˝onym
skoku i dodatkowà spr´˝ynà
w po∏àczeniu ze sztywnymi po-
destami ograniczajà przeno-
szenie drgaƒ na fotel operato-
ra. Automatyczna trzybiegowa
przek∏adnia pozwala na p∏ynne
prze∏àczanie pomi´dzy ni-
skim i wysokim zakresem pr´d-
koÊci, odpowiednio do warun-
ków terenowych. Pr´dkoÊç
maksymalna koparki wynoszà-
ca 35 km/h umo˝liwia jej szyb-
kie przemieszczanie si´. Zwar-
ta budowa nadwozia pozwoli∏a
na zredukowanie promienia ob-
rotu, co u∏atwia prac´ w miej-
scach o ograniczonej przestrze-
ni. Dzi´ki ograniczeniu ryzyka ko-
lizji operator mo˝e skoncentro-
waç si´ na wykonaniu zadania.
Uk∏ad monitorujàcy EMMS
umo˝liwia kontrol´ maszyny za-
równo przez operatora, jak i per-
sonel serwisowy dajàc ∏atwy do-
st´p do ogromnej liczby funkcji
i parametrów roboczych. Kopar-
ka ko∏owa PW180-7 standardo-
wo wyposa˝ona jest tak˝e w sys-
tem Komtrax, którego zalety
ju˝ wielokrotnie opisywane
by∏y na naszych ∏amach. 
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Koparki ko∏owe Komatsu
Model Moc silnika [kW/kM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
PW140-7 86/115 15 200 5,75
PW160-7 91/121 16.590 5,77
PW180-7 109/146 18.440 6,04
PW200-7 125/168 22.100 6,86
PW220-7 125/168 23.980 6,86

Operator koparki PW180-7 mo˝e korzystaç z czterech trybów roboczych optymalizujàcych
pr´dkoÊç obrotowà silnika, wydatek pompy i ciÊnienie w uk∏adzie hydraulicznym







Jedna maszyna
– wiele zastosowaƒ…

Ze wzgl´du na doskona∏e
parametry pracy oraz mno-
goÊç zastosowaƒ fachowcy
cz´sto okreÊlajà kopark´
Volvo EW210C mianem „ko-
∏owego noÊnika osprz´tu”.
Szereg ró˝norodnych narz´-
dzi zwi´kszajàcych diame-
tralnie obszar zastosowaƒ
maszyny mo˝na szybko wy-
mieniaç dzi´ki zastosowaniu
szybkoz∏àcza. Operator ko-
parki bardzo ∏atwo i szybko
ustawiç mo˝e równie˝ ci-
Ênienie oraz wydatek dodat-
kowego obwodu hydrauliki
przeznaczonego do zasila-
nia osprz´tu roboczego.
Na panelu mo˝na zaprogra-
mowaç i zapami´taç osiem-
naÊcie ró˝nych ustawieƒ.
Podwozie o solidnej kon-
strukcji zapewnia maszynie
stabilnoÊç, dodatkowo pod-
noszonà za pomocà wysuwa-
nych podpór i lemiesza. Dla-
tego EW210C potrafi uporaç
si´ z przenoszeniem ci´˝kich
∏adunków. Jej parametry
w tym zakresie odpowiadajà
parametrom koparek gàsieni-
cowych klasy 24 ton. Maszy-
na standardowo wyposa˝o-
na jest w szerokie opony, co
ma na celu u∏atwienie jej po-
ruszania si´ po gruncie. Du˝a
uniwersalnoÊç maszyny za-
uwa˝alna jest ju˝ przy podsta-
wowej funkcji, jakà jest kopa-
nie. Wysi´gnik dwucz´Êciowy
umo˝liwia prac´ maszynie
w terenie zurbanizowanym
i obrót nadwozia w ciasnej
przestrzeni. Stabilna konstruk-
cja wysi´gnika pozwala rów-
nie˝ wykorzystaç kopark´
do szeregu innych prac poza
kopaniem. Maszyna sprawdza
si´ doskonale przy prze∏adun-
ku betonowych przepustów
i rur. Wysi´gnik dost´pny
w wersji monoblock równie˝
jest w stanie przenosiç olbrzy-
mie ci´˝ary zarówno przy pra-
cach koparkowych, jak i prze-
∏adunkowych. Odpowiednia
konfiguracja ramion znacznie

podnosi uniwersalnoÊç ma-
szyny. Konstruktorzy Volvo
twierdzà nawet, ˝e mo˝liwoÊci
jej zastosowaƒ ograniczaç
mo˝e jedynie… wyobraênia
u˝ytkownika. Obs∏ugiwane
bez koniecznoÊci opuszcza-
nia kabiny szybkoz∏àcze, du˝y
zasi´g kopania i precyzja ru-
chów roboczych znacznie
u∏atwiajà prac´ operatora.
Zastosowany w koparce „inte-
ligentny” uk∏ad hydrauliczny
typu Load Sensing z pompà
osiowo-t∏oczkowà reagujàc
b∏yskawicznie na zmiany ob-
cià˝enia pozwala na utrzyma-
nie pr´dkoÊci i precyzji ru-
chów roboczych. Wp∏ywa tak-
˝e na ekonomik´ eksploatacji
maszyny, pompa t∏oczy bo-
wiem dawki oleju niezb´dne
w danym momencie.  Uk∏ad
hydrauliczny zapewnia taki
rozdzia∏ oleju i ciÊnienia, aby
sprz´˝enie kilku ruchów ro-
boczych jednoczeÊnie nie
powodowa∏o spadku ich
pr´dkoÊci – niezale˝nie od te-
go, czy koparka wykorzysty-

wana jest do transportu ma-
teria∏ów budowlanych, ele-
mentów konstrukcyjnych, czy
te˝ wykonuje zadania z u˝y-
ciem m∏ota, chwytaka lub no-
˝yc wyburzeniowych.
Nowà kopark´ ko∏owà Volvo
EW210C, podobnie jak pozo-
sta∏e modele serii C, wyposa-
˝ono w przestronnà, dosko-
nale wyciszonà kabin´ ze
zwi´kszonà powierzchnià prze-
szkleƒ zapewniajàcà doskona∏à
widocznoÊç we wszystkich kie-
runkach. W ten sposób zagwa-
rantowano wysoki komfort pracy
oraz bezpieczeƒstwo operatora.
Mocowanie kabiny na hydrau-
liczno-spr´˝ynowych podusz-
kach pozwoli∏o maksymalnie
ograniczyç poziom szkodliwych
wibracji przenoszonych na cia-
∏o obs∏ugujàcego maszyn´.
Na kabinie mo˝na zamonto-
waç os∏ony FOG i FOPS, co
jest niezb´dne dla maszyn
pracujàcych przy rozbiór-
kach, wyburzeniach i w ko-
palniach surowców skalnych.
Wymagana jest wówczas

ochrona kabiny, a tym sa-
mym operatora przed obiek-
tami mogàcymi uderzyç w nià
z góry i od przodu. Montowa-
na na przedniej szybie krata
ochronna FOG pozwala si´
∏atwo podnosiç dzi´ki za-
stosowaniu si∏owników ga-
zowych. Dzi´ki temu mo˝-
na utrzymywaç w czystoÊci
przednià szyb´, co warunku-
je bezpiecznà prac´. 
W koparce EW210C zastoso-
wano znacznie wytrzymalsze
podwozie, mocniejszà skrzy-
ni´ biegów oraz wzmocnione
mosty. Maszyn´ wyposa˝yç
mo˝na w fabryczne szybko-
z∏àcze do osprz´tu. Uk∏ad ste-
rowania pracà koparki dobie-
ra obroty i moc silnika stosow-
nie do warunków pracy – pa-
rametry te ustawiane sà za po-
mocà jednego prze∏àcznika
(operator ma do dyspozycji fa-
bryczny tryb pracy „W” oraz
program pozwalajàcy ustawiç
˝àdany wydatek pompy hy-
draulicznej – tryb pracy „C”). 
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Bioràc pod uwag´ mnogoÊç zastosowaƒ, koparka ko∏owa Volvo EW210C zas∏uguje na miano uniwersalnego noÊnika osprz´tu

Koparki ko∏owe VOLVO
Model Moc silnika [kW/KM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
EW140C 91/122 15.800 5,70
EW160C 106/142 18.000 6,20
EW180C 113/152 20.100 6,30
EW210C 120/163 22.200 6,60
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Koparki ko∏owe
New Holland MH Plus

Koncern New Holland oferu-
je osiem modeli koparek ko-
∏owych o ci´˝arze roboczym
od 12 do 25 ton. Ze wzgl´du
na wielorakoÊç zadaƒ, jakie
mogà wykonywaç, koparki
ko∏owe wyposa˝yç mo˝-
na w wiele ró˝nych typów
wysi´gników i ∏y˝ek. Maksy-
malne osiàgi zapewnia wy-
si´gnik z zaawansowanie
rozwini´tà geometrià. Du-
˝ych rozmiarów si∏ownik ra-
mienia umieszczony jest z ty-
∏u, co chroni go przed uszko-
dzeniem i zwi´ksza jego si∏´
dzia∏ania podczas kopania,
a tak˝e znacznie poprawia
widocznoÊç z kabiny.
W koparce MH Plus zastoso-
wano sterowanie elementami
roboczymi za pomocà joy-
sticków elektronicznych (ste-
rowanie elektrohydraulicz-
ne), nie dzia∏ajàcych na zasa-
dzie klasycznego serwow-
spomagania. Upraszcza to
ca∏y uk∏ad, eliminuje wpro-
wadzanie hydrauliki do kabi-
ny (zmniejszone promienio-
wanie cieplne, mniejszy ha-
∏as), eliminuje wycieki, u∏a-
twia zdiagnozowanie ewen-
tualnej awarii i przeprowa-
dzenie naprawy oraz podno-
si dok∏adnoÊç dzia∏ania. 
Moc silnika koparek ko∏owych
New Holland mo˝e byç wyko-
rzystana praktycznie w stu
procentach przez ca∏y czas
pracy. Nie dochodzi przy tym
do przecià˝ania silnika. Kon-
struktorzy New Holland za-
stosowali bowiem zaawanso-
wany elektroniczny system
kontroli i monitoringu obs∏u-
gujàcy trzy wielot∏oczkowe
pompy hydrauliczne. Odse-
parowana pompa obrotu daje
maksimum precyzji i si∏y obro-
tu w czasie pracy. Dzi´ki war-
toÊciom dobieranym na bie˝à-
co na podstawie odczytywa-
nych danych, silnik i pompy
zawsze pracujà na optymal-
nym poziomie. System ten
pozwala na jednoczesne wy-

konywanie wszystkich ru-
chów maszyny.
Przestronna, komfortowa
i doskonale wyciszona kabi-
na zapewnia wygodnà pra-
c´. Ergonomiczne siedzenie
jest regulowane na wyso-
koÊç, tak aby ka˝dy opera-
tor móg∏ indywidualnie do-
pasowaç sobie pozycj´
pracy. Równie˝ konsole sà
ustawiane razem z fotelem.
Wsiadanie i wysiadanie u∏a-
twione jest dzi´ki regulowa-
nej kolumnie kierowniczej. 
¸atwe w obs∏udze elementy
sterowania rozmieszczone
sà zgodnie z zasadami ergo-

nomii. Wielofunkcyjny panel
z czytelnym wyÊwietlaczem
u∏atwia szybkie wybieranie
konkretnego trybu pracy. Za-
kres pracy oraz precyzj´ ru-
chów maszyny mo˝na do-
braç zgodnie z typem wyko-
nywanego zadania. Wszyst-
kie ewentualne b∏´dy obs∏u-
gowe oraz awarie pokazywa-
ne sà na wyÊwietlaczu. 
Wydajna klimatyzacja tworzy
optymalny klimat w kabinie
nawet w przypadku ekstremal-
nych temperatur panujàcych
na zewnàtrz. Dzi´ki przesuw-
nym mechanizmom górnej
i dolnej cz´Êci przedniej szy-

by oraz przesuwnego okna
w drzwiach operatora, mo˝-
na w szerokim zakresie sku-
tecznie wentylowaç kabin´.
Koparka ko∏owa New Hol-
land MH Plus jest po∏àczo-
na z mocnym, szeÊciocylin-
drowym silnikiem Diesla
z bezpoÊrednim wtryskiem
paliwa i mocy 141 KM
przy 2.000 obr./min. Niskie
obroty biegu ja∏owego oraz
p∏aski przebieg wykresu
momentu obrotowego prze-
k∏adajà si´ na niskie zu˝ycie
paliwa oraz maksymalnà
pewnoÊç dzia∏ania. Turbo-
do∏adowanie oraz ch∏odnica
powietrza do∏adowujàcego
zapewniajà doskona∏e spa-
lanie, dajàc nie tylko zwi´k-
szenie osiàgów, lecz tak˝e
ni˝szà emisj´ spalin.
Wszystkie komponenty maszy-
ny sà ∏atwo dost´pne i mogà
byç serwisowane zarówno
z poziomu gruntu, jak i platfor-
my. Smarowanie poszczegól-
nych komponentów Êrodkami
o zwi´kszonej ˝ywotnoÊci
wyd∏u˝a terminy mi´dzy ko-
lejnymi przeglàdami.
Solidna, sztywna rama jest
spawana automatycznie.
Sposób podparcia wa∏u
zapewnia koparce odpo-
wiedni przeÊwit. Wa∏ mo˝e
byç równie˝ oferowany
w wersji dzielonej ze Êrod-
kowym ∏o˝yskowaniem,
co dodatkowo podnosi
w∏asnoÊci trakcyjne ma-
szyny w terenie. Tak˝e
umiejscowienie automa-
tycznej skrzyni biegów Po-
wershift przytwierdzonej
za pomocà po∏àczenia ko∏-
nierzowego do tylnej osi
zapewnia odpowiedni prze-
Êwit i wyÊmienità trakcj´.

Dalsze informacje Pb 008Z

Koparki ko∏owe New Holland
Model Moc silnika [kW/KM] Masa [kg] Maks. g∏´bokoÊç kopania [m] 
MH 2.6 TIER3A 74/99 9.600 4,30
MH3.6 TIER3A 84/113 12.600 4,84
MHCITY TIER 3A 90/121 14.895 5.36
MHPLUS TIER 3A 105/141 17.510 5.76
MH5.6 TIER 3A 118/158  19.240 5.76
MH6.6 TIER 3A 129/173 19.790 6.03
MH8.6 TIER 3A 129/173  20.840 6.85

Koparki ko∏owe New Holland sprawdzajà si´ nie tylko w typowych pracach polegajàcych
na kopaniu. Dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania wielu ró˝nych typów wysi´gników i ∏y˝ek za-
wsze i na ka˝dym placu budowy znajdzie si´ dla nich zadanie… 
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Komatsu i Indeco
- zgrany tandem 

Firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane od wie-
lu lat jest dystrybutorem kon-
cernu Komatsu, jednego
z najlepszych producentów
maszyn budowlanych. Pro-
gram produkcyjny Komatsu,
obejmuje wszelkiego typu
maszyny do robót ziemnych.
Standardowym wyposa˝e-
niem maszyn budowlanych
jest komputer nadzorujàcy
ich prac´, klimatyzacja,
centralne smarowanie... To
jednak nie wszystko. Dla
Komatsu, s∏owo „standard”
znaczy tyle, co „bardzo bo-
gate wyposa˝enie”. Ka˝da
maszyna jest specjalnie do-
bierana dla klienta, wed∏ug
jego preferencji i wymagaƒ,
przy czym doposa˝enie ma-
szyny znacznie wybiega po-
za zakres standardu. To co
dla innych jest opcjà – dla
Komatsu stanowi bowiem
wyposa˝enie seryjne!
PoÊród wielu systemów,
w które wyposa˝one sà ma-
szyny Komatsu na szcze-
gólnà uwag´ zas∏uguje
Komtrax nadzorujàcy prac´
maszyny, dbajàcy o jej
sprawnoÊç oraz dok∏adnie
mierzàcy parametry robót.
Dzi´ki temu bardzo za-
awansowanemu systemowi
mo˝na na bie˝àco analizo-
waç i kontrolowaç maszyn´.
Komtrax daje szeroki wa-
chlarz mo˝liwoÊci nadzoro-
wania floty maszyn, co
w przypadku prowadzenia
robót budowlanych w wielu
miejscach jest trudne
do przecenienia. Wszystkie

maszyny w jednym kom-
puterze!? System Komtrax
to umo˝liwia. Osoba za-
rzàdzajàca flotà maszyn,
na bie˝àco kontroluje stan
paliwa, miejsce i godzin´
rozpocz´cia oraz zakoƒcze-
nia pracy. Dodatkowo mo˝e
sprawdziç, czy dana maszy-
na ma w∏àczony silnik, pra-
cuje i zarabia pieniàdze,
pracuje z ∏y˝kà lub innym
osprz´tem (m∏ot) itp. Kom-
trax powiadomi równie˝
o kondycji serwisowej ma-
szyny. Poka˝e zbli˝ajàcy
si´ czas przeglàdu, ale co
wa˝niejsze zapobiegnie
te˝ awariom. Podobnie jak
klient, tak i dzia∏ serwisowy
Grausch i Grausch, zosta-
nie w przypadku „przegrza-
nia” maszyny natychmiast
powiadomiony o tym fak-
cie. Komtrax wyÊle informa-
cj´ do klienta oraz do de-
alera GiG. System zlokali-
zuje usterk´ i wska˝e opty-
malne czynnoÊci napraw-
cze. Dzi´ki temu serwis Ko-
matsu jest w stanie szybko
usunàç awari´ i przywróciç
sprawnoÊç maszynie.
Mo˝liwoÊç wyboru optymal-
nego trybu pracy, to kolejna
zaleta, którà mo˝e pochwa-
liç si´ Komatsu. Tryb Power
oznacza mo˝liwoÊç pracy
z maksymalnà mocà i szyb-
koÊcià. Zalecany jest tam,
gdzie operator ma do czy-
nienia z ci´˝kim terenem,
a mimo to musi szybko upo-
raç si´ z zadaniem. Kolejny,
bardzo cz´sto wybierany
przez u˝ytkowników Komat-
su tryb – Economy zapew-
nia maksymalnà wydajnoÊç
przy minimalnym zu˝yciu
paliwa. Lifting jest typowym

trybem prze∏adunkowym,
daje bardzo du˝à si∏´ opty-
malizujàc przy tym wydaj-
noÊç uk∏adu hydrauliczne-
go. Szczególnie polecany
jest przy pracach prze∏adun-
kowych oraz recyklingo-
wych. Ostatnie dwa tryby to
prawdziwe hity: Breaker
(praca m∏otem hydraulicz-
nym) oraz Attachment
(osprz´t roboczy – no˝yce
z obrotem, ∏y˝ki kruszàce,
itp.). Tryby te sà cz´sto wy-
korzystywane przez opera-
torów. Unikatowà zaletà
tych systemów jest mo˝li-
woÊç ingerencji poprzez pa-
nel sterowniczy do wn´trza
systemu i samodzielnie
ustawienie wydatku uk∏adu

hydraulicznego. Tym sa-
mym praktycznie przesta∏
istnieç problem zbyt ma∏ego
m∏ota do wi´kszej koparki. 
System wyprowadzeƒ hy-
draulicznych na ramieniu ko-
piàcym to oczywiÊcie stan-
dard. Klient sam wybiera d∏u-
goÊç ramienia kopiàcego
oraz decyduje, w jakie wypro-
wadzenia hydrauliczne ma
byç wyposa˝ona maszyna.
Kolejnym elementem stawia-
jàcym Komatsu w pozycji li-
dera jest bezpieczeƒstwo.
Bezpieczeƒstwo maszynie
zapewnia oczywiÊcie Kom-
trax, dla Komatsu najwa˝-
niejszy pozostaje zawsze
cz∏owiek. Dlatego te˝ Komat-
su mo˝e pochwaliç si´ naj-

Zestawienie danych technicznych m∏otów
Typ m∏ota HP 150 HP 500 HP 900 HP 1500 HP 2000 HP 2500 HP 3000 HP 4000 HP 5000 HP 7000

Sugerowana waga maszyny 0,7- 3 3-8 5 – 14 10 – 20 15 – 25 16 – 28 19 – 32 23 – 42 27 – 50 32 – 63

Ci´˝ar roboczy m∏ota [kg] 80 300 550 850 1.200 1.500 1.900 2.500 3.000 4.000

Ârednica narz´dzia [mm] 45 65 90 110 120 130 140 150 160 180

Wydatek instalacji hydraulicznej [l/min.] 15-40 55-80 70-100 80-125 110-150 125-160 145-180 180-230 190-265 250-305

CiÊnienie robocze w m∏ocie [bar] 105-125 105-125 105-130 115-140 115-140 115-140 125-140 130-160 130-160 140-165

CiÊnienie robocze w maszynie [bar] 160 160r 170 180 180 180 200 210 210 210

CiÊnienie na linii powrotu [bar] 13 19 11 10 8 7 8 8 7 8

Energia pojedynczego uderzenia [J] 200 610 1.060 1.720 2.440 3.120 3.860 5.650 7.660 10.040

liczba uderzeƒ na minut´ 470 – 1.780 720 – 1.370 570 – 1.180 420 – 1.000 460-940 420-870 410-870 370-820 310-670 320-580

Zestawienie danych technicznych no˝yc 

Typ No˝yce z obrotem IRP

850 1000 1250

Sugerowana waga maszyny [t] 19-30 21-40 29-50

Ci´˝ar no˝yc [kg] 1.800 2.400 3.100

Maksymalne rozwarcie szcz´ki [mm] 725 810 910

Maksymalna si∏a Êciskajàca na koƒcówce [ton] 65 87 100

Maksymalna si∏a Êciskajàca [ton] 215 240 240

SzerokoÊç robocza szcz´k [mm] 420 460 510

Wydatek instalacji hydraulicznej [l/min] 200 200 250

Maksymalne ciÊnienie robocze [bar] 320 320 320

Czas otwarcia [s] 1,8 2,4 3,5

Czas zamkni´cia [s] 3 2,3 3

WysokoÊç [mm] 2.350 2.700 3.000

SzerokoÊç [mm] 1.160 1.290 1.600
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obszerniejszà, super cichà
kabinà wyposa˝onà w luksu-
sowy, pneumatycznie regu-
lowany fotel operatora, du˝y
kolorowy ciek∏okrystaliczny
monitor z wyborem trybów
pracy i obs∏ugà kamer (stan-
dard), klimatyzacjà z lekkim
nadciÊnieniem eliminujàcym
wnikanie do wn´trza zanie-
czyszczeƒ, joystickami oraz
specjalnymi przyciskami
do obs∏ugi szybkoz∏àcza.
Stosowany przez Komatsu
system centralnego smaro-
wania redukuje do mini-
mum czas przeglàdów ma-
szyny. Odpowiednie smaro-
wanie wyd∏u˝a czas pracy
maszyny. Te i inne cechy
pozwoli∏y Komatsu osiàgnàç
zdecydowanà przewag´
nad konkurencjà.
B´dàc przez ponad dziesi´ç
lat dealerem Komatsu, firma
Grausch i Grausch wyspecja-
lizowa∏a si´ równie˝ w sprze-
da˝y dodatkowego wyposa-
˝enia do maszyn tej marki. W

pakiecie z koparkami Ko-
matsu najcz´Êciej nabywane
sà m∏oty hydrauliczne
oraz no˝yce do wyburzeƒ In-
deco, jednej z najbardziej
rozpoznawalnych na Êwiecie
marek wÊród producentów
sprz´tu do rozbiórek. 
Dog∏´bna znajomoÊç syste-
mów hydraulicznych oraz
materia∏ów sprawi∏a, ˝e fir-
mie uda∏o si´ skonstruowaç
sprz´t najwy˝szej jakoÊci.
Wykorzystujàc najbardziej
zaawansowane technologie
stworzono nowe no˝yce, za-
projektowane z wykorzysta-
niem doÊwiadczeƒ zdobytych
podczas prac konstrukcyj-
nych zwiàzanych z produkcjà
m∏otów hydraulicznych. 
W procesie produkcji Inde-
co wykorzystuje najnowsze
zdobycze technologiczne
oraz najlepsze materia∏y.
Wszystkie produkty zapro-
jektowane zosta∏y tak, by
sprostaç wysokiemu ciÊnie-
niu oraz szybkiemu zu˝yciu

wywo∏anemu przez tarcie.
Nowatorska konstrukcja no-
˝yc wytwarzanych przez In-
deco zapewnia lepszy
chwyt, u∏atwia manewrowa-
nie oraz wzmacnia energi´
hydraulicznà. Wszystko to
sprawia, ˝e no˝yce mo˝-
na wykorzystaç jeszcze
efektywniej przy wszelkich
pracach rozbiórkowych.
Unikatowy ksza∏t no˝yc
marki Indeco pozwala uzy-
skaç efekt zarówno ich mak-
symalnego rozwarcia, jak
i zamkni´cia. Zapewnia to
wy˝szà efektywnoÊç narz´-
dzia, redukuje czas wykona-
nia robót oraz si∏y przeno-
szone na na rami´ koparki. 
Kolejnym cechà wyró˝niajà-
cà no˝yc Indeco jest mo˝li-
woÊç ich obracania o 360
stopni. U∏atwia to w znacz-
nym stopniu prowadzenie
prac rozbiórkowych w ka˝-
dych warunkach i sprawia,
˝e materia∏ mo˝e byç trzy-
many mocno w szcz´kach.

Konstrukcja przeznaczo-
nych do wyburzeƒ no˝yc ty-
pu Multi umo˝liwia szybkà
wymian´ szcz´k i dostoso-
wanie narz´dzia do aktual-
nych potrzeb u˝ytkownika. 
Na m∏oty i no˝yce Indeco
udzielana jest pe∏na, dwuna-
stomiesi´czna gwarancja.
Firma Grausch i Grausch za-
pewnia równie˝ komplekso-
wà obs∏ug´ serwisowà, za-
równo gwarancyjnà, jak i po-
gwarancyjnà. Oferowane
w bardzo konkurencyjnych
cenach cz´Êci zamienne
oraz materia∏y eksploatacyj-
ne do sprz´tu wyburzenio-
wego Indeco dost´pne sà
w ciàg∏ej sprzeda˝y z maga-
zynu Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane. Firma
dysponuje profesjonalnym
poligonem doÊwiadczal-
nym, na którym dokonuje
prezentacji m∏otów i no˝yc
Indeco pracujàcych na ma-
szynach Komatsu. 

Dalsze informacje Pb 009Z



Ma∏e jest pi´kne!

Bobcat wprowadzajàc do pro-
dukcji ko∏owà ∏adowark´ kom-
paktowà S70 umocni∏ swà po-
zycj´ w segmencie najmniej-
szych maszyn tego typu.
Obok ca∏ego szeregu rozwià-
zaƒ technicznych sprawdzo-
nych w wi´kszych ∏adowar-
kach tej marki, S70 wyró˝nia
si´ niskim ci´˝arem roboczym
oraz niewielkimi gabarytami.
Wa˝àca zaledwie 1.291 kg ma-
szyna ma szerokoÊç 901 mm,
wysokoÊç 1.814 mm oraz
d∏ugoÊç mierzonà wraz ze
standardowà ∏y˝kà zgarniajà-
cà 2.553 mm. Dzi´ki temu no-
wa ∏adowarka Bobcata jest
bardzo ∏atwa w transporcie
oraz doskonale sprawdza si´
podczas prac na ograniczo-
nym terenie. Z ∏atwoÊcià poko-
nywaç mo˝e równie˝ wàskie
przejÊcia, co jest szczególnà
zaletà podczas robót we-

wnàtrz budynków i wsz´dzie
tam, gdzie prace prze∏adun-
kowe wykonywane byç muszà
na ograniczonej przestrzeni. 
Bobcat S70 nap´dzany jest
nowoczesnym, ch∏odzo-
nym cieczà silnikiem Diesla
marki Kubota rozwijajàcym
moc 16,8 kW. Zgodnie z da-
nymi producenta jednostki
nap´dowej, dzi´ki zastoso-

waniu kombinacji filtrów uda-
∏o si´ zredukowaç a˝ o po∏o-
w´ stopieƒ emisji do atmos-
fery szkodliwych czàsteczek
sta∏ych. Moc nap´dzajàcego
maszyn´ silnika w po∏àcze-

niu ze stosunkowo niewiel-
kim ci´˝arem roboczym za-
pewniajà bardzo dobre osià-
gi wyró˝niajàce nowego ma-
∏ego Bobcata spoÊród ma-
szyn tej klasy konkurencyj-
nych marek. Silnik Kuboty na-
le˝y do oszcz´dnych, co
w po∏àczeniu z zastosowanym
w maszynie zbiornikiem pali-
wa o pojemnoÊci 24,6 litra po-

zwoli∏o na znaczàce wyd∏u˝e-
nie czasu pracy bez koniecz-
noÊci tankowania. 
Podobnie jak ma to miejsce
w wi´kszych modelach ∏ado-
warek Bobcata, tak˝e w ma-
szynie S70 zastosowano na-
p´d pasowy z automatycz-
nym napinaczem. W nowej
konstrukcji systemie napina-
czy zastosowano mocniejszy
pasek klinowy, co ogranicza
koszty serwisowania uk∏adu. 
Na nowo opracowano rów-
nie˝ konstrukcj´ dêwigni ste-
rowania. Ich budowa spra-
wia, ˝e sà one teraz mniej
podatne na uszkodzenia me-
chaniczne, co znacznie prze-
d∏u˝a ich ˝ywotnoÊç. Komfort
obs∏ugi maszyny podnoszà
dodatkowo wygodne pod∏o-
kietniki ograniczajàce zm´-
czenie ramion operatora.
Zastosowanie specjalnych
wzmocnieƒ w elementach
mocowania silnika sprawi∏o,
˝e konstruktorom Bobcata
uda∏o si´ w znacznym stopniu
ograniczyç wartoÊç szkodli-
wych wibracji przenoszonych
na cia∏o obs∏ugujàcego ma-
szyn´. Konstrukcja kabiny za-
pewnia operatorowi komfort
pracy. Jej zalety to mi´dzy in-
nymi wygodne wejÊcie, od-
powiednia wysokoÊç i amor-
tyzowane siedzisko, które
mo˝na dopasowywaç do wa-

gi i wzrostu operatora. Kabi-
na ROPS/FOPS chroni go
w przypadku przewrócenia
si´ maszyny lub upadni´cia
na nià przedmiotów. Kabi-
na mini∏adowarki wyposa˝o-
na zosta∏a standardowo w pas
bezpieczeƒstwa oraz dodat-
kowy pa∏àk ochronny. 
Kolejnym elementem podno-
szàcym bezpieczeƒstwo pra-
cy maszynà jest opatentowa-
ny przez Bobcata „Bobcat
Interlock Control System”
(BICS). Jego dzia∏anie polega
na tym, ˝e wszystkie funkcje
maszyny zostajà zablokowa-
ne do czasu, gdy operator nie
opuÊci pa∏àka ochronnego
i nie uruchomi silnika. Tak˝e
dodatkowy uk∏ad hydraulicz-
ny nie mo˝e zostaç za∏àczony
przy podniesionym pa∏àku. 
Posadowiony poprzecznie
silnik i szeroka tylna klapa
zapewniajà optymalny do-
st´p do wszystkich punktów
obs∏ugowych, takich jak
wskaênik poziomu oleju sil-
nikowego, filtry oleju i pali-
wa, akumulator oraz zbiornik
ch∏odziwa. Tak˝e kompo-
nenty uk∏adu hydrauliczne-
go i nap´dowego sà ∏atwo
dost´pne dzi´ki zastosowa-
niu odchylanej kabiny. Jej
odchylenie nie nastr´cza
wi´kszych trudnoÊci. W tym
celu wystarczy jedynie od-
kr´ciç dwie nakr´tki. 
Przep∏yw pompy hydraulicznej
wynoszàcy 33,7 litry na minut´,
sprawia, ˝e uk∏ad hydrauliczny
mini∏adowarki S70 mo˝e nap´-
dzaç szerokà palet´ osprz´tu
roboczego. Dzi´ki zastosowa-
niu szybkoz∏àcza Bob-Tach
znacznie poszerzono zakres
zastosowaƒ maszyny. Jej u˝yt-
kownik mo˝e bez przeszkód
wykorzystywaç narz´dzia prze-
znaczone dla wi´kszej maszy-
ny typu S100. Sà to mi´dzy in-
nymi m∏ot hydrauliczny, le-
miesz, ∏y˝ki specjalistyczne,
wiertnica oraz zamiatarka.
W chwili obecnej do mini∏a-
dowarki S70 dost´pnych jest
ponad dwadzieÊcia ró˝nego
rodzaju narz´dzi roboczych. 

Dalsze informacje Pb 010Z
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Dzi´ki zwartym gabarytom mini∏adowarka S70 z ∏atwoÊcià przechodzi przez otwory
o szerokoÊci poni˝ej 92 i wysokoÊci 182 centymetrów

S70 to najmniejsza ∏adowarka w ofercie Bobcata. Maszyna doskonale sprawdza si´ pod-
czas prac na ograniczonym terenie i podczas pokonywania wàskich przejÊç



ASbud Sp. z.o.o. 
ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice, (032) 608 45 44, www.asbud.com.pl  

ATUT RENTAL 
ul. K∏obucka, 8 02-699 Warszawa, (022) 843 80 44, www.atutrental.com.pl

PK-SERWIS Wroc∏aw
ul. Leona Petra˝yckiego 47, 52-434 Wroc∏aw, (071) 363 42 79, www.pkserwis.com.pl

PK SERWIS Poznaƒ 
ul. Obornicka 350a, 60-689 Poznaƒ, (061) 825 34 00, www.pkserwis.com.pl

TKL Progress Maszyny Budowlane 
ul. Jagodowa 11, 86-005 Zielonka k. Bydgoszczy, (052) 381 47 00, www.tklprogress.pl 

KMK Agro  Brodowo, 
ul. Poznaƒska 20, 63-000 Âroda Wielkopolska,  (061) 285 01 79, www.kmkagro.com

AGRO CENTRUM Sp. z o.o 
Zajàczkowo 35a, 83-111 Mi∏obàdê, (058) 536 86 31, www.agrocentrum.hg.pl

Roltex Sp. z o.o 
Lwowska 143B, 22-300 Krasnystaw, (082) 576 43 43, www.roltexkrasnystaw.pl







Caterpillar i Trimble
majà wspólnà firm´

Caterpillar i Trimble poinfor-
mowa∏y o powstaniu wspól-
nego przedsi´biorstwa, które
dzia∏aç b´dzie pod nazwà
VirtualSite Solutions. G∏ów-
nym celem jego powo∏ania
jest integracja doÊwiadczeƒ
obu partnerów w zakresie
produkcji maszyn, urzàdzeƒ
i oprogramowania dla bran˝y
budowlanej. Efekt wspó∏pra-
cy ma przyczyniç si´ do u∏a-
twienia zarzàdzania pracà
maszyn u˝ytkownikom. Po-
winni oni zyskaç korzyÊci
w zakresie ograniczenia zu-
˝ycia paliwa, usprawnienia
obs∏ugi technicznej i serwiso-
wej oraz szeroko poj´tego
zarzàdzania parkiem maszy-
nowym majàcych niebagatel-
ny wp∏yw na podniesienie
efektywnoÊci jego wykorzy-
stania. – Maszyny marki Ca-
terpillar od zawsze wytwa-
rzane sà z u˝yciem najbar-
dziej zaawansowanych tech-

nologii zwi´kszajàcych efek-
tywnoÊç pracy oraz chronià-
cych naturalne Êrodowisko.
Dzia∏ania na rzecz dalszego
podniesienia produktywno-
Êci, redukcji zu˝ycia paliwa,
kosztów przeglàdów serwiso-
wych i napraw, optymalizacji
stanu technicznego maszyny
i obcià˝eƒ, jakim jest podda-
wana, to aspekty, które ciàgle
zyskujà na wa˝noÊci. Koope-

racja z tak znamienitym part-
nerem, jakim jest Trimble po-
zwala nie tylko na snucie
Êmia∏ych wizji we wspomnia-
nym zakresie, ale tak˝e ich
pe∏nà realizacj´ – powiedzia∏
pe∏niàcy funkcj´ wiceprezy-
denta koncernu Caterpillar,
Gwenne Henricks. 
W poczàtkowej fazie dzia∏a-
nia VirtualSite Solutions kon-
centrowaç si´ majà na two-

rzeniu oferty dla firm z sekto-
ra drogownictwa, budownic-
twa przemys∏owego oraz
przemys∏u wydobywczego.
Równolegle rozbudowywany
b´dzie tak˝e system dystry-
bucji umo˝liwiajàcy pozyska-
nie klientów z innych obsza-
rów. – JesteÊmy przekonani,
˝e nasze dzia∏ania przyniosà
szybkie efekty. Nabywcy na-
szych produktów mogà dzi´ki
nim efektywniej zarzàdzaç
pracà maszyn oraz wszelkimi
dzia∏aniami na placu budowy
– t∏umaczy wiceprezydent
Trimble, Bryn Fosburgh. 
VirtualSite Solutions nie jest
pierwszym wspólnym przed-
si´wzi´ciem obu firm. W ro-
ku 2002 powo∏a∏y one bo-
wiem do ˝ycia Caterpillar
Trimble Control Technolo-
gies (CTCT). Spó∏ka zajmo-
wa∏a si´ rozwojem systemów
sterowania pracà maszyn,
g∏ównie nale˝àcym do Cater-
pillara systemem AccuGrade
i firmowanym przez Trimble
systemem Grade Control. 
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Haulotte Polska
poszerza ofert´

Firma Haulotte Polska jest fi-
lià francuskiej Haulotte Group,
lidera w produkcji podestów
ruchomych do pracy na wyso-
koÊci oraz urzàdzeƒ do pod-
noszenia ∏adunków. Haulotte
Group wykorzystuje w pro-
dukcji najbardziej zaawanso-
wane technologie, w udosko-
nalaniu konstrukcji maszyn
bazuje te˝ na w∏asnych boga-
tych doÊwiadczeniach. Aktu-
alnie Haulotte oferuje cztery
g∏ówne typy podestów: 
• no˝ycowe podesty rucho-

me o wysokoÊci roboczej
od 6 do 12 metrów z nap´-
dem elektrycznym, 

• podesty przegubowe o wy-
sokoÊci roboczej od 12
do 41 metrów z nap´dem
elektrycznym i spalinowym, 

• podesty teleskopowe o wy-
sokoÊci roboczej 6÷43 me-

trów z nap´dem spalinowym, 
• podesty masztowe o wysoko-

Êci roboczej od 6 do 12 me-
trów z nap´dem elektrycznym.

W grupie podestów telesko-
powych Haulotte zaprezen-
towa∏o ostatnio ca∏kowicie
nowe urzàdzenie, jakim jest
podest ruchomy H28TJ+
(HB86TJ+). Podest ma wy-
si´g wynoszàcy 23 metry,
szeroki kosz (do 2,44 metra)
oraz zdolnoÊç szybkiego
podnoszenia nawet z ci´˝-
szymi ∏adunkami (nawet
do 350kg). W urzàdzeniu
zastosowano dodatkowe
teleskopowe rami´ (tzw. JIB
teleskopowy). Powsta∏a
z wykorzystaniem najnow-
szych technologii konstruk-
cja ramienia stanowi efekt
wieloletnich doÊwiadczeƒ
Haulotte. Teleskop i dodat-
kowe teleskopowe rami´ wy-
konano ze stali o wysokiej
spr´˝ystoÊci, o oÊmiokàtnym
przekroju, co zapewnia wy-

jàtkowà stabilnoÊç konstruk-
cji ca∏ego urzàdzenia. 
Sterowane hydraulicznie
za pomocà zaworów propor-
cjonalnych rami´ pozwala
na dotarcie do najbardziej
niedost´pnych stref, nawet
przy maksymalnym wysi´gu.
Rami´ mo˝e p∏ynnie zbli˝aç

si´ do obiektu o dodatko-
we szeÊç metrów omijajàc
przy tym wszelkie przeszko-
dy, co znacznie zwi´ksza
funkcjonalnoÊç urzàdzenia.
Operator podestu ruchome-
go H28TJ+ (HB86TJ+) ma
mo˝liwoÊç wykonania trzech
ruchów jednoczeÊnie: pod-

Imponujàcy doskona∏ymi parametrami pracy teleskopowy podest ruchomy H28TJ+
(HB86TJ+) to ca∏kowicie nowe urzàdzenie w ofercie Haulotte

VirtualSite Solutions nie jest pierwszym wspólnym przedsi´wzi´ciem Caterpillara i Trimble. Ju˝ w ro-
ku 2002 obie firmy sformalizowa∏y wspó∏prac´ dotyczàcà rozwoju systemów sterowania pracà
maszyn. Jej dobre efekty da∏y podstaw´ powo∏ania do ˝ycia kolejnej spó∏ki…



noszenia, wysuwania ramie-
nia oraz obrotu, co zapewnia
szybkie i precyzyjne dotarcie
do obiektu/strefy pracy. Sta∏a
elektroniczna kontrola ruchów
automatycznie redukuje szyb-
koÊç w momencie osiàgni´cia
˝àdanej wysokoÊci. 
Dzi´ki nap´dowi na cztery
ko∏a, tylnej wahliwej osi, blo-
kadzie dyferencja∏ów kó∏
oraz wynoszàcemu 58 cen-
tymetrów przeÊwitowi po-
dest doskonale sprawdza si´
podczas prac w trudnych wa-
runkach terenowych.
Podest mo˝e byç u˝ytkowany
na otwartym terenie nawet
przy wietrze o pr´dkoÊci do 45
km/h. Na bezpieczeƒstwo pra-
cy wp∏yw majà te˝ automa-
tyczne poziomowanie platfor-
my, czujnik przechy∏u, dêwi´-
kowy sygna∏ ostrzegawczy
rozlegajàcy si´ podczas jazdy
oraz wskaênik przecià˝enia
kosza. W razie potrzeby ope-
rator skorzystaç mo˝e ze ste-
rowanej z kosza elektrycznej
pompy awaryjnego opuszcza-

nia ramienia. Sterowanie po-
destem u∏atwia ergonomiczny
pulpit sprawdzony w innych
urzàdzeniach Haulotte. Po-
dest H28TJ+(HB86TJ+) jest
wyposa˝ony w lamp´ g∏ównà,
dodatkowà lamp´ punktowà,
gniazdko elektryczne w koszu
oraz generator pràdotwórczy.
Konstruktorzy podestu nie
zapomnieli o u∏atwieniu pro-
wadzenia prac konserwacyj-
nych. Dost´p do newralgicz-
nych podzespo∏ów urzàdze-
nia zapewniono dzi´ki zasto-
sowaniu obrotowej podsta-
wy silnika oraz otwieranych
do góry os∏on bocznych.
Znaczna cz´Êç modeli pode-
stów ruchomych marki Haulot-
te znajduje si´ w magazynie
firmy w Warszawie. Mo˝liwy
jest wi´c zakup oraz natych-
miastowy odbiór urzàdzeƒ. 
Haulotte Polska dysponuje
w∏asnymi ekipami techników
i serwisantów, dzia∏ajàcymi
na terenie ca∏ego kraju. Fir-
ma utrzymuje magazyn ory-
ginalnych cz´Êci zamien-

nych marki Haulotte. Cz´Êci
nie znajdujàce si´ na stanie
magazynu w Warszawie do-
sy∏ane sà w ciàgu 24 godzin
z magazynu centralnego
znajdujàcego si´ we Francji.
Przeprowadzenie nag∏ej na-
prawy lub zakup cz´Êci nie
stanowià wi´c najmniejsze-

go problemu. Grupa Haulot-
te rozwin´∏a kompleksowy
serwis na skal´ Êwiatowà ∏à-
czàc jakoÊç, profesjonalizm
oraz szybkoÊç dzia∏ania.
Haulotte Polska tworzy tak-
˝e konsekwentnie park urzà-
dzeƒ u˝ywanych tej marki. 

Dalsze informacje Pb 012Z

Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 37

Sterowane hydraulicznie za pomocà zaworów proporcjonalnych rami´ pozwala na dotarcie
do stref najbardziej niedost´pnych, nawet przy maksymalnym wysi´gu
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Kryzys to szansa
na zdobycie przewagi

Kiedy w latach osiemdziesià-
tych ubieg∏ego stulecia dzi´ki
posadowieniu zak∏adów kru-
szàcych na gàsienicach poja-
wi∏a si´ mo˝liwoÊç ich ∏atwe-
go przemieszczania, wydawa-
∏o si´, ˝e dla optymalizacji ich
eksploatacji niewiele ju˝ da
si´ wymyÊliç. Jednak zak∏ady
kruszàce o masie powy˝ej 30
ton to rozwiàzanie, które dla
wielu firm stanowi∏o granic´
wejÊcia w op∏acalny recykling
odpadów budowlanych. Dla
takiej kruszarki przygotowaç
trzeba jednak odpowiednio
du˝y plac, a i maszyny z nià
wspó∏pracujàce nie nale˝à
do najmniejszych.
Na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych problem ten do-
strzeg∏ austriacki in˝ynier
Gerald Hanisch. Zbudowa∏
kruszark´ RM50 marki RUB-

BLE MASTER o wadze 7 ton
dla ma∏ych iloÊci odpadów.
Zastosowania praktyczne
pokaza∏y, ˝e maszyn´ trzeba
powi´kszyç. Tak powsta∏a
kolejna kompaktowa kru-
szarka – RM60 o wadze 12
ton, ma∏ych wymaganiach,
∏atwa w transporcie. To w∏a-
Ênie z jej u˝yciem wiele firm
rozpoczyna swojà przygod´
z recyklingiem. W czasie gdy
koniunktura na rynku nie jest
najlepsza, a powstajàcy od-
pad tylko zawadza, kompak-
towa kruszarka RUBBLE MA-
STER pozwala na wypraco-
wanie dodatkowego zysku.
To wielka szansa na zwi´k-
szenie w∏asnej konkurencyj-
noÊci i sposób na przetrwa-
nie trudnych czasów. Mimo,
˝e dziÊ oferowane sà wi´k-
sze kruszarki marki RUBBLE
MASTER, RM60 pozostaje
niezastàpiona jako kruszarka
dla poczàtkujàcych.

Dalsze informacje Pb 013Z

Produkty Demarec
nareszcie w Polsce

Produkty marki Demarec to
g∏ównie osprz´t na koparki
niezb´dny w pracach wybu-
rzeniowych i recyklingu. Pro-
ducent, firma Demolition and
Recycling Equipment, k∏a-
dzie szczególny nacisk na ja-
koÊç oraz sta∏y rozwój pro-
duktów. Demarec to bardzo
szeroki asortyment wyposa-
˝enia: chwytaki, pulweryze-
ry, no˝yce, m∏oty. Jedno
z ciekawszych rozwiàzaƒ
stanowi system Multi-Quick,
w którym na obrotowej
g∏owicy zaledwie w kilka-
naÊcie minut zmieniç mo˝-
na rodzaj szcz´k. W zale˝-
noÊci od potrzeb u˝ytkownik
ma do wyboru no˝yce do sta-
li, osobno do ci´cia zbiorni-
ków, pulweryzer, a tak˝e
szcz´ki do wyburzeƒ.

Dalsze informacje Pb 014Z



M∏oty pneumatyczne
Atlas Copco

Atlas Copco nieustannie
doskonali swoje produkty
dostosowujàc je zarówno
do coraz bardziej restryk-
cyjnych przepisów w zakre-
sie poziomu wibracji i ha∏a-
su, jak i dbajàc o spe∏nienie
oczekiwaƒ u˝ytkowników
dotyczàcych wydajnoÊci.
Wyrazem tej strategii jest
wprowadzenie na rynek no-
wego w pe∏ni ergonomicz-
nego m∏ota pneumatyczne-
go o masie 12 kg. TEX 12PE
jest pierwszym z nowej
generacji ergonomicznych
m∏otów lekkich, które b´dà
pojawia∏y si´ sukcesywnie
w sprzeda˝y w roku 2009,
a które wyznaczajà nowe
standardy ergonomii.
TEX 12PE ma nowoczesny
wyglàd, niespotykany wÊród
narz´dzi pneumatycznych.

Projekt konstrukcji powsta∏
we wspó∏pracy ze specjali-
stami od projektów przemy-
s∏owych. Wewnàtrz obudo-
wy znajduje si´ kilka opaten-
towanych rozwiàzaƒ, które
pozwoli∏y zminimalizowaç
poziom wibracji w trzech
p∏aszczyznach, w rzeczywi-
stych warunkach roboczych
bez pogorszenia wydajno-
Êci urzàdzenia. Zamocowa-
ny na spr´˝ynach cylinder
mo˝e si´ swobodnie poru-

szaç wewnàtrz obudowy. Ta-
kie rozwiàzanie zapewnia
bardzo dobre poch∏anianie
wibracji. Obudowa pe∏ni tak-
˝e rol´ skutecznego t∏umika.
M∏ot TEX 12PE, podobnie
jak inne m∏oty pneumatycz-
ne Atlas Copco, ma bardzo
dobry wspó∏czynnik masy
do energii uderzenia. Dwu-
stopniowa dêwignia urucha-
miania SOFSTARTTM daje
pe∏nà kontrol´ nad maszy-
nà w czasie startu. M∏ot
TEX 12PE jest wyposa˝ony
w blokad´ narz´dzia nowego
typu, nie jest to ani nakr´ca-
ny ko∏pak, ani zatrzask. Nowa
blokada umo˝liwia bardzo ∏a-

twà i szybkà wymian´ narz´-
dzia, jest l˝ejsza ni˝ zatrzask,
ale nadal bardzo wytrzyma∏a.
Dodatkowo nowy typ blokady
obni˝a poziom ha∏asu urzà-
dzenia. M∏ot TEX 12PE wypo-
sa˝ony jest w szeÊciokàtny
uchwyt narz´dzia o wymia-
rach 22x82,5 mm.
M∏oty TEX 12PE to bardzo
nowoczesne i wydajne urzà-
dzenia, a równoczeÊnie po-
r´czne i ∏atwe w obs∏udze.
Te cechy wraz z zastosowa-
ny system t∏umienia drgaƒ
poprawiajà komfort pracy
operatora i umo˝liwiajà osià-
gni´cie wi´kszej wydajnoÊci.

Dalsze informacje Pb 015Z
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Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia 
sk∏adamy naszym klientom i partnerom biznesowym 

goràce podzi´kowania za owocnà wspó∏prac´ 
w mijajàcym roku oraz najserdeczniejsze ˝yczenia 

Weso∏ych Âwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci 
w Nowym 2009 Roku. 

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

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



Novomat sprzedaje,
serwisuje i wynajmuje

Powsta∏a w roku 1999 firma
Novomat specjalizuje si´
w wynajmie i sprzeda˝y no-
wych i u˝ywanych maszyn bu-
dowlanych. Posiada równie˝
wyspecjalizowany serwis
oraz zajmuje si´ sprzeda˝à
cz´Êci zamiennych do ofero-
wanych maszyn. Novomat
kojarzony jest przede wszyst-
kim jako dealer nowych ma-
szyn Manitou, Ammann Yan-
mar oraz Venieri. Ju˝ od pew-
nego czasu firma zacz´∏a
równie˝ wynajmowaç ∏ado-
warki teleskopowe Manitou.
Wszystkie maszyny przezna-
czone na wynajem posiadajà
wa˝ny przeglàd Urz´du Dozo-
ru Technicznego, dzi´ki cze-
mu nie ma jakichkolwiek pro-
blemów z wjazdem na jakà-
kolwiek budow´ i bezpiecz-
nym prowadzeniem prac. 
Chcàc wype∏niç luk´ spowo-
dowanà ma∏à dost´pnoÊcià

maszyn posiadajàcych fa-
brycznà instalacje z koszem
do transportu osób, do koƒ-
ca roku Novomat zaoferuje
na wynajem a˝ pi´ç ∏adowa-
rek teleskopowych wyposa-
˝onych w kosz o zasi´gu ra-
mienia od 14 do 18 metrów.
Cztery z nich to zupe∏nie no-
we ∏adowarki z serii Privilege.
OczywiÊcie oferta Novoma-
tu obejmuje równie˝ trady-
cyjne maszyny o zasi´gu

od szeÊciu do siedemnastu
metrów i udêwigu od 2.900
do 4.000 kg. Ka˝da z nich
mo˝e byç wyposa˝ona w ∏y˝-
k´ o ró˝nej pojemnoÊci
i przeznaczeniu, ˝urawik,
kosz narz´dziowy, wid∏y,
chwytak do bali itp. Do koƒ-
ca roku liczba ∏adowarek te-
leskopowych przeznaczo-
nych na wynajem wyniesie
∏àcznie dwadzieÊcia sztuk! 
SpoÊród maszyn Manitou
przeznaczonych na wyna-
jem wspomnieç nale˝y tak-
˝e o podnoÊnikach samo-
jezdnych. Dost´pny jest
model terenowy ATJ 165
z silnikiem Diesla idealnie
nadajàcy si´ do prac na ze-
wnàtrz budynków w trud-
nych warunkach tereno-
wych jak b∏oto, nierówno-
Êci terenu itp. oraz podno-
Ênik z nap´dem elektrycz-
nym przeznaczony do prac
w pomieszczeniach za-
mkni´tych lub na terenie
o w miar´ równej i utwar-
dzonej powierzchni. 
Stawki za wynajem sà do-
stosowywane indywidualnie
do konkretnego klienta.
Na cen´ wp∏yw majà przede
wszystkim takie czynniki jak
okres wynajmu oraz wiel-
koÊç maszyny, a tak˝e to,
czy zosta∏a ona wynaj´ta
z operatorem czy bez. 
W ofercie znajdujà si´ rów-
nie˝ mniejsze maszyny.
Mowa tu o znanych i cenio-
nych minikoparkach Am-
mann Yanmar. Do dyspo-

zycji klientów sà dwa mode-
le - B15 oraz SV15 o wa-
dze 1.500 kg, wyposa˝one
standardowo w ∏y˝k´ o sze-
rokoÊci 30 cm. Jako osprz´t
dodatkowy pos∏u˝yç mo˝e
na przyk∏ad wiertnica.

Dalsze informacje Pb 016Z
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W ofercie Novomatu znajdujà si´ równie˝ znane i cenione przez polskich klientów mini-
koparki produkowane przez koncern Ammann Yanmar

Novomat przeznacza na wynajem szero-
kà gam´ maszyn marki Manitou



Komponenty
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Solideal Triple-S

Gàsienice gumowe Triple-S to
nowej generacji produkt Grupy
Solideal przeznaczony do ma-
szyn o ci´˝arze roboczym
od 3.500 do 12.000 kg, których
u˝ytkownicy chcieliby ograni-
czyç emisj´ szkodliwych wi-
bracji, a tym samym zwi´k-
szyç komfort i bezpieczeƒ-
stwo pracy. Przed podj´ciem
produkcji seryjnej nowe gàsie-
nice przesz∏y z powodzeniem
szereg testów w minikopar-
kach pracujàcych w ró˝norod-
nych warunkach terenowych. 
Nowe gàsienice wykonano
w technologii Triple-S z wy-
korzystaniem wzmacniajà-
cych konstrukcj´  zaawanso-
wanych technologicznie ele-
mentów metalowych. WyjaÊnia-
jàc zalety technologii Triple-S,
wystarczy rozwinàç skrót na-
zwy. Potrójne S oznacza: Silent
(cichy), Smooth (g∏adki) oraz
Strong (mocny). Nowe gàsieni-
ce w pe∏ni zas∏ugujà na ozna-

czenie ich tymi trzema wyró˝-
nikami. Konstruktorom Solide-
al uda∏o si´ zredukowaç o bli-
sko po∏ow´ ha∏as dochodzàcy
z podwozia maszyny, nawet
przy wy˝szych pr´dkoÊciach. 
G∏adka powierzchnia gàsie-
nic Triple-S pozwala – w po-
równaniu z gàsienicami
o tradycyjnej budowie – zre-

dukowaç nawet o sto pro-
cent wibracje przenoszone
na maszyn´. Efekt ten jest
osiàgalny niezale˝nie od roz-
wijanych pr´dkoÊci. Ozna-
cza to wi´kszy komfort dla
operatora. Zredukowanie wi-
bracji zwi´ksza ˝ywotnoÊç
podzespo∏ów maszyny, a to
z kolei oznacza zwi´kszenie

efektywnoÊci eksploatacji
dzi´ki ograniczeniu i skró-
ceniu przestojów.
Mocna budowa gàsienic Tri-
ple-S pozwala ograniczyç ry-
zyko wypadania ko∏a nap´-
dowego, napinajàcego oraz
rolek z prowadzenia gàsieni-
cy. Nowe gàsienice posiada-
jà unikatowy wzór bie˝nika,
ze specjalnymi przet∏ocze-
niami na jego ∏opatkach. Ma
to pozytywny wp∏yw na sa-
mooczyszcznie si´ gàsieni-
cy oraz zachowanie maksy-
malnych w∏aÊciwoÊci trak-
cyjnych. Du˝a p∏aszczy-
zna czo∏owa ∏opatek bie˝-
nika gàsienic pozwala zmi-
nimalizowaç uszkodzenia
pod∏o˝a, na którym przycho-
dzi pracowaç maszynie.
Decydujàc si´ na zakup gà-
sienic Solideal Triple-S wybie-
ramy innowacyjnoÊç, zaawan-
sowanà technologi´, bezpie-
czeƒstwo, komfort oraz mo˝li-
woÊç zredukowania kosztów
eksploatacji maszyny.

Dalsze informacje Pb 017Z

Ciche, g∏adkie i mocne. Takie sà gàsienice Solideal wykonane w technologii Triple-S



Szampaƒskie koparki

Saint-Dizier to miasto w Szam-
panii po∏o˝one nad Marnà,
w po∏owie drogi mi´dzy Pary-
˝em a Strasburgiem. Ma nieco
ponad 30 tysi´cy mieszkaƒ-
ców, w przesz∏oÊci by∏o du-
˝ym centrum metalurgicznym.
Dzisiejszà obecnoÊç na mapie
gospodarczej Francji zawdzi´-
cza faktowi, ˝e tu w∏aÊnie swo-
jà siedzib´ i zak∏ad produkcyj-
ny ma Ammann-Yanmar. 
Firma Ammann Yanmar po-
wsta∏a w roku 1989 jako joint-
-venture o równym podziale
udzia∏ów. Stworzy∏y jà dwa kon-
cerny – istniejàcy od roku 1869
Ammann, grupujàcy 21 firm,
z siedzibà g∏ównà w Langen-
thal w Szwajcarii oraz japoƒski
Yanmar, za∏o˝ony w 1921 roku,
skupiajàcy 45 firm, z siedzibà
g∏ównà w Osace. Ammann by∏
pierwszym europejskim im-
porterem maszyn Yanmar. Po-
wstanie jointventure by∏o jed-
nak znaczàcym krokiem w kie-
runku zacieÊnienia i rozwini´-
cia tej wspó∏pracy. Produkcj´
w fabryce w Saint Dizier roz-
pocz´to 1 stycznia 1990 ro-
ku. Ammann Yanmar nadal
sprzedaje jednak tak˝e ma-
szyny wytwarzane w Japonii,
na które istnieje zapotrzebo-
wanie w Europie, a których
produkcja wymaga∏aby grun-
townego przebudowania fa-
bryki, jeÊli nie zbudowania jej
od podstaw. Koncepcja firmy
sprawdzajàca si´ znakomicie
w praktyce jest zatem nast´-
pujàca – w Saint Dizier wytwa-
rza si´ maszyny do prac ziem-
nych – dziesi´ç modeli miniko-
parek, konwencjonalnych
i z zerowym obrotem (seria
ViO). Firma sprzedaje jednak
ponad trzydzieÊci modeli ró˝-
nego typu urzàdzeƒ, to jest:
siedem modeli minikoparek,
dwa typy koparek ko∏owych,
trzy miniwozide∏, dwa ∏adowa-
rek i szeÊç modeli masztów
oÊwietleniowych dostarcza-
nych do Francji z japoƒskich
fabryk. Najmniejsza maszy-
na oferowana przez Ammann

Yanmar to mikrokoparka SV05
o wadze 615 kg, niezwykle
przydatna w firmach komunal-
nych, zajmujàcych si´ kszta∏-
towaniem krajobrazu, budowà
chodników, Êcie˝ek rowero-
wych, parkingów itp. Kolej-
na popularna mikrokoparka to
SV08-1 o ci´˝arze robo-
czym 1.065 kg i przeznacze-
niu do powa˝niejszych za-
daƒ. Wi´ksze modele: SV15
i SV17 (dost´pne tak˝e
w wersji z kabinà) oraz cie-
szàca si´ powodzeniem
w Polsce SV17EX – z mo˝li-
woÊcià rozsuni´cia podwozia.
Kryzys Êwiatowy nie omija
Francji. Ammann Yanmar nie
tylko nie ma zamiaru si´ temu
poddaç, ale i przeciwstawia
si´ skutkom spowolnienia go-

spodarki europejskiej. Jed-
nym z elementów tej strategii
sà zintensyfikowane dzia∏ania
promocyjne – jak na przyk∏ad
zaproszenie do Francji grupy
dziennikarzy z Europy Pó∏-
nocnej, do której zaliczono
tak˝e nasz kraj. Okazjà
do spotkania by∏o powi´ksze-
nie powierzchni produkcyjnej
fabryki o 7,5 tysiàca metrów
kwadratowych. W towarzy-
stwie kolegów ze Szwecji, Da-
nii, Norwegii, Finlandii i Islan-
dii mieliÊmy okazj´ obejrzeç
zak∏ad w Saint Dizier, przeÊle-
dziç proces produkcji oraz za-
poznaç si´ z zaletami kon-
kretnych modeli maszyn i no-
wych rozwiàzaƒ technicznych
(np. systemu mocowania

osprz´tu Quick hitch). Am-
mann Yanmar sukcesywnie
rozwija∏ fabryk´ od poczàtku
jej istnienia inwestujàc za-
równo w budynki, urzàdzenia
do produkcji, wyposa˝enie
warsztatów, organizacj´ sieci
sprzeda˝y, dystrybucji, jak
i marketing oraz obs∏ug´ po-
sprzeda˝nà. Tylko w ciàgu
ostatnich dwóch lat nak∏ady
inwestycyjne firmy wynios∏y
ponad dwadzieÊcia milionów
euro. Taka polityka przynio-
s∏a spektakularne efekty ryn-
kowe – z szóstego miejsca
w rankingu producentów mini-
koparek w roku 2003 Ammann
Yanmar awansowa∏ w ro-
ku ubieg∏ym na miejsce trze-
cie. Firma nie zamierza
na tym poprzestaç, dlatego

obecnie rozwija sieç po-
sprzeda˝nà w ca∏ej Europie
i we wszystkich segmentach
rynku. Za rozwijanie techno-
logii i unowoczeÊnianie pro-
cesu produkcji odpowiedzial-
nych jest pi´tnastu in˝ynie-
rów ÊciÊle wspó∏pracujàcych
z japoƒskà grupà Fukuoka.
Maksymalna zdolnoÊç produk-
cyjna fabryki mo˝e wynieÊç 27
minikoparek dziennie. Przez
unowoczeÊnionà lini´ lakierni-
czà w ciàgu siedmiogodzin-
nej zmiany mogà przejÊç ele-
menty do 22 maszyn. 
W zak∏adach w Saint Dizier wy-
twarza si´ cztery podstawowe
elementy konstrukcyjne ma-
szyn – wysi´gnik, rami´, ram´
obrotowà oraz podwozia. Mon-

ta˝ odbywa si´ pod Êcis∏à kon-
trolà – dotyczy to zresztà
wszystkich etapów produkcji
– od momentu odbioru dostar-
czonych do fabryki cz´Êci pro-
dukowanych poza Saint Dizier
(choçby silników Yanmar),
przez staranne kontrolowanie
samego procesu produkcyjne-
go a˝ po koƒcowà weryfikacj´
gotowej maszyny przed wys∏a-
niem jej do odbiorcy. 
W przypadku awarii lub ko-
niecznoÊci napraw gwarancyj-
nych Ammann Yanmar wspo-
maga swoich delarów oraz
klientów. Ponad dziewi´çdzie-
siàt procent cz´Êci zamien-
nych dostarczanych jest w cià-
gu 24 godzin. Jest to mo˝liwe
dzi´ki Êrodkom logistycznym
oraz wykorzystaniu katalogu
on-line, jak i sieci extraneto-
wej. Na terenie fabryki zlokali-
zowany jest nowoczesny,
skomputeryzowany magazyn. 
Firma ma ponad 100 dealerów
w Europie. Dla ich pracowni-
ków organizowane sà specjal-
ne szkolenia, zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne. Majà
oni zapewnione pe∏ne wspar-
cie ze strony biura konstruk-
cyjnego firmy. Ammann Yan-
mar do koƒca tego roku za-
mierza udost´pniç instrukcje
do wszystkich sprzedawanych
na naszym kontynencie ma-
szyn i urzàdzeƒ opublikowane
w dwudziestu pi´ciu j´zykach.
Struktura sprzeda˝y Am-
mann Yanmar w ubieg∏ym ro-
ku rysowa∏a si´ w doÊç przej-
rzysty sposób – 29% maszyn
trafi∏o do Niemiec, 28%
do Francji, 15% znalaz∏o na-
bywców we W∏oszech, a 10%
w Anglii. Nieco mniejsza
cz´Êç produkcji przeznaczo-
na zosta∏a na rynki Skandy-
nawii, Beneluxu oraz Hiszpa-
nii. Maszyny Ammann Yan-
mar znajdujà tak˝e coraz
wi´cej nabywców w Polsce.
Firma majàca charyzmatycz-
nego dyrektora zarzàdzajà-
cego zamierza poprawiç te
wyniki. Benoit Deboos posia-
da jasnà wizj´ przysz∏oÊci,
precyzyjny plan przezwyci´-
˝enia kryzysu gospodarcze-

Maszyny budowlane
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Powierzchnia produkcyjna fabryki Ammann Yanmar w Saint Dizier zosta∏a niedawno powi´k-
szona a˝ o 7,5 tysiàca metrów kwadratowych



go polegajàcy na  rozwoju
konstrukcji i sprzeda˝y. 
Trzeba przyznaç, ˝e w tym
prowincjonalnym francu-
skim miasteczku drzemie
wielki potencja∏. To w∏aÊnie
tu przed pi´tnastu laty wy-
produkowana zosta∏a pierw-
sza na Êwiecie koparka ViO-
50 z zerowym kàtem obro-
tu. Od tego czasu na rynku
pojawi∏y si´ ju˝ cztery gene-
racje tych maszyn. Sà nie
tylko niezwykle wygodne
podczas pracy na ograni-
czonej przestrzeni, ale dajà
tak˝e wi´ksze bepieczeƒ-
stwo dzi´ki ograniczeniu ry-
zyka kolizji i lepszej widocz-
noÊci z kabiny. Ammann
Yanmar mo˝e si´ pochwaliç
innymi innowacyjnymi po-
mys∏ami – choçby trójdziel-
nym wysi´gnikiem stosowa-
nym w koparkach serii B7
Sigma. Jego konstrukcja
pozwala osiàgnàç wi´kszà
g∏´bokoÊç kopania i precy-
zj´ operowania osprz´-
tem. Pozwala tak˝e maszynie

∏atwiej poruszaç si´ podczas
pracy w ciasnych uliczkach,
dzi´ki temu, ˝e jej wysi´gnik
sk∏ada si´ niczym scyzoryk.
Ammann Yanmar produkuje
tak˝e szerokà gam´ ∏adowarek
ko∏owych oraz transporterów.
Majà one bardzo wytrzyma∏e
i pojemne (od 0,52 do 2,3 m3)
skrzynie-wywrotki, mogà pra-
cowaç w trudnych warunkach
terenowych (stromizny). 
Kolejny produkt Ammann

Yanmar stanowià zdobywa-
jàce sobie coraz wi´ksze
uznanie koparki ko∏owe
B55W1 oraz B55W8-1.
Podczas naszego pobytu
w Saint Dizier pogoda by-
∏a wyjàtkowo brzydka jak
na francuskà jesieƒ. Ca∏kiem
zachmurzone niebo stworzy-
∏o jednak gospodarzom nie-
powtarzalnà okazj´ do za-
prezentowania zalet masz-
tów oÊwietleniowych, jakie

Ammann Yanmar wprowa-
dza tak˝e na polski rynek.
Produkt ten eksponowany
podczas majowych targów
w Kielcach poczàtkowo nie
zwraca∏ wi´kszej uwagi, bo
i nie mia∏ na to szans stojàc
w pe∏nym s∏oƒcu! Balonowe
lampy to coÊ, co doceniç
mo˝na w∏aÊnie o tej porze
roku, kiedy nie tylko
zmierzch zapada wyjàtkowo
szybko, ale i w ciàgu dnia
nat´˝enie naturalnego Êwia-
t∏a pozostawia wiele do ˝y-
czenia. Maszty balonowe
produkowane sà w wielu wy-
godnych wersjach – od mon-
towanej wprost na maszynie
a˝ po lampy mo˝liwe do wy-
suni´cia na wysokoÊç pra-
wie szeÊciu metrów. W Japo-
nii produkt ten jest ch´tnie
wykorzystywany w celach
reklamowych, znakomicie
sprawdza si´ jednak tak˝e
w przypadku koniecznoÊci
doÊwietlenia terenu podczas
prac wykonywanych nocà.

Dalsze informacje Pb 018Z
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W rankingu producentów minikoparek Ammann Yanmar zajmuje miejsce trzecie



Ammann - dziesi´ç
lat techniki 3 W

Trzywa∏owy wibrator stosowa-
ny w ci´˝kich p∏ytach wibra-
cyjnych Ammann sta∏ si´ zna-
kiem firmowym tej marki. Roz-
wiàzanie to cieszy si´ coraz
wi´kszym uznaniem i popular-
noÊcià wÊród fachowców do-
ceniajàcych jego zalety.
Zasada dzia∏ania uk∏adu wi-
bracyjnego sk∏adajàcego si´
z trzech wa∏ków powoduje
optymalne zachowanie si´
p∏yty podczas pracy. Dzieje
si´ tak dlatego, ˝e konstrukto-
rom Ammanna uda∏o si´
w przypadku okreÊlonych po-
∏o˝eƒ fazowych wydatnie wy-
eliminowaç ruch przechylny
p∏yty roboczej, który wyst´pu-
je przy zastosowaniu wibrato-
ra z dwoma wa∏kami. Zalety te
uwidaczniajà si´ przede
wszystkim przy niskiej cz´sto-
tliwoÊci i du˝ej amplitudzie
skoku. Dlatego te˝ w pe∏ni hy-
drauliczne zag´szczarki Am-
mann spod znaku 3 W, odzna-
czajà si´ najwy˝szym momen-
tem niewywa˝enia (wspó∏-
czynnik We) w swojej klasie.
Efektem tego jest najwy˝sza
wydajnoÊç zag´szczania, zna-
komite w∏asnoÊci dotyczàce
ruchu i pokonywania wznie-
sieƒ – osiàgni´te dzi´ki opty-
malnemu przemieszczeniu
punktu ci´˝koÊci oraz jedno-
rodnemu zag´szczaniu bez
spulchniania gruntu.

Kolejnymi argumentami prze-
mawiajàcymi na korzyÊç hy-
draulicznych p∏yt Ammann
z technologià 3 W sà:
• wysoka precyzja dzia∏ania

osiàgni´ta w wyniku bez-
stopniowego sterowania
wspomagajàcego dla ru-
chu przód/ty∏ oraz wibra-
cji punktowej,

• nadzwyczajna zwrotnoÊç
oraz praca nie wymagajàca
wysi∏ku dzi´ki przemyÊlanej
konstrukcji dyszla i sterowa-
nia pozbawionego wibracji,

• szczelna obudowa silnika

i elementów hydrauliki za-
bezpieczajàca podzespo∏y
maszyny przed wnikaniem
zanieczyszczeƒ i uszko-
dzeniami mechanicznymi,

• mo˝liwoÊç optymalnego
i zmiennego dostosowa-
nia cz´stotliwoÊci, ampli-
tudy, si∏y odÊrodkowej,
masy i powierzchni przy-
legania do pod∏o˝a dajà-
ca wi´ksze mo˝liwoÊci
wykorzystania maszyny,

• uk∏ad elektroniczny wy∏àcza-
jàcy za poÊrednictwem elek-
tromagnesów maszyn´ przy

niedoborze oleju silnikowego,
• blokada przed nieumyÊlnym

ponownym rozruchem pod-
czas pracy silnika,

• uk∏ad sterowania rozpoznajàcy
przy w∏àczonym zap∏onie rozruch
dokonywany r´cznie za pomocà
korby i zapewniajàcy w ten sposób
optymalne ∏adowanie akumulatora,

• niezawodny akumulator ze
wzmocnionà konstrukcjà (mo-
del ten produkowany jest wy-
∏àcznie na potrzeby firmy Am-
mann) dodatkowo zabezpie-
czony przed wibracjà dzi´ki
zastosowaniu specjalnego za-
wieszenia t∏umiàcego drgania.

Wszystkie wymienione powy-
˝ej zalety, w po∏àczeniu z ca-
∏ym szeregiem cech wyró˝-
niajàcych na korzyÊç mark´
Ammann sprawiajà, ˝e ma-
szyny te stajà si´ z miesiàca
na miesiàc bardziej popularne
i ch´tnie kupowane. Z okazji ju-
bileuszu dziesi´ciolecia wprowa-
dzenia techniki 3W, Ammann wy-
produkowa∏ seri´ limitowanà p∏y-
ty AVH 6030 E z trzyletnià gwa-
rancjà. O szczegó∏ach akcji
dowiedzieç si´ mo˝na bezpo-
Êrednio w firmie Ammann Pol-
ska lub u jej przedstawicieli.

Dalsze informacje Pb 019Z
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Trzywa∏owy wibrator stosowany w ci´˝kich p∏ytach wibracyjnych Ammann sta∏ si´ znakiem firmowym tej marki

Konstruktorzy Ammanna dbajà o wygod´ u˝ytkowników swych maszyn. Podukowany wy∏àcznie na potrzeby firmy akumulator zosta∏ do-
datkowo zabezpieczony przed wibracjami, a specjalny hak transportowy znacznie u∏atwia przemieszczanie maszyny





COMPATROL® MSM 
- kolejny krok naprzód

Âwiatowa premiera systemu
COMPATROL® MSM odby∏a
si´ w trakcie monachijskich
targów BAUMA 2007. WE-
BER rozszerzy∏ dotychczaso-
wy system kontroli stopnia
zag´szczania gruntu o modu∏
serwisu i zarzàdzania zag´sz-
czarkà. COMPATROL® MSM
∏àczy wszystkie atuty dotych-
czasowego CCD z szerokim
wachlarzem mo˝liwoÊci kon-
troli eksploatowanej zag´sz-
czarki, zarzàdzaniem jej ser-
wisem i wczesnym wykrywa-
niem wszelkich nieprawid∏o-
woÊci mogàcych prowadziç
do powa˝niejszych uszko-
dzeƒ. U˝ytkownik maszyny
oprócz bie˝àcej informacji
o efekcie wykonywanego za-
g´szczania pod∏o˝a, Êledzi
stan urzàdzenia i otrzymuje
informacje o czynnoÊciach
serwisowych, które nale˝y
wykonaç, aby uniknàç zb´d-
nych przestojów. Korzystajàc
z systemu COMPATROL®

MSM oprócz niezaprzeczal-
nych korzyÊci wynikajà-
cych z unikni´cia zb´dnej
pracy przy zag´szczaniu,
uzyskujemy tak˝e dodatko-
we oszcz´dnoÊci ogranicza-
jàc okresy przestojów i kosz-
ty powa˝nych napraw, któ-
rych koniecznoÊç wykona-
nia eliminuje odpowiednio
wczesna diagnoza.
Ka˝da zag´szczarka wyposa-
˝ona w modu∏ MSM posiada
du˝y i czytelny wyÊwietlacz
podzielony na cz´Êç informu-
jàcà o aktualnym stanie za-
g´szczenia pod∏o˝a oraz
cz´Êç wyÊwietlajàcà dane
eksploatacyjne. Maszyna uru-
chamiana jest przez obs∏ugu-
jàcego przyciskiem po wcze-
Êniejszym aktywowaniu chi-
pem. Standardowo na wypo-
sa˝eniu znajdujà si´ trzy chi-
py dla operatorów (niebieskie)
oraz chip serwisowy (czarny).
Zaletà zastosowania chipów
jest eliminacja tradycyjnej sta-
cyjki rozruchowej z kluczem.

Chipy mogà zostaç zaprogra-
mowane w zale˝noÊci od po-
trzeb u˝ytkownika indywidual-
nie (przyporzàdkowany nu-
mer seryjny maszyny) lub gru-
powo (jeden numer klienta dla
wi´kszej iloÊci maszyn). W ten

sposób sprz´t dodatkowo za-
bezpieczony jest przed kra-
dzie˝à i nie mo˝e byç aktywo-
wany przez u˝ytkowników
nieupowa˝nionych. Aktywa-
cja zag´szczarki chipem ope-
ratora umo˝liwia jej rozruch
oraz Êledzenie wskazaƒ doty-

czàcych zag´szczania pod∏o-
˝a i sygna∏ów ostrzegawczych
o nieprawid∏owym napi´ciu
w instalacji elektrycznej, ci-
Ênieniu oleju, temperaturze
silnika, zu˝yciu filtra powie-
trza, paska klinowego i niepra-

wid∏owych obrotach silnika.
W przypadku braku reakcji
na ostrze˝enie maszyna sa-
moczynnie wy∏àcza si´ w cza-
sie zale˝nym od skali zagro-
˝enia powa˝niejszym uszko-
dzeniem. ZaÊwiecenie kontro-
lki „serwis” informuje operato-

ra o koniecznoÊci wykonania
okresowego przeglàdu. 
Chip serwisowy s∏u˝y do do-
konywania ustawieƒ para-
metrów czasowych, termi-
nów serwisowych i odczyty-
wania na zintegrowanym
liczniku obrotów silnika,
cz´stotliwoÊci zag´szczarki
oraz procentowego zu˝ycia
filtra powietrza i paska klino-
wego. Dodatkowo chipem
serwisowym mo˝na przeno-
siç dane do komputera PC
bàdê laptopa, gdzie z po-
mocà oprogramowania pre-
cyzyjnie przeÊledziç mo˝na
pe∏nà histori´ eksploatacji
i serwisu zag´szczarki do-
∏àczajàc w∏asne uwagi i in-
formacje dodatkowe. 
COMPATROL® MSM od cza-
su wprowadzenia na rynek
zyska∏ szerokie grono u˝yt-
kowników czerpiàcych ko-
rzyÊci z jego mo˝liwoÊci.
W zale˝noÊci od wymagaƒ
u˝ytkownicy mogà dosto-
sowaç system korzystajàc
ze wskazówek specjalistów
WEBER MT. System szcze-
gólnie polecany jest firmom
intensywnie eksploatujàcym
sprz´t oraz specjalizujàcym
si´ w jego wypo˝yczaniu.
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Premiera systemu COMPATROL® MSM mia∏a miejsce w Monachium podczas presti˝owych  targów BAUMA 2007

COMPATROL® MSM pozwala uzyskaç wymierne oszcz´dnoÊci 



Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

„My z Weber MT stworzyliÊmy COMPATROL® wpro-
wadzajàc innowacj´ w naszej specjalistycznej dzie-
dzinie r´cznie kierowanych zag´szczarek gruntu.
Prowadzone przez nas badania techniczne na po-
ziomie podstawowym zapewniajà najwy˝szà jakoÊç
produktów. NiezawodnoÊç sprz´tu naszej produkcji
potwierdza w praktyce trzykrotnie ni˝sza od Êred-
niej w bran˝y maszyn budowlanych usterkowoÊç
w okresie gwarancji, której udzielamy na okres 24
miesi´cy. Gwarancjà wysokiej jakoÊci i niezawod-
noÊci jest rozwój i w∏asna produkcja najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszyn. „Made by Weber MT”
– polegajcie na nas!”

Wasz 
Weber MT 

Kontrola stopnia zag´szczania Weber MT zapewnia
optymalne wyniki pracy poprzez nieprzerwanà
diagnoz´ stanu pod∏o˝a. 

• Miejsca niedostatecznie zag´szczone 
sà wykryte i mogà zostaç poprawione 

• Koniec zb´dnych przejazdów zag´szczarkà
• Mniej póêniejszych poprawek oszcz´dza 

czas i koszty 
• Usterki maszyny zostajà wykryte 

przed powstaniem uszkodzeƒ 
(COMPATROL®-MSM) 

• Wskazówki o terminach regularnych 
przeglàdów (COMPATROL®-MSM)

• Prosta obs∏uga
• ¸atwo zrozumia∏e wskazania wyÊwietlacza

R´cznie kierowane zag´szczarki gruntu z systemem COMPATROL®-CCD 
i COMPATROL®- MSM – wi´cej informacji pod www.webermt.com.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. · ul. Grodziska 7 · 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: 022 739 70 80, 022 739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com



Sima - urzàdzenia
do ci´cia i gi´cia

Zak∏ad Produkcyjno-Handlo-
wy PIWI dostarcza maszyny
i urzàdzenia produkcji hisz-
paƒskiej firmy Sima przezna-
czone do ci´cia i gi´cia stali
zbrojeniowej. Sà to zarówno
urzàdzenia b´dàce po∏àcze-
niem gi´tarki i no˝yc, jak i ma-
szyny w wersji separowanej.
Po te ostatnie si´gajà naj-
cz´Êciej firmy, które realizujà
du˝e obiekty budowlane. Sà
to równie˝ maszyny, które
w przypadku bardzo du˝ego
zapotrzebowania na gi´te pr´-
ty zbrojeniowe, mogà z powo-
dzeniem wspomagaç automa-
ty. Dobrym przyk∏adem mo˝e
byç Zak∏ad Prefabrykacji Be-
tonu LPP Sp. z o.o. z Legnicy,
który stosuje w swych proce-
sach produkcyjnych najwi´k-
sze gi´tarki i no˝yce firmy Si-
ma. Warto tak˝e zauwa˝yç,
˝e maszyny Sima charaktery-
zujà si´ bardzo dobrà relacjà
ceny do jakoÊci. 
PIWI ma w swojej ofercie
cztery modele gi´tarek marki
Sima. Najci´˝szym narz´-
dziem spoÊród nich, skon-
struowanym z myÊlà o wyko-
rzystaniu przez firmy budow-
lane realizujàce du˝e obiek-
ty, jest gi´tarka elektrycz-
na DEL 50. Jej mocna kon-
strukcja i parametry technicz-
ne umo˝liwiajà gi´cie pr´tów
˝ebrowanych do Êredni-
cy czterdziestu, a g∏adkich
do pi´çdziesi´ciu milime-
trów. Gi´tarka odznacza si´
prostà konstrukcjà, co zde-
cydowanie u∏atwia jej obs∏u-
g´. Mechanizm rewersyjny
pozwala na obrót sto∏u w pe∏-
nym zakresie w obydwu kie-
runkach. Kàt obrotu sto∏u na-
stawiany jest z du˝à dok∏ad-
noÊcià dzi´ki specjalnym
ogranicznikom. Po osiàgni´-
ciu nastawionego ograniczni-
kiem kàta obrotu nast´puje
automatyczny powrót do po-
zycji wyjÊciowej. Zastosowa-
nie dost´pnych opcjonalnie
przystawek umo˝liwia wy-

konywanie gi´ç w kszta∏cie
∏uków, kó∏ o du˝ej Êrednicy
lub spiral. Maszyna nap´-
dzana jest silnikiem o mo-
cy 4 kW, który umo˝li-
wia wykonywanie ciàg∏ej
pracy przy maksymalnym
obcià˝eniu. Najnowsza wer-
sja tego urzàdzenia DEL 50
tronic wyposa˝ona jest

w elektroniczny systemem
ustawiania kàta gi´cia. 
Kolejnà grupà produktów Si-
ma w ofercie firmy PIWI sà wy-
st´pujàce pod nazwà CEL no-
˝yce elektryczne przeznaczo-
ne do ci´cia pr´tów zbrojenio-
wych. W ofercie znajdujà si´
trzy modele tych urzàdzeƒ

– CEL 30, CEL 35 oraz CEL 45.
Ostatni z wymienionych
modeli – CEL 45 stanowi do-
skona∏e uzupe∏nienie gi´tarki
DEL 50. Silnik o mocy 3 kW
i cz´stotliwoÊç 3.000 obr./min,
umo˝liwia ci´cie pr´ta ˝ebro-
wanego o Êrednicy 40 milime-
trów oraz jednoczesne ci´-
cie trzech pr´tów o Êredni-

cy 25 milimetrów. Liczba ci´ç,
jakich mo˝na dokonaç w cià-
gu jednej minuty wyno-
si szeÊçdziesiàt, co gwarantu-
je du˝à wydajnoÊç pracy na-
wet w przypadku ci´cia pr´tów
o Êrednicy 40 milimetrów. PI-
WI oferuje równie˝ urzàdzenia
typu Combi (Combi 25/30,

Combi 30/35, Combi 36/42).
W zale˝noÊci od typu, prze-
znaczone sà one do gi´cia
pr´tów zbrojeniowych o mak-
symalnej Êrednicy od 22 do 40
milimetrów i ci´cia o Êrednicy
od 30 do 32 milimetrów. Znaj-
dujà zastosowanie przede
wszystkim na placach budo-
wy. Wyposa˝one sà w mecha-
nizm rewersyjny pozwalajàcy
na obrót sto∏u w obydwu kie-
runkach w pe∏nym zakresie.
Kàt obrotu sto∏u nastawiany
jest z du˝à dok∏adnoÊcià
za pomocà ograniczników.
Gi´tarka wy∏àcza si´ automa-
tycznie i wraca do pozycji wyj-
Êciowej po osiàgni´ciu nasta-
wionego ogranicznikiem kàta
obrotu. Prostokàtne no˝e po-
siadajà cztery kraw´dzie tnà-
ce, a ich wymiana podczas
eksploatacji jest bardzo ∏atwa.
Pozwalajà one na wykonanie
czterech operacji za pomocà
jednej maszyny: gi´cia i ci´cia
pr´tów, wykonywania strze-
mion oraz zwijania spiral. 
Firma PIWI udziela dwunasto-
miesi´cznej gwarancji na ofe-
rowane urzàdzenia, zapewnia
serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny, sprzeda˝ cz´Êci za-
miennych oraz – w zale˝noÊci
od zapotrzebowania – szko-
lenia z zakresu obs∏ugi ofero-
wanych urzàdzeƒ. 
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No˝yce elektryczne Sima przeznaczone do ci´cia pr´tów zbrojeniowych wyst´pujà pod nazwà CEL

Gi´tarka DEL 50 wyposa˝ona jest w elektroniczny systemem ustawiania kàta gi´cia





Gi´tarki Simpedil

Firma Simpedil jest obec-
na na polskim rynku zdecy-
dowanie d∏u˝ej od swoich
konkurentów, bo ju˝ od ro-
ku 1997. Od ponad dziesi´-
ciu lat jej autoryzowanym
przedstawicielem na rynku
polskim jest firma Budo-
-Sprz´t Opole. W tym czasie
maszyny firmy Simpedil pra-
cujàce zarówno w du˝ych
zbrojarniach, jak i w trud-
nych warunkach na placach
budów potwierdzi∏y swojà
wysokà jakoÊç, niezawod-
noÊç i trwa∏oÊç. W swojej
ofercie Simpedil posiada
gi´tarki, gi´tarko-przecinarki,
no˝yce do przeróbki pr´tów
zbrojeniowych o Êrednicy
w zakresie od 16 do 70 mm.
Gi´tarki posiadajà bogate
wyposa˝enie dodatkowe,
które zwi´ksza znacznie wy-
dajnoÊç i powtarzalnoÊç wy-
miarowà wyrobów. Wyposa-
˝one mogà byç w programa-

tor elektroniczny, na którym
mo˝na zaprogramowaç
do dziesi´ciu kàtów w jed-
nym cyklu produkcyjnym.
Posiada on równie˝ funkcj´
korekcji ustawionej wielkoÊci
kàta oraz funkcj´ liczenia wy-
konanych sztuk.
Ponadto w sk∏ad wyposa˝e-
nia dodatkowego wchodzà

równie˝: przymiar liniowy,
zaginiak do strzemion oraz
przystawka do gi´cia spiral-
nego, która zast´puje spe-
cjalistycznà maszyn´. 
Firma pracujàc nieustannie
nad doskonaleniem kon-
strukcji i poprawà w∏aÊciwo-
Êci u˝ytkowych stale wpro-
wadza nowe modele. Ostat-

nio zaprezentowano auto-
matycznà lini´ do ci´cia pr´-
tów prostych oraz specjali-
stycznà maszyn´ do zwija-
nia spirali i obr´czy CAL 34. 
Bardzo ciekawà propozycj´
stanowi gi´tarka P 55 Special
wyposa˝ona w programator
elektroniczny i posiadajàca
dwie pr´dkoÊci obrotowe g∏o-
wicy 5,5/11 obr./min. Gi´tar-
ka posiada równie˝ dwie pa-
ry przesuwnych saƒ z otwora-
mi i wa∏ki podajàce. Dzi´ki
tym cechom uzyskujemy uni-
wersalnà maszyn´ o du˝ych
mo˝liwoÊciach produkcyj-
nych zarówno przy przerób-
ce pr´tów o ma∏ych, jak i du-
˝ych Êrednicach. 
Na drugim biegunie oferty firmy
Simpedil jest jednokierunkowa
szybkoobrotowa (22 obr./min)
gi´tarka PS 16, która mo˝e
byç wyposa˝ona we wszyst-
kie wy˝ej wspomniane elemen-
ty dodatkowe. Gi´tarka ta prze-
znaczona jest do wysokowydaj-
nej produkcji strzemion. 
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Gi´tark´ P 55 Special wyposa˝ono w elektroniczny programator 





Myjki firmy Brendon
Powerwashers

Brendon Powerwashers jest
jednym z najwi´kszych bry-
tyjskich producentów wyso-
kociÊnieniowych myjek spa-
linowych do najbardziej
wymagajàcych zastoso-
waƒ w przemyÊle, poczàw-
szy od czyszczenia maszyn
budowlanych, a koƒczàc
na skutecznym usuwaniu
graffiti. W ofercie firmy znaj-
duje si´ szeroka gama mo-
deli o ciÊnieniu roboczym
od 70 do 350 bar nap´dza-
nych silnikami benzynowy-
mi, Diesla lub elektrycznymi.
Wi´kszoÊç modeli wyposa-
˝ono w unikatowy system
Brendon Live Hose Reel
umo˝liwiajàcy szybkie i ∏a-
twe zwijanie w´˝y. Przed∏u-
˝a to nie tylko ˝ywotnoÊç sa-
mych przewodów, ale tak˝e
pozwala utrzymaç maszyn´
w pe∏nej gotowoÊci do na-
tychmiastowego u˝ycia.

Myjki Brendon Powerwa-
shers charakteryzujà  si´
trwa∏à konstrukcjà i impo-
nujàcà wytrzyma∏oÊcià.
Myjki Brendona ze zbiornikiem
produkowane sà w Anglii,
przy u˝yciu najwy˝szej jakoÊci
komponentów. Asortyment
produktów obejmuje modele
z silnikami spalinowymi i Die-
sla o ciÊnieniu roboczym
od 140 do 240 bar oraz o war-
toÊci przep∏ywu od 13,2
do 38,2 l/min. Te majàce wiele
zastosowaƒ urzàdzenia po-

zwalajà na czyszczenie nawet
w najtrudniej dost´pnych miej-
scach. Maksymalny ca∏kowity
ci´˝ar myjki w wersji mobilnej
wynosi 1.500 kg, co oznacza,
˝e mo˝e byç ona ciàgni´ta
po drogach publicznych przez
wi´kszoÊç pojazdów. Myjki te
mogà byç równie˝ u˝yte
do czyszczenia pod wyso-
kim ciÊnieniem na przyk∏ad
maszyn budowlanych, kó∏,
urzàdzeƒ do przygotowania
betonu oraz ogólnego sprzà-
tania placów budowy.

Firma Brendon Powerwa-
shers od dwudziestu pi´ciu
lat produkuje dwa rodzaje
myjek, to znaczy urzàdzenia
przewoêne oraz montowane
na sta∏e. Dzi´ki swej wyso-
kiej jakoÊci i trwa∏oÊci cie-
szà si´ one uznaniem firm
stosujàcych je w rolnictwie,
wypo˝yczalniach, w prze-
myÊle budowlanym oraz
w pracach porzàdkowych
i przy sprzàtaniu. Urzàdze-
nia posiadajà solidne ruro-
we podwozia pokryte farbà
proszkowà, wyposa˝one sà
w standardowe w´˝e wyso-
kociÊnieniowe. Opcjonal-
nie dost´pne sà rów-
nie˝ pi´çdziesi´ciometro-
we w´˝e przed∏u˝ajàce.
W Polsce myjki Brendon
Powerwashers dost´pne sà
za poÊrednictwem sieci
punktów wynajmu i serwi-
sowania nale˝àcych do fir-
my Atut Rental. Potencjalni
klienci mogà tu zapoznaç
si´ z pe∏nà ofertà sprz´tu.
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C54. MAN–Trucknology® Off Road Show

C56. Transport ciàgnikowy na placu budowy

C58. Naczepy modu∏owe

V55.PodnoÊniki monta˝owe VERSALIFT®

V57.Fastrac - na budow´ i… autostrad´

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

Technika nap´dów 
i uk∏adów jezdnych
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ALTEC – dobry wybór

Bydgoska firma Kolbud
dzia∏a na polskim rynku ju˝
od blisko osiemnastu lat.
Specjalizujàc si´ w technice
prze∏adunków Kolbud dzi´ki
zdobytym doÊwiadczeniom
zyska∏ sobie znaczàce miej-
sce wÊród krajowych firm

transportowych. W aktualnej
ofercie posiada mi´dzy inny-
mi szyny i rampy prze∏adun-
kowe renomowanej firmy AL-
TEC. Przeznaczone sà one
do mostowania ∏adowni po-
jazdów ci´˝arowych lub sta-
∏ych ramp z poziomem oto-
czenia. Szyny najazdowe
stosowane sà w prze∏adun-
kach towarów o ni˝szej ma-

sie za pomocà sprz´tu trans-
portowego jednoosiowego
o ma∏ych kó∏kach, r´cznych
wózków niskiego podnosze-
nia o odpowiednim przeÊwi-
cie pod∏ogowym oraz taczek
ogumionych. Rampy najaz-
dowe przeznaczone sà
do prze∏adunku towarów
o wy˝szej masie, sprz´tu
na kó∏kach oraz lekkich

i Êrednioci´˝kich pojazdów,
takich jak na przyk∏ad ma-
szyny budowlane, kosiarki
traktorowe, czy minikoparki. 
Rampy najazdowe specjalne
przystosowane sà do za∏adun-
ku oraz wy∏adunku ci´˝kich
mobilnych maszyn roboczych
celem ich przewozu Êrodka-
mi transportu drogowego.
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MAN–Trucknology®

Off Road Show

W dniach 9-10 paêdziernika
na terenie pod∏ódzkiej ko-
palni piasku Iglasta VI odby-
∏a si´ prezentacja nowocze-
snych pojazdów cià˝aro-
wych MAN przeznaczonych
dla bran˝y budowlanej. Po-
kazano podwozia z zabudo-
wami wywrotczymi, betono-
mieszarki, betonomieszarki
z pompami do betonu,
pompy do betonu, hakow-
ce oraz bramowce. W poka-
zach wzi´∏o udzia∏ czterna-
Êcie pojazdów, z czego
osiem bezpoÊrednio w jaz-
dach testowych w trudnych
warunkach terenowych pa-
nujàcych w kopalni. 
Podczas imprezy do jazd te-
stowych przeznaczono po-
jazdy nale˝àce do najnow-
szej generacji MAN-Truckno-
logy® o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej od 8 do 41 ton
i nap´dzie od 4x2 do 8x8.
Gospodarze podkreÊlali, ˝e
MAN jest w stanie w pe∏ni
skonfigurowaç pojazd, zgod-

nie z wymaganiami nabywcy
i przeznaczeniem pojazdu
oraz warunkami pracy. Po-
czàwszy od konfiguracji uk∏a-
du nap´dowego, poprzez ra-
m´, zawieszenie, a skoƒ-
czywszy na wyposa˝eniu ka-
biny. Do wyboru nabywca
ma szereg kombinacji w za-
kresie wysokoÊci konstruk-
cyjnej, rodzaju zawieszenia
oraz osi. PodkreÊlono, ˝e
w przypadku firmy MAN pod-
wozia przeznaczone do za-
budowy wywrotczej i betono-
mieszarek opuszczajà fabry-
k´ ju˝ w pe∏ni przygotowane.
Nie muszà byç zatem pod-
dawane ˝adnym modyfika-
cjom i adaptacjom poza fa-
brykà, co ma cz´sto miejsce
w przypadku podwozi kon-
kurencyjnych marek.
Samochody cie˝arowe nale-
˝àce do najnowszej generacji
MAN-Trucknology® otrzyma-
∏y tak˝e nowà charaktery-
stycznà „twarz”. Z zewnàtrz
ci´˝arówki MAN otrzyma∏y
bardziej atrakcyjny wyglàd,
zosta∏y równie˝ udoskonalo-
ne w zakresie parametrów
aerodynamicznych. Kon-

struktorzy MAN nie zapo-
mnieli równie˝ o wygodzie
kierowców. Mogà oni cie-
szyç si´ wysokiej klasy fote-
lami i poprawionà ergonomià
elementów obs∏ugowych.
Pod maskà nowych pojazdów
MAN znalaz∏y si´ nowe, moc-
ne silniki z recyrkulacjà spalin
EGR i wtryskiem common-ra-
il; wszystkie oferowane typo-
szeregi mocy dost´pne sà

równie˝ w standardzie EEV.
W tej klasie wagowej MAN
oferuje najnowoczeÊniejsze
systemy elektronicznego ste-
rowania hamowaniem EBS,
bardziej bezpieczne w po-
równaniu z samochodami
konkurencji. TGL i TGM mo-
gà równie˝ zostaç zamówione
z elektronicznym systemem
stabilizacji toru jazdy ESP. 
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Specjalistyczne podnoÊniki
monta˝owe Versalift

Ju˝ od z górà czterdziestu lat
Versalift pozostaje liderem
wÊród producentów pod-
noÊników monta˝owych.
Pierwszy podnoÊnik Versalift
skonstruowano w roku 1965
w Teksasie. Urzàdzenie mie-
rzàce 24 stopy wykorzysty-
wane by∏o przez firmy teleko-

munikacyjne, umo˝liwiajàc
w bezpieczny sposób trans-
portowanie pracowników
i niezb´dnych im narz´dzi
na po˝àdanà wysokoÊç. Pod-

noÊniki produkowane sà
w USA, a ich monta˝ na pod-
woziach samochodów ci´˝a-
rowych, dostawczych typu
pick-up oraz furgon odbywa
si´ w Danii. Obecnie w ofer-
cie firmy znajduje si´ kilka-
dziesiàt modeli podnoÊni-
ków o wysokoÊci roboczej
od 8 do 65 metrów, w tym
izolowanych do prac pod na-
pi´ciem. Od roku 1965 Time
Manufacturing Company

sprzeda∏ ponad 90 tysi´cy
urzàdzeƒ. Aktualnie Versalift
poszerzy∏ swoja ofert´ o pod-
noÊniki przeznaczone do bu-
dowy oraz konserwacji sieci

trakcji tramwajowej i trolejbu-
sowej. PodnoÊniki mogà byç
wyposa˝one w obszerny bal-
kon lub kombinacj´ balkonu
oraz kosza. Dodatkowa za-
budowa warsztatowa zwi´k-
sza funkcjonalnoÊç ca∏ego
urzàdzenia. PodnoÊnik mo˝e
byç wyposa˝ony w podwo-
zie szynowe. Ca∏e urzàdze-
nie dobierane jest indywidu-
alnie do potrzeb i wymagaƒ
klienta. D∏ugoletnie do-
Êwiadczenie na rynku oraz
najwy˝sza jakoÊç sprawiajà,
˝e produkty Versalift sà ch´t-
nie wybierane i cenione
przez u˝ytkowników.
O najwy˝szym stopniu bez-

pieczeƒstwa i jakoÊci pod-
noÊników Versalift Êwiad-
czy fakt posiadania przez
ich producenta:
• certyfikatu ISO 9001,
• znaku CE.
Potwierdzajà to tak˝e liczne
wyró˝nienia. W roku 2007
firma Agrex Arcon otrzy-
ma∏a medal IX Mi´dzyna-
rodowych Targów Maszyn
Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych za pod-
noÊnik koszowy Versalift ty-
pu ET-32-LFXS. Agrex Ar-
con nale˝y te˝ do presti˝o-
wego grona laureatów Ga-
zeli Biznesu 2007 i 2008.
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Versalift produkuje kilkadziesiàt modeli podnoÊników o wysokoÊci roboczej od 8 do 65 metrów

Versalift poszerzy∏ ofert´ o podnoÊniki do budowy oraz konserwacji sieci trakcyjnej



Transport ciàgnikowy
na placu budowy

ZM Metaltech jest dostaw-
cà specjalizowanych przy-
czep wywrotek ciàgniko-
wych serii PBN, które prze-
znaczone sà do obs∏ugi
placów budowy. Porówna-
nie kosztów eksploatacji
na krótkich odcinkach prze-
jazdowych – zestawu cià-
gnik plus przyczepa i samo-
chodu ci´˝arowego wska-
zuje jednoznacznie, ˝e bar-
dziej efektywnym Êrodkiem
transportu jest zestaw ciàgnik
plus przyczepa. Pod uwag´
braç równie˝ nale˝y zalety
zestawu ciàgnikowego pole-
gajàce na jego zwrotnoÊci
i mo˝liwoÊci pracy w najci´˝-
szych warunkach tereno-
wych. Przyczepa mo˝e zo-
staç wyposa˝ona w ogumie-
nie o rozmiarze 750/50x26,5,
co umo˝liwia jej sprawne po-
ruszanie si´ wraz z ∏adun-
kiem dwudziestu ton w trud-
nym budowlanym terenie.
Solidna konstrukcja zawie-
szenia osi i ramy noÊnej sta-
nowi gwarancj´ bezawaryj-
nego eksploatowania przy-
czepy przez d∏ugie lata. 
Skrzynie ∏adunkowe przy-
czepy PBN 20 wykonane sà
z blachy ST 52 o grubo-
Êci oÊmiu i szeÊciu milime-

trów. Opcjonalnie dost´pne
sà równie˝ konstrukcje,
w których ca∏oÊç lub dno
skrzyni ∏adunkowej wykona-
na jest z blach trudnoÊcie-
ralnych typu Hardox.
Kolejnà serià przyczep spe-
cjalizowanych sà przyczepy
typu PH przeznaczone do ob-
s∏ugi kontenerów. Niezwykle
szeroka gama nadwozi konte-
nerowych; platformy do prze-
wozu sprz´tu budowlanego,
kontenery do przewozu mate-
ria∏ów budowlanych, kontene-
ry do przewozu materia∏ów ob-

j´toÊciowych – sprawiajà, ˝e
przyczepy PH uznaç nale˝y
za jeden z najbardziej uniwer-
salnych Êrodków transporto-
wych. Przyczepy te wykonujà
za∏adunki kontenerów, roz∏a-
dunki kontenerów, roz∏adun-
ki kontenerów poprzez wy-
wrót skrzyni kontenera.
Dzi´ki zastosowaniu szero-
kiego ogumienia, znakomi-
cie dajà sobie rad´ z trudny-
mi warunkami terenowymi
i docierajà do ka˝dego miej-
sca, gdzie powinien zostaç
dostarczony kontener.

Przyczepy PH mogà byç
wyposa˝ane w elektronicz-
ne sterowanie  mechani-
zmami. Dzi´ki takiemu roz-
wiàzaniu kierowca mo˝e
operowaç przyczepà bezpo-
Êrednio z panelu elektronicz-
nego montowanego w ka-
binie ciàgnika. Przyczepy
PH produkowane sà w wer-
sjach 6, 8, 12, 15 oraz 19 ton
noÊnoÊci, dzi´ki czemu doko-
naç mo˝na ich w∏aÊciwego do-
boru do rozmiaru oraz noÊno-
Êci u˝ytkowanych kontenerów.

Dalsze informacje Pb 027Z
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Zestaw ciàgnik plus przyczepa to bardzo efektywny Êrodek transportu na placu budowy



Fastrac - na budow´
i… autostrad´

Produkowany przez JCB cià-
gnik Fastrac 8250 to niezwy-
kle interesujàcy pojazd. Tym
bardziej, ˝e ostatnio podda-
ny zosta∏ gruntownej moder-
nizacji. Fastrac 8250 wypo-
sa˝ony jest w bezstopniowà
skrzyni´ biegów, ABS i silnik
rozwijajàcy imponujàcà moc
znamionowà 250 KM. Coraz
cz´Êciej tego typu pojazdy
spotyka si´ na du˝ych pla-
cach budowy, na przyk∏ad
na powstajàcych odcinkach
autostrad. Zaletà zestawu
Fastrac 8250 plus przyczepa
jest to, ˝e po wykonaniu za-
daƒ transportowych ciàgnik
mo˝na wykorzystywaç do in-
nych prac, takich jak na przy-
k∏ad niwelacja terenu. 
Fastrac 8250 wyposa˝ony zosta∏
w pe∏ni amortyzowany uk∏ad
jezdny. Nawet przy pr´dkoÊci
przekraczajàcej 70 km/h kie-
rowca ciàgnika nie odczuwa
wibracji. Ciàgnik doskonale
spisuje si´ tak˝e w trudnym te-
renie. Nap´d na cztery ko∏a,
du˝y rozmiar opon i blokada
mechanizmu ró˝nicowego to
zalety trakcyjne Fastraka. 
Bezstopniowa skrzynia bie-
gów JCB Beronic sterowa-
na jest joystickiem. Przypo-
mina to przek∏adni´ spoty-
kanà w samochodach oso-
bowych. W pracach zwiàza-
nych z niwelacjà nawierzch-
ni kierujàcy ciàgnikiem musi
pracowaç przy minimalnej
pr´dkoÊci starajàc si´ jedno-
czeÊnie uzyskaç maksymal-
nà si∏´ pociàgowà. W przy-
padku ciàgników wyposa˝o-
nych w manualnà skrzyni´
biegów osiàgni´cie takich
parametrów pracy jest prak-
tycznie niewykonalne. 
Zakrojone na szerokà skal´
roboty drogowe i zwiàzane
z nimi przemieszczanie ol-
brzymich mas ziemnych za-
rezerwowane by∏y do tej po-
ry dla wozide∏ przegubo-
wych i tradycyjnych pojaz-
dów ci´˝arowych. Obecnie

coraz cz´Êciej wypierane sà
one przez ciàgniki z przy-
czepami. Obserwujàc prac´
Fastraca 8250 z trójosiowà
przyczepà-wywrotkà do-
strzec mo˝na szereg zalet
takiego rozwiàzania. Za-
uwa˝my, ˝e zwyk∏a ci´˝a-
rówka podlega sporym
ograniczeniom trakcyjnym
je˝eli porusza si´ w ci´˝kim,
pofa∏dowanym terenie. A ta-
kie w∏aÊnie warunki spotyka
si´ na wi´kszoÊci terenów

powstawania dróg oraz au-
tostrad. Wozid∏o co prawda
z ∏atwoÊcià daje sobie rad´
w trudnych warunkach tere-
nowych, najcz´Êciej jednak
nie posiada dopuszczenia
do ruchu po drogach pu-
blicznych. Tym samym nie
mo˝e kontynuowaç przewo-
zów poza drogami techno-
logicznymi placu budowy.
Kolejny problem stanowi
te˝ przemieszczanie wozi-
d∏a na inny plac budowy.
W takim przypadku korzy-
staç trzeba ze specjali-
stycznego transportu, co
stanowi dodatkowy koszt.
W przypadku ciàgnika, ta-
kiego jak produkowany
przez JCB Fastrac 8250, ta-

kie problemy nie wyst´pujà.
Ciàgnik spisuje si´ dosko-
nale w najtrudniejszych na-
wet warunkach terenowych,
mo˝e wyje˝d˝aç nie tylko
na drogi publiczne, ale tak-
˝e dzi´ki rozwijaniu pr´dko-
Êci 70 km/h, poruszaç si´
nawet po autostradach.
Innà zaletà ciàgnika jest jego
wszechstronnoÊç. I tak, mo˝e
on ciàgnàç przyczep´ nisko-
podwoziowà podczas trans-
portu maszyn budowlanych

lub transportowaç masy
ziemne lub kruszywo w bu-
downictwie drogowym. Fa-
strac 8250 posiada trzy przy-
∏àcza, dzi´ki którym pracowaç
mo˝e z ró˝nego rodzaju
osprz´tem roboczym, takim jak
na przyk∏ad ∏y˝ka skarpujàca,
zamiatarka, wykaszarka, roz-
drabniarka ga∏´zi czy ˝urawik. 
Fastrac 8250 wyposa˝ony
jest w przek∏adni´ umo˝li-
wiajàcà poruszanie si´ cià-
gnika w dwóch zakresach
pr´dkoÊci. Odpowiedniej
na plac budowy i przejaz-
dów po drogach publicz-
nych. Blokada mechani-
zmów ró˝nicowych obu osi
pozwala na uzyskanie du˝ej
si∏y pociàgowej. 

Fastraca 8250 wyposa˝ono
w przestronnà kabin´ posa-
dowionà w strefie ograniczo-
nych wibracji pomi´dzy
obiema resorowanymi osia-
mi nap´dowymi. Umiejsco-
wiony w centralnym punkcie
kabiny fotel kierowcy oraz
du˝a powierzchnia prze-
szkleƒ zapewniajà doskona-
∏à widocznoÊç z kabiny. 
Wzmocniona konstrukcja ramy
ciàgnika sprawia, ˝e jego pod-
wozie jest odporne na skr´ce-

nia i innego rodzaju odkszta∏-
cenia mechaniczne. Ponadto
pe∏na rama umo˝liwia zasto-
sowanie resorowania z auto-
matycznym wyrównywaniem
poziomu nadwozia. Optymal-
ny komfort jazdy i wysokie
bezpieczeƒstwo zapewniajà
tak˝e mechaniczne wspomaga-
nie kierownicy, zamontowane
po zewn´trznych stronach kó∏
hamulce tarczowe i uk∏ad ABS
na wszystkich czterech ko∏ach. 
Koncern JCB ma w ofercie
równie˝ inne modele cià-
gników. Sà one nap´dzane
silnikami o mocy od 170
do 230 KM, rozwijajà przy tym
pr´dkoÊç umo˝liwiajàcà poru-
szanie si´ po autostradach.
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Fastrac 8250 ciàgnàcy przyczep´ spotykany jest coraz cz´Êciej na du˝ych placach budowy w bran˝y drogowej oraz przy przemiesz-
czaniu olbrzymich mas ziemnych. Roboty tego rodzaju stanowi∏y do tej pory domen´ wozide∏ i pojazdów ci´˝arowych



Kamaz z Polski

Nale˝àcy do Êcis∏ej czo∏ówki
najbardziej dochodowych ro-
syjskich firm OAO KAMAZ
od kilku lat prze˝ywa niezwy-
kle intensywny rozwój tech-
nologiczny i organizacyjny.
Nic zatem dziwnego, ˝e Ro-
sjanie myÊlà o podboju za-
granicznych rynków. Tak˝e
polskiego, gdzie – po latach
Êladowej obecnoÊci – ko-
nieczne sta∏y si´ dzia∏ania
na rzecz odbudowy pozycji
marki. OAO KAMAZ nie
ogranicza si´ snucia planów
zwi´kszenia swej obecnoÊci

w naszym kraju. Firma pod-
j´∏a ju˝ konkretne dzia∏ania.
Ju˝ w marcu tego roku pod-
pisano w Krakowie umow´
utworzenia spó∏ki KAMAZ
TRUCKS Polska Sp. z o.o.
Nowa firma zosta∏a utworzo-
na przez Rosjan z polskim
partnerem, krakowskà firmà
Euromet pe∏niàcà uprzednio
rol´ wy∏àcznego importera
i dystrybutora ci´˝arówek
Kamaz na terenie Polski. 
W planach Kamaza pozo-
staje budowa montowni sa-
mochodów ci´˝arowych
w Staropolskim Okr´gu
Przemys∏owym. Szacuje si´,
˝e roczna produkcja pojaz-

dów opartych na oryginal-
nej, lekkiej, ale mocnej kon-
strukcji i podzespo∏ach re-
nomowanych zachodnich
producentów ma poczàtko-
wo wynieÊç oko∏o 1.500

sztuk. Spó∏ka zajmie si´
równie˝ dystrybucjà ci´˝a-
rówek oraz opiekà serwiso-
wà nad pojazdami tej marki
u˝ytkowanymi w Polsce.

Dalsze informacje Pb 029Z

Naczepy modu∏owe

W segmencie naczep specjali-
stycznych, przeznaczonych
do przewozu ci´˝kich ∏adun-
ków ponadnormatywnych,
najwy˝szy pu∏ap technologicz-
ny osiàgn´∏y naczepy modu∏o-
we marki Scheuerle-Noote-
boom. W naczepach typu
Flatkombi zastosowano ul-
tra niskie wózki modu∏owe.
WysokoÊç wózków do jazdy
wynosi oko∏o 1.020 mm,
a skok zawieszenia hy-
draulicznego 600 mm.
Tego rodzaju sprz´t w listo-
padzie w∏àczy∏a w sk∏ad swe-
go taboru firma Panas Trans-
port – jeden z najwi´kszych
przewoêników w Polsce. Na-
czepa eksploatowana przez
Panas Transport wyposa˝o-
na jest w wózki o dwóch,

trzech i czterech liniach osio-
wych, uniwersalny pok∏ad fir-
my Greiner z mo˝liwoÊcià
konfiguracji jako koparkowy
lub kot∏owy z hydraulicznà
regulacjà na szerokoÊç. Zasi-
lanie hydrauliki naczepy mo-
˝e odbywaç si´ poprzez w∏a-
sny silnik Hatz lub z hydrauli-
ki z ciàgnika siod∏owego.
Osie naczepy mogà byç ste-

rowane za pomocà pilotów,
tak˝e radiowo. 
Robert Czajka, specjalista
do spraw techniczno-praw-
nego utrzymania taboru
w firmie Panas Transport,
podkreÊla jednà z wa˝-
nych zalet naczep Scheu-
erle-Nooteboom polegajà-
cà na mo˝liwoÊci dowolne-
go konfigurowania zestawu.

– Modu∏owa budowa naczep
umo˝liwia ich budowanie
od podstaw pod indywidual-
ny ∏adunek. Dzi´ki mo˝liwo-
Êci ∏àczenia kilku naczep
w jeden pojazd w∏aÊciwie
nie ma ograniczeƒ co do ma-
sy i rozmiarów przewo˝one-
go ∏adunku. JakoÊç wykona-
nia oraz zastosowane mate-
ria∏y w produktach Scheuer-
le oraz Nooteboom, których
sprzeda˝à zajmuje si´ firma
V&S Trucks z Kàtów Wro-
c∏awskich, dajà gwarancj´
wieloletniego, bezawaryjne-
go u˝ytkowania. Wszystkie te
czynniki sprawiajà, ˝e nacze-
py Nooteboom oraz Scheu-
erle nale˝à do Êcis∏ej Êwiato-
wej czo∏ówki. W naszej firmie
pojazdy tej marki stanowià
znacznà cz´Êç taboru – mó-
wi Robert Czajka.
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Kamaz poszukuje odpowiedniej lokalizacji dla polskiej montowni swoich pojazdów

Naczepa eksploatowana przez Panas Transport wyposa˝ona jest w pok∏ad firmy Greiner



Barford - si∏a dokonaƒ

Fuzja czo∏owych producen-
tów parowych walców dro-
gowych, Aveling & Porter
oraz Barford & Perkins, któ-
ra mia∏a miejsce w ro-
ku 1993, zaowocowa∏a po-
wstaniem pot´gi w bran˝y
in˝ynierii precyzyjnej: firmy
Aveling Barford. Koniecz-
noÊç tworzenia ró˝norod-
nych produktów przezna-
czonych na szybko rozwija-
jàcy si´ rynek zmotoryzowa-
nego sprz´tu budowlanego
w Wielkiej Brytanii sprawi∏a,
˝e firma Aveling-Barford za-
prezentowa∏a tam w 1936 r.
pierwszà wywrotk´ budow-
lanà. Barford jest cz´Êcià ro-
dzinnej grupy Wordsworth
Holdings i korzysta z d∏ugiej
tradycji projektowania i pro-
dukowania doskona∏ych
technicznie produktów.
Dzi´ki temu firma Barford
zaprezentowa∏a klientom
najwi´ksze i najpot´˝niejsze

kompaktowe wywrotki bu-
dowlane w Wielkiej Brytanii.
W przesz∏oÊci firma Barford
stworzy∏a dziewi´ciotono-
wà wywrotk´ wywracajàcà
do przodu, aby zwi´kszyç
wydajnoÊç pracy na budo-
wie. Seria SKR zosta∏a za-
projektowana wed∏ug tych
samych wytycznych i zawie-
ra pierwszà dziesi´ciotono-
wà maszyn´ z wywrotem
obrotowym (SKR10). Wozi-
d∏a Barford to moc i wydaj-
noÊç, dzi´ki którym praca
zostanie wykonana szybciej.
Przy projektowaniu maszyn
najwi´kszy nacisk po∏o˝ono
na bezpieczeƒstwo i kom-
fort pracy. Ka˝da wywrotka
zosta∏a wyposa˝ona w cen-
tralny zawór, dzi´ki któremu
do trzpienia wywrotki do-
starczana jest odpowiednia
moc, co u∏atwia wy∏adunek
w trudnych warunkach. Sze-
rokie tylne nadwozie zapew-
nia ni˝szy punkt ci´˝koÊci,
który zwi´ksza stabilnoÊç
przy jednoczesnym zacho-

waniu rozmiarów umo˝liwia-
jàcych za∏adowanie maszy-
ny na standardowe platfor-
my transportowe. Doskona-
∏a geometria koleby, wypro-
dukowanej ze stalowej p∏yty
o gruboÊci 8 mm, zwi´ksza
stabilnoÊç maszyny. Wozi-
d∏a o ∏adownoÊci powy˝ej 5
ton standardowo majà silnik
mocniejszy o 25% ni˝ w po-
dobnych maszynach. Wy-
trzyma∏e osie i sztywne pod-
wozie wspó∏pracujà z ko∏a-
mi zaprojektowanymi z my-
Êlà o jeêdzie na mi´kkim te-
renie, dzi´ki czemu wywrot-
ki nie marnujà swojej pot´˝-
nej mocy w ci´˝kich chwi-
lach. SpoÊród ca∏ego typo-
szeregu wozide∏ Barford
mo˝emy wyró˝niç nastepu-
jàce typy: z kolebà obroto-
wà, kolebà obrotowà i pod-
noszonà lub wywracanà
do przodu. Z nap´dem kla-
sycznym i hydrostatycznym,
o ∏adownoÊci od 2 do 10 ton.
Wozid∏a Barford to alterna-
tywa dla tradycyjnych roz-

wiàzaƒ. Zamieniajàc typowà
wywrotk´ trzy- bàdê cztero-
osiowà na wozid∏o Barford
zyskamy nowe mo˝liwoÊci.
Kompaktowa budowa wozi-
d∏a podnosi znacznie jego
mobilnoÊç. Operator ma lep-
szà widocznoÊç i porusza
si´ bezpiecznie po placu bu-
dowy, zaÊ obrotowa koleba
u∏atwia znaczàco za∏adunek
oraz wy∏adunek.
Nap´d 4x4 w ka˝dym wozi-
dle sprawia, ˝e porusza si´
ono sprawnie w ka˝dych wa-
runkach z pe∏nym obcià˝e-
niem. Nap´d hydrostatyczny
w wozid∏ach o ∏adownoÊci
3 i 3,5 tony sprawia, ˝e nie
trzeby budowaç drogi tym-
czasowej na placu budowy. 
Wozid∏a Barford dajà wi´k-
sze mo˝liwoÊci wspó∏pracy
np. z ∏adowarkami i koparka-
mi. Cykl za∏adunek/roz∏adu-
nek jest krótszy i efektyw-
niejszy dzi´ki ni˝szej wyso-
koÊci za∏adunku ni˝ w trady-
cyjnych wywrotkach.
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System os∏onowy
Protect firmy Layher 

Pojawiajàce si´ na przestrze-
ni lat rozwiàzania techniczne
w dziedzinie rusztowaƒ czyni-
∏y je coraz l˝ejszymi oraz ∏a-
twiejszymi w monta˝u i u˝yt-
kowaniu. Przyczynia∏y si´ tak-
˝e do sukcesywnego zwi´k-
szania bezpieczeƒstwa pracy. 
Zauwa˝yç jednak nale˝y, ˝e
jedna z cech rusztowaƒ pozo-
stawa∏a przez ten czas prak-
tycznie niezmieniona. Ciàgle
mieliÊmy bowiem do czynienia
z konstrukcjami odkrytymi
przysparzajàcymi wielu niedo-
godnoÊci zarówno pracujà-
cym na rusztowaniach, jak
i znajdujàcym si´ w ich oto-
czeniu. Coraz cz´Êciej dla za-
pewnienia w miar´ stabilnych
warunków wiàzania zapraw
i tynków stawa∏o si´ zatem ko-
nieczne stosowane ofoliowa-
nia lub osiatkowania. Niestety,

stanowi∏o to tylko po∏owiczne
rozwiàzanie problemu. W tej
sytuacji naprzeciw rosnàcym
potrzebom rynku wysz∏a firma
Layher prezentujàc SYSTEM
PROTECT. Konstrukcja tego
systemu wykonana jest z alu-
minium i stali ocynkowanej,
zaÊ specjalne kasety Êcienne
z tworzyw sztucznych (dzi´ki

czemu przepuszczajà Êwiat∏o)
lub z blachy. Na ca∏oÊç sk∏ada
si´ niewielka iloÊç elementów
seryjnych. liczba niezb´dnych
∏àczników jest taka sama, jak
przy siatkach lub plandekach
rusztowaniowych. Istnieje
mo˝liwoÊç ∏àczenia tej kon-
strukcji z plandekami w jed-
nà obudow´. Niewielki ci´˝ar
w∏asny umo˝liwia zamontowa-
nie ca∏oÊci szybko i bez trudu,
nawet przez jednà osob´. Sys-
tem ∏àczników i elementów na-
ro˝nikowych zosta∏ pomyÊlany
w ten sposób, ˝e pozwala
obudowaç praktycznie ka˝dy
obiekt, nawet z mo˝liwoÊcià
dobudowy do wysokoÊci dzie-
wi´çdziesi´ciu metrów. Obu-
dowa nie przepuszcza ani wo-
dy, ani kurzu. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne w przypadku
prowadzenia prac rozbiórko-
wych, w czasie których istnie-
je mo˝liwoÊç wydzielania si´
py∏u azbestowego.
Zaletà obudowy jest jej oboj´t-

noÊç elektrostatyczna. Dzi´ki
temu ograniczone jest osiada-
nie na powierzchni obudowy
drobin zanieczyszczeƒ z po-
wietrza, a ona sama jest ∏a-
twiejsza do czyszczenia. 
Rozwiàzania techniczne za-
stosowane w SYSTEMIE
PROTECT przez firm´ Lay-
her zapewniajà w∏aÊciwe

parametry akustyczne. Izo-
lacja dêwi´kowa obudowy
sprawia, ˝e przedostawanie
si´ ha∏asu na zewnàtrz jest
mniejsze o ponad siedem-
dziesiàt procent w porówna-
niu do parametrów osiàga-
nych podczas prac na rusz-
towaniach nie chronionych. 
Na uwag´ zas∏uguje te˝ cie-
p∏ochronne dzia∏anie obudo-
wy umo˝liwiajàce prowadze-
nie robót na rusztowaniach
tak˝e przy ujemnych tempera-
turach powietrza. Fasada bu-
dynku remontowanego z wy-
korzystaniem SYSTEMU PRO-
TECT korzystnie odbiega wy-
glàdem od Êcian obudowa-
nych tradycyjnymi rusztowa-
niami odkrytymi. Ma to nie tyl-
ko znaczenie estetyczne, ale
tak˝e ekonomiczne (jednolità
powierzchni´ mo˝na na czas
remontu prowadzonego wy-

korzystaç na przyk∏ad do ce-
lów reklamowych). 
SYSTEM PROTECT jest
kompatybilny z systemem
rusztowaƒ ramowych Blitz
i modu∏owych Allround oraz
z systemem dachów kase-
towych firmy Layher. Po∏à-
czenie rusztowaƒ Allround
lub Blitz z systemami
ochronnymi PROTECT i da-
chami umo˝liwia przepro-
wadzenie prac budowla-
nych w zgodzie z za∏o˝o-
nym harmonogramem, nie-
zale˝nie od warunków po-
godowych, a tak˝e w zgo-
dzie z przepisami prawa
z zakresu ochrony Êrodowi-
ska. Firma Layher posiada
produkty odpowiednie pro-
dukty, takie jak lekki Keder-
dach, stabilny Kasseten-
dach czy szczelny Protect.

Dalsze informacje Pb 032Z
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Konstrukcja systemu PROTECT wykonana jest z aluminium i stali ocynkowanej, zaÊ specjalne
kasety Êcienne z tworzyw sztucznych

System ∏àczników i elementów naro˝nikowych pozwala obudowaç praktycznie ka˝dy obiekt,
nawet z mo˝liwoÊcià dobudowy do wysokoÊci dziewi´çdziesi´ciu metrów
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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

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

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.COM.PL
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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 Fleetguard,
• 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl
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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

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.eu

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:

®

Generatoren GmbH

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

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

Caterpillar 
Cummins
Deutz
Hanomag
Komatsu
Man
Mercedes
MWM
Liebherr
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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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

Kruszarki, przesiewacze, osprz´t dla koparek, 
dla recyklingu odpadów budowlanych, wyburzeƒ,
do przerobu surowców naturalnych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki
udarowe, przesiewacze wibracyjne;

v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,
stacjonarne; maszyny specjalne; przesiewacze;

v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 
– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v BEFRA – czerpaki kruszàce, kruszarka szcz´kowa
na ramieniu koparki.

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

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

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.auspolex.pl, www.gipo.pl, www.befra.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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

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 

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. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 68 09

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, 
fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

•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

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY 
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów 
i naczep dla budownictwa

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

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

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.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

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
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

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

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 

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

Leasing na mur beton
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