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Drodzy Czytelnicy,
Bohater jednej z powieÊci Ilii Erenburga, kra-
wiec m´ski Lejzorek Rojtszwaniec mawia∏, ˝e
jeÊli zwalniajà, to b´dà zatrudniaç. Progno-
za trafna, przynajmniej je˝eli chodzi o Ca-
terpillara. Amerykaƒski gigant przez po-
nad rok nie potrafi∏ zwi´kszyç sprzeda-
˝y, lekkà r´kà pozby∏ si´ ponad dwu-
dziestu tysi´cy pracowników. Teraz
widzàc Êwiate∏ko w tunelu w postaci
wi´kszych zamówieƒ zaczà∏ rozsy∏aç
listy z namowà do powrotu na dawne
miejsca pracy. Na poczàtek do 550 osób. 
Co ciekawe nie tylko pracujàcych bezpoÊrednio przy produkcji. O czasach pro-
sperity z lat 2004-2008 Caterpillar i jego konkurenci na razie mogà tylko poma-
rzyç, najwa˝niejsze jednak, ˝e zamiast kolejnych zwolnieƒ znowu zatrudniajà.
Sytuacja producentów maszyn budowlanych jest nadal z∏a. Nie mo˝e byç
inaczej skoro do paêdziernika Êwiatowe rynki wch∏on´∏y o blisko po∏ow´
mniej maszyn budowlanych ni˝ w ubieg∏ym roku. Najbardziej skurczy∏y si´
rynek pó∏nocnoamerykaƒski i europejski. Nic zatem dziwnego, ˝e coraz
ostrzejsza konkurencja potentatów odbywa si´ w Indiach i w Chinach. 
Chiƒski rzàd og∏aszajàc zakrojony na niewyobra˝alnà wprost dla Europejczy-
ków skal´ program pomocowy dla tamtejszej gospodarki polegajàcy na roz-
budowie infrastruktury, przygotowa∏ niez∏y „tort” dla dostawców sprz´tu bu-
dowlanego. Ka˝dy chce coÊ z niego wykroiç dla siebie. Zdaje si´, ˝e najszyb-
ciej po nó˝ uda∏o si´ si´gnàç Komatsu. Japoƒczycy sprzedajà do Chin coraz
wi´cej koparek gàsienicowych, a konkurenci chwilowo tylko si´ temu przy-
glàdajà. Co ciekawe Komatsu nie sprzedaje do Chin wy∏àcznie tanich modeli.
Wprost przeciwnie, zainteresowa∏ Chiƒczyków najnowoczeÊniejszymi techno-
logiami. Rych∏o ma rozpoczàç tam produkcj´ supernowoczesnych koparek
o nap´dzie hybrydowym. Plany przewidujà, ˝e do roku 2011 w chiƒskiej fa-
bryce Komatsu powstanie 2.500 takich maszyn.
Powa˝ni producenci nie rywalizujà z konkurentami obni˝aniem cen. Nie
ma to miejsca. Wprost przeciwnie. Maszyny Bomaga i Caterpillara b´dà
od nowego roku o kilka procent dro˝sze. Nie mo˝e byç inaczej. Chcàc
utrzymaç wysokà jakoÊç produkcji, trzeba adekwatnie kszta∏towaç ceny.
Mamy do czynienia z nietypowym kryzysem. Podczas minionych ceny stali
i surowców spada∏y. Teraz nie tylko nie malejà, ale rosnà… 
W listopadzie odby∏a si´ w Warszawie konferencja prasowa organizatorów najwi´k-
szej na Êwiecie imprezy targowe, jakà jest monachijska Bauma. Do Warszawy pofa-
tygowa∏ si´ komisarz Baumy Georg Moller, co Êwiadczy o docenianiu polskiego
rynku. Przynajmniej jako rynku zbytu, Êwiatowi producenci liczà, ˝e uda im si´
sprzedaç u nas nieco maszyn. Trzeba w koƒcu wybudowaç jakoÊ autostrady, 
stadiony i nieco infrastruktury przydatnej do przeprowadzenia Euro 2012. 
Do Monachium wybiera si´ te˝ dziewi´ciu wystawców z Polski. Ich ekspozycja zaj-
mie w sumie dziewi´çset metrów kwadratowych. Taki jest obraz naszej bran˝y… 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

3. Jubileusz 35-lecia dzia∏alnoÊci OÊrodka
Centralnego Szkolenia Maszynistów
w Miƒsku Mazowieckim by∏ znakomità
okazjà do zademonstrowania warunków,
w jakich szkolà si´ przyszli operatorzy

5. Monachijskie targi Bauma opierajà si´
kryzysowi. W roku 2010 majà po raz
kolejny pobiç rekordy frekwencji 

12. Amago b´dzie si´ rozwijaç! - rozmowa
z Markiem Wiàckiem, prezesem
zarzàdu Amago Sp. z o.o.

14. Szwajcarska firma J.Müller AG wykorzy-
sta∏a kopark´ Case WX125-2 jako pod-
staw´ specjalistycznej maszyny do prac
remontowych na szlakach kolejowych

16. W roku 2002 Komatsu  powo∏a∏o do ˝ycia
wydzia∏ Working Gear Group, którego za-
daniem jest profesjonalizacja produkcji
maszyn specjalnych

18. Amago to jedyny dystrybutor maszyn 
budowlanych o rodzimym kapitale dzia-
∏ajàcy na terenie ca∏ej Polski

20. Bobcat wprowadzi∏ na rynek minikoparki
E14 i E16 odznaczajàce si´ wysokà
niezawodnoÊcià i wydajnoÊcià

23. Operator ∏adowarki New Holland W170B
mo˝e zawsze dokonaç optymalnego do-
boru mocy do wykonywanego zadania

27. Kompaktowe wymiary oraz sk∏adane 
barierki sprawiajà, ˝e no˝ycowy podest
Haulotte Compact 14 mo˝e pracowaç 
w strefach trudnodost´pnych

28. Otwarcie nowej siedziby w Rudzie Âlà-
skiej stanowi wyraêny sygna∏, ˝e Liebherr
dà˝y do wzmocnienia pozycji w Polsce

31. Bomag BF300 doskonale spisuje si´ na po-
wierzchniach ma∏ych i Êredniej wielkoÊci

32. Maszyny i sprz´t do zag´szczania produ-
kowany przez Weber Maschinentechnik
wyró˝nia si´ profesjonalnym wykona-
niem wszystkich detali

34. Firmy eksploatujàce ∏adowarki, równiarki
drogowe oraz wozid∏a winny zaopatrzeç
si´ w ogumienie Solideal

37. Prostota obs∏ugi, bezpieczeƒstwo oraz ni-
skie koszty eksploatacji to g∏ówne cechy
naczep Nooteboom Euro Pendel-X2

38. Szczególnie ostre przepisy okreÊlajàce do-
puszczalne wartoÊci wibracji dotyczyç b´dà
niebawem krajów UE. Dlatego w∏aÊnie wo-
zid∏a przegubowe Volvo zosta∏y wyposa˝o-
ne w zawieszenie hydrauliczne FS 
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VII Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktura 2009

Tegoroczna edycja warszawskich Targów Infrastruktura za-
padnie w pami´ç wystawców przede wszystkim z powodu
Ênie˝ycy, która zaskoczy∏a wszystkich podczas pierwszego
dnia imprezy. Po raz pierwszy targi odbywa∏y si´ w nowej lo-
kalizacji przy ul. Marsa, w nowoczesnej hali, która podnios∏a
komfort wystawców i zwiedzajàcych. Wreszcie znalaz∏o si´
miejsce dla wi´kszych maszyn i sprz´tu na terenie otaczajà-
cym budynek. Ale kto móg∏ przewidzieç, ˝e w po∏owie paê-
dziernika za∏amie si´ pogoda? Ânieg przykry∏ maszyny, go-
Êcie mieli k∏opoty z dojazdem. Na szcz´Êcie drugi i trzeci
dzieƒ targów odbywa∏y si´ przy jesiennej pogodzie. Ekipa
stalowowolskiej Misty dzielnie przetrwa∏a atak zimy w namio-
cie ustawionym obok prezentowanej równiarki i planuje
udzia∏ w kolejnej edycji warszawskiej imprezy.
A jak podsumowali targi ich organizatorzy – firma MT Polska?
PodkreÊlili ich presti˝owy charakter – impreza zosta∏a obj´ta ho-
norowym patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczy-
ka oraz Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Targi by∏y tak˝e wszechstronne – wÊród 131 wystawców znala-
z∏y si´ firmy wykonawcze, projektowe i consultingowe, a tak˝e
dostarczajàce sprz´t budowlany oraz materia∏y i surowce dla
budownictwa. Zwiedzajàcy mogli zapoznaç si´ z rozwiàzaniami
z zakresu: in˝ynierii ruchu drogowego, systemów zabezpieczeƒ,
zarzàdzania ruchem, oznakowania dróg, technologii i osprz´tu
infrastrukturalnego oraz oprogramowania dla drogownictwa.
Nagrod´ Ministra Infrastruktury za najlepszà ofert´ prezentowa-
nà na VII Targach Infrastruktura w kategorii maszyny i sprz´t bu-
dowlany otrzyma∏a firma KH- KIPPER Sp. z o.o. za „wielofunk-
cyjnoÊç roz∏adunku z zachowaniem jego optymalnego zabez-
pieczenia”. Wyró˝nienie w tej samej kategorii dosta∏ Dynapac
Poland Sp. z o.o. za „optymalnà funkcjonalnoÊç uk∏adarki gàsie-
nicowej przy zapewnieniu maksymalnego komfortu operatora”.
W kategorii materia∏y i surowce dla budownictwa drogowe-
go nagrod´ otrzyma∏ Ergon Poland Sp. z o.o. za „wysokà
jakoÊç i uniwersalnoÊç zastosowania belek mostowych
w obiektach in˝ynierskich”, a wyró˝nienia: DolnoÊlàskie Su-
rowce Skalne S.A. za „dynamiczny rozwój produkcji kru-
szyw dla budownictwa drogowego” oraz Wavin Metalplast
– Buk Sp. z o.o. za „innowacyjne rozwiàzania w zakresie
odwodnienia obiektów drogowych”.

Mieszanka firmowa
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Tiger Frutigera

Spycharko-∏adowarki to dosyç egzotyczne maszyny bu-
dowlane. Co najmniej z dwóch powodów - nie nale˝à
do najtaƒszych i wymagajà bardzo doÊwiadczonego
operatora. By pracowaç efektywnie musi on przejÊç
przynajmniej roczne przeszkolenie. 
Ponad pó∏wieczne doÊwiadczenia w produkcji spycharko-
-∏adowarek ma szwajcarska firma Frutiger. Najwi´kszym
modelem w aktualnej ofercie produkcyjnej jest Frutiger
SR3000 Tiger. Jest to maszyna przeznaczona do robót
ziemnych i za∏adunku pojazdów. Optymalna do wykony-
wania zadaƒ w promieniu od 50 do 500 metrów mo˝e za-
st´powaç kilka maszyn. Najcz´Êciej znajduje zastosowa-
nie w kopalniach surowców skalnych, gliny i ˝wirowniach. 

CEMEX  - nowy prezes na Polsk´ i Czechy

CEMEX, mi´dzynarodowy koncern dzia∏ajàcy na rynku materia-
∏ów budowlanych ma nowego prezesa na region Polski i Czech.
Zosta∏ nim Ricardo Naya, który ostatnio – od stycznia 2008 roku
– pe∏ni∏ funkcj´ wiceprezesa ds. Planowania Strategicznego dla
obszaru Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Australii. – Jestem
zaszczycony mogàc objàç funkcj´ prezesa CEMEX na Polsk´
i Czechy. Sà to rynki o szczególnie du˝ym potencjale. Âwiad-
czy o tym fakt, ˝e polska gospodarka unikn´∏a recesji i utrzyma-
∏a wzrost gospodarczy. A jest to szczególnie godne uznania
– powiedzia∏ Ricardo Naya. Nowy prezes wyrazi∏ przekonanie,
˝e gospodarki Polski i Czech b´dà si´ nadal rozwija∏y.

Nowy prezes CEMEX Polska i Czechy jest stypendystà Fundacji Sloana i absolwentem
Massachusetts Institute of Technology

Pot´˝na Ênie˝yca, jaka pierwszego dnia targów rozp´ta∏a si´ nad Warszawà mocno zaskoczy∏a
wystawców. Szczególnie tych majàcych swe ekspozycje na terenach zewn´trznych 

Tiger SR3000 mimo, ˝e jest ci´˝kà maszynà mo˝e poruszaç si´ z pr´dkoÊcià 20 km/h 



OCSM Miƒsk ma trzydzieÊci pi´ç lat!

OÊrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Miƒsku
Mazowieckim istnieje trzydzieÊci pi´ç lat. Jubileusz by∏ zna-
komità okazjà do zademonstrowania mo˝liwoÊci OCSM
i warunków, w jakich szkolà si´ przyszli operatorzy maszyn
i sprz´tu budowlanego. Najpierw z rozrzewnieniem wspo-
minano dawne czasy, gdy i maszyny, i zaplecze edukacyj-
ne by∏y doÊç prymitywne w porówaniu z dzisiejszymi, po-
tem z dumà prezentowano sale wyk∏adowe, treningowe,
by wreszcie na dwuhektarowym poligonie pokazaç maszy-
ny wykorzystywane podczas nauki.
OCSM w Miƒsku Mazowieckim szkoli operatorów w taki spo-
sób, by po zdaniu egzaminu paƒstwowego byli gotowi
do podj´cia pracy. Dlatego do dyspozycji kursantów pozo-
staje wiele typów maszyn, jak koparko-∏adowarki, spycharki,
koparki, ∏adowarki, walec, równiarka. Kandydaci na operato-
rów przechodzà szkolenie teoretyczne, mogà wypróbowaç
Êwie˝e umiej´tnoÊci na symulatorach, wreszcie zasiàÊç w ka-
binach prawdziwych maszyn. Wszyscy wiedzà, jak wa˝ne jest
w∏aÊciwe przygotowanie operatora do pracy. Choç maszyny
wyposa˝ane sà w coraz wi´cej uk∏adów u∏atwiajàcych prac´,
i tak zawsze o finalnym efekcie decyduje cz∏owiek.
Drugiego paêdziernika w Miƒsku pogoda nas nie rozpiesz-
cza∏a, organizatorzy pomyÊleli jednak o rozgrzaniu goÊci
pysznà grochówkà i innymi specja∏ami. Dzi´ki temu z jesz-
cze wi´kszà przyjemnoÊcià mogliÊmy obejrzeç pokazy naj-
nowszych maszyn przywiezionych do Miƒska przez wspó∏-
pracujàcà z placówkà firm´ Intrac Polska. W akcji zobaczyli-

Êmy ∏adowark´ teleskopowà oraz kopark´ gàsienicowà Ma-
nitou, jak równie˝ ∏adowark´ ko∏owà Case. Firma TPI zade-
monstrowa∏a nam z kolei dzia∏anie dynamicznego laserowe-
go systemu wskaênikowego Topcon wspomagajàcego pra-
c´ koparko-∏adowarki. Dzi´ki wspó∏pracy OCSM z TPI kur-
sanci z Miƒska majà okazj´ poznawaç te systemy podczas
szkoleƒ, co znaczenie podnosi ich kwalifikacje zawodowe.
Z okazji jubileuszu ˝yczymy OCSM w Miƒsku Mazowiec-
kim sukcesów w szkoleniu oraz wielu nowych kursantów!

Mieszanka firmowa
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Atlas Copco HB 10000 kruszy nowojorskie ska∏y

New York Concrete b´dàca podwykonawcà firmy Skanska
USA otrzyma∏a zadanie polegajàce na usuni´ciu oko-
∏o 34.400 m3 od∏amów bloków skalnych w celu przygoto-
wania pod∏o˝a pod budow´ centrum naukowo-badawcze-
go nowojorskiego Uniwersytetu Harlem. Kompleks wznie-
siony zostanie na skale granitowej kosztem 370 milionów
euro, zaÊ dodatkowe 33 miliony euro przeznaczone zosta-
nie na popraw´ infrastruktury lokalnej. 
Poczàtkowo in˝ynierowie New York Concrete uznali, ˝e naj-
lepszà metodà kruszenia skalistego pod∏o˝a b´dzie stop-
niowe wysadzanie go w powietrze. W warunkach g´stej za-
budowy Nowego Jorku i prac w pobli˝u innych budynków
uniwersyteckich, w których znajdujà si´ wra˝liwe na wstrzà-
sy instrumenty naukowe, okaza∏o si´ to praktycznie nie-
mo˝liwe do przeprowadzenia. Na szcz´Êcie podczas na-
wierceƒ pod ∏adunki wybuchowe, fachowcy doszli do wnio-
sku, ˝e rozwiàzaniem problemu mog∏oby byç zastosowa-
nie du˝ego m∏ota hydraulicznego, który poradzi∏by sobie
z nowojorskimi ∏upkami i granitem. Po rozpatrzeniu szere-
gu ofert zdecydowano si´ na m∏ot Atlas Copco HB 10000. 

Do wykonania prac zastosowano dwa m∏oty HB 10000, które
zamontowano na koparkach hydraulicznych Komatsu PC800.
Doskonale poradzi∏y sobie z kruszeniem twardego pod∏o˝a.
W celu zapewnienia rytmicznoÊci prac firma  New York Con-
crete zamówi∏a dodatkowe groty do ka˝dego z m∏otów. M∏oty
pracujà nieprzerwanie, do regeneracji wykonawca robót
wysy∏a tylko groty. Serwis i przeglàdy m∏otów dokonywane
sà na miejscu. Poczàtkowo operator by∏ przekonany, ˝e na
tak twardym materiale groty b´dà zu˝ywa∏y si´ bardzo
szybko. Pozytywnym zaskoczeniem by∏o, ˝e grot pracuje
nieprzerwanie przez okres do szeÊciu tygodni. W tym czasie
HB 10000 kruszy nawet do 11.000 m3 twardej ska∏y. 

M∏ot Atlas Copco HB 10000 uderza z si∏à 14.000 J czterysta razy w ciàgu minuty



Bauma 2010 - kryzys jej nie straszny!

Monachijskie targi Bauma sà niczym polska gospodarka. Po-
trafià oprzeç si´ kryzysowi. Tak to przynajmniej wyglàda
w Êwietle danych przedstawionych dziennikarzom podczas
specjalnej konferencji zorganizowanej 25 listopada przez Biu-
ro Targów Monachijskich w Warszawie. Specjalnym goÊciem
imprezy by∏ komisarz targów Bauma, Georg Moller, co Êwiad-
czyç mo˝e o wadze, jakà organizatorzy najwi´kszej imprezy
targowej na Êwiecie przywiàzujà do polskiego rynku. Dane
i fakty dotyczàce Baumy, które us∏yszeliÊmy na warszawskiej
konferencji przemawiajà do wyobraêni. To impreza bijàca re-
kord za rekordem. Ciàgle roÊnie liczba wystawców, goÊci im-
prezy, sprzedanej powierzchni wystawienniczej. Komisarz
Baumy Georg Moller przez blisko siedem minut bez przerwy
wylicza∏ powody, dla których warto udaç si´ w podró˝
do stolicy Bawarii i sp´dziç w niej co najmniej kilka dni, a naj-
lepiej ca∏y tydzieƒ od 19 do 25 kwietnia. 
Obserwujàc plan terenów targowych na niegdysiejszym lot-
nisku Riem trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e dalsze rozbudo-
wywanie imprezy by∏oby technicznie trudne albo wr´cz nie-
wykonalne. Bauma zaczyna powoli p´kaç w szwach. Powa-
la te˝ gigantyzmem. Dlatego ka˝dy, kto odwiedza jà po raz
pierwszy powinien si´ do tego odpowiednio przygotowaç.
Najlepiej tworzàc plan zwiedzania. Z ca∏à pewnoÊcià nawet
najt´˝szym piechurom nie uda si´ zajrzeç w ka˝dy zakàtek.
Czy˝ trudnoÊci nie nastr´cza obejÊcie wszystkich hal pod-
czas kieleckiej Autostrady? A Bauma to nieporównywalnie
wi´kszy kaliber. Powierzchnia terenów wystawowych grubo
przekracza przecie˝ pó∏ miliona metrów kwadratowych!
KtoÊ kiedyÊ ˝artobliwie powiedzia∏ nawet, ˝e co trzy lata
z kosmosu widaç nie tylko Chiƒski Mur, ale tak˝e ˝urawie
stanowiàce cz´Êç ekspozycji monachijskiej imprezy.
Dziewi´ciu wystawców, którym przyznano dziewi´çset
metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, czte-
rech na liÊcie oczekujàcych. Taki jest bilans Polski, kraju
praktycznie bez producentów maszyn budowlanych, a ra-
czej z jego niewielkimi pozosta∏oÊciami (w tym miejscu uk∏o-
ny dla stalowowolskiej Misty!) oraz ca∏à masà rzeczy do wy-
budowania. Z pewnoÊcià nie b´dziemy drugà Italià, w∏oskie
firmy to absolutni liderzy wÊród zagranicznych wystawców.
Nigdy nie zaatakujemy te˝ tak zdecydowanie jak Chiƒczycy.
DziÊ wsz´dzie ich pe∏no, a zaczynali skromnie. Wystarczy
przeÊledziç trzy minione edycje monachijskich targów. Chiƒ-
scy wystawcy na Baumie w roku 2004 pomieÊcili si´
na dwóch tysiàcach metrów kwadratowych. Przed trzema la-
ty wykupili ju˝ oÊmiokrotnie wi´kszà powierzchni´. Teraz ich
apetyty sà jeszcze wi´ksze.
Podczas konferencji w Warszawie wiele dyskutowano
o kondycji Êwiatowej bran˝y budowlanej. Warunkuje ona
przecie˝ poziom zapotrzebowania na sprz´t i maszyny.
Po szeÊciu t∏ustych latach nadszed∏ kryzys. A mo˝e wcale
nie kryzys, a jedynie spowolnienie? Tak czy inaczej, na Êwie-
cie dostrzega si´ na szcz´Êcie symptomy poprawy koniunk-
tury. Zapotrzebowanie na us∏ugi budowlane utrzymuje si´.
Co prawda na ni˝szym poziomie ni˝ w okresie najwi´kszej
prosperity, ale jednak. Producenci maszyn liczà na zamó-
wienia z Indii, Chin, Rosji i – uwaga! – z Polski. Có˝, nag∏a-
Êniany przez ka˝dy kolejny rzàd plan budowy autostrad
i przygotowania do Euro 2012 robià swoje…

Zastanówmy si´ z czego wynika fenomen Baumy, która na-
wet w dobie szalejàcego kryzysu nie straci∏a nic ze swego
splendoru. Wystawcy ograniczajà co prawda nieco po-
wierzchni´ swych ekspozycji, ale nie przyjdzie im do g∏owy
wykreÊlenie niemieckich targów ze swych kalendarzy.
Georg Moller przyzna∏ podczas konferencji w Warszawie,
˝e w zwiàzku z trudnà sytuacjà wi´kszoÊci producentów ma-
szyn budowlanych, otrzymali oni upusty przy zakupie po-
wierzchni ekspozycyjnej. Jak wysokie? Na to pytanie tak˝e
otrzymaliÊmy odpowiedê. Otó˝ ceny obni˝ono o pi´ç pro-
cent. Nie pi´tnaÊcie, trzydzieÊci, czy pi´çdziesiàt, jak mia∏o
to w przypadku konkurentów Baumy, którzy sprzedawali si´
tanio w efekcie nic na tym nie zyskujàc. Na paryskim Inter-
macie zabrak∏o wielu firm, w tym tych zaliczajàcych si´
do grona potentatów bran˝y. Byç mo˝e rezygnujàc z udzia-
∏u w targach kierowali si´ zasadà, ˝e coÊ, co jest tanie, nie
ma wi´kszej wartoÊci? Bauma si´ ceni. I s∏usznie. Organiza-
torzy dbajà o najwy˝szy poziom obs∏ugi wystawców i goÊci
imprezy. A jakoÊç musi mieç przecie˝ swojà cen´.
Organizatorzy targów Bauma bardzo cz´sto podkreÊla-
jà, ˝e majà one innowacyjny charakter. To w∏aÊnie
w Monachium wystawcy prezentujà spektakularne no-
woÊci majàce wskazaç miejsce w szeregu konkuren-
tom. Co trzy lata, gdy zbli˝a si´ kolejna edycja Baumy
oÊrodki badawczo-rozwojowe pracujà na najwy˝szych
obrotach. Czy rzeczywiÊcie? Âwiatowy kryzys sprawi∏,
˝e nawet najwi´ksze firmy muszà oszcz´dzaç. Ograni-
czajà zatem nak∏ady na prace badawcze s∏u˝àce roz-
wojowi konstrukcji, opracowywanie nowych technologii
i wdra˝anie do seryjnej produkcji nowych maszyn.
Z czym przyjadà zatem do Monachium? Mo˝e ze sprz´-
tem po niewielkich, kosmetycznych zmianach? GoÊcie
z Niemiec uspokajali, ˝e tak êle nie b´dzie. Anja Schnie-
der reprezentujàca Niemieckie Stowarzyszenie Produ-
centów Maszyn Budowlanych VDMA, uspokaja∏a, ˝e
w przysz∏ym roku w Monachium nie zabraknie spekta-
kularnych nowoÊci. Nie zgodzi∏a si´ równie˝ z tezà
o oszcz´dnoÊciach technologiczych. No có˝, o tym czy
Bauma utrzyma status imprezy pe∏nej innowacji dzienni-
karze przekonajà si´ ju˝ w styczniu przysz∏ego roku pod-
czas tradycyjnego spotkania dla prasy bran˝owej a inni
zainteresowani najpóêniej 25 kwietnia, w dniu kiedy za-
mknà si´ bramy za ostatnimi goÊçmi imprezy.

Mieszanka firmowa
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Gospodarzami konferencji w Warszawie byli Anja Schnider (VDMA), Britta Malms z dzia∏u
prasowego organizatora targów Messe München, komisarz targów Bauma Georg Moller
oraz dyrektor Biura Targów Monachijskich w Polsce Krzysztof Kiljaƒski



Nagroda dla Volvo PL4680

Najnowsza uk∏adarka rur Volvo PL4680 otrzyma∏a drugà na-
grod´ New Technologies Award podczas tegorocznego
kongresu Pipeline&Offshore Contractors Association
(IPLOCA) odbywajàcym si´ w San Francisco. Sponsorem
przyznawanej co dwa lata nagrody jest Êwiatowy gigant
przemys∏u naftowego – koncern BP. Otrzymuje jà cz∏onek
rzeczywisty lub stowarzyszony IPLOCA, kóry zdaniem jury
„przyczyni∏ si´ do wdra˝ania innowacji przy budowie ruro-
ciàgów”. Volvo jest cz∏onkiem stowarzyszonym IPLOCA.
Ju˝ przed dwoma laty Volvo otrzyma∏o na kongresie IPLO-
CA w Sydney specjalne wyró˝nienie koncernu BP za pro-
dukt znajdujàcy si´ podówczas w stadium rozwoju. By∏a
nim pierwsza w ofercie szwedzkiego koncernu uk∏adarka
rur, model PL4611 o udêwigu 110 ton. Najnowszy sukces
Volvo dowodzi, ˝e sektor naftowy oraz gazowy stanowi in-
teresujàce pole dzia∏ania dla biur badawczo-rozwojowych
firmy, a konstruowane przez nie uk∏adarki rur powsta∏e
na bazie koparki hydraulicznej mogà stanowiç interesujàcà
alternatyw´ dla typowych maszyn tego typu z osprz´tem
wysi´gnikowym mocowanym z boku ramy. 
Uk∏adarka PL4680 wa˝y pi´çdziesiàt osiem ton i legitymuje
si´ udêwigiem osiemdziesi´ciu ton. W celu zapewnienia bez-
pieczeƒstwa przy przemieszczaniu tak du˝ych ci´˝arów pra-
ca maszyny monitorowana jest przez system Load Manage-
ment System (LMS). W uk∏ad ten standardowo wyposa˝one
sà wszystkie uk∏adarki rur produkowane przez Volvo. Za po-

Êrednictwem czujników umieszczonych na wysi´gniku i tylnej
cz´Êci maszyny komputer pok∏adowy analizuje na bie˝àco
kàt wychylenia wysi´gnika, po∏o˝enie wzgl´dem pod∏o˝a
i stopieƒ nachylenia ca∏ej maszyny. Bioràc pod uwag´ niniej-
sze dane komputer pok∏adowy dokonuje porównania rzeczy-
wistych przenoszonych ci´˝arów z dopuszczalnym udêwi-
giem maszyny. Poprawia to bezpieczeƒstwo, poniewa˝ ope-
rator ma ci´˝ar zawsze pod kontrolà, zarówno podczas pra-
cy na równym pod∏o˝u, jak i na pochy∏oÊciach. Je˝eli uk∏a-
darka przenosi rur´ poruszajàc si´ po zboczu, dodatkowo
za∏àczana jest mechaniczna blokada obrotu wysi´gnika, co
zapewnia bezpiecznà jazd´. Funkcja ta jest tak˝e niezwykle
przydatna, w momencie gdy rura musi byç utrzymywa-
na w niezmiennej pozycji, jak ma to na przyk∏ad miejsce pod-
czas prowadzenia robót spawalniczych. 
Ró˝norodnoÊç zastosowaƒ nowej uk∏adarki rur Volvo PL4680
zapewniona jest tak˝e dlatego, ˝e maszyna mo˝e zostaç bar-
dzo szybko i ∏atwo przekszta∏cona w standardowà kopark´.
Przezbrojenie odbywa si´ b∏yskawicznie. W razie potrzeby wy-
si´gnik dêwigowy daje si´ szybko zastàpiç zwyk∏ym, z ramie-
niem, na którym zamocowaç mo˝na ∏y˝k´ do robót ziemnych.
Dlatego te˝ maszyna s∏u˝yç mo˝e nie tylko do podnoszenia,
transportu i uk∏adania elementów rurociàgu w wykopie, ale
tak˝e – po wyposa˝eniu w odpowiedni osprz´t roboczy
– do zag´szczania gruntu w wykopach i ich zasypywania.

Doosan Infracore - kierunek Chiny!

Wed∏ug w∏asnych danych koreaƒskiego koncernu, Doosan
Infracore wysforowa∏ si´ na czo∏o firm, które sprzeda∏y naj-
wi´cej Êrednich i du˝ych maszyn do robót ziemnych na ryn-
ku chiƒskim. Teraz Doosan Infracore intensyfikuje dzia∏ania,
które pozwoli∏yby powtórzyç sukces w segmencie maszyn
kompaktowych. Jednym z przejawów tych dà˝eƒ by∏a bo-
gata, bo liczàca a˝ trzydzieÊci modeli ekspozycja na listo-
padowych targach maszyn budowlanych BICES 2009 w Pe-
kinie. Królowa∏y na niej maszyny i osprz´t roboczy kontrolo-
wanej przez Koreaƒczyków marki Bobcat. 
Bobcat cieszy si´ coraz wi´kszym uznaniem chiƒskich
u˝ytkowników. Pozycj´ marki majà wzmocniç dodatkowo
dzia∏ania na rzecz usprawnienia obs∏ugi posprzeda˝nej,
serwisowej oraz dalszej rozbudowy sieci dystrybucyjnej.

Mieszanka firmowa
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Powsta∏a na bazie koparki hydraulicznej uk∏adarka PL4680 stanowi ciekawà alternatyw´
dla maszyn z osprz´tem wysi´gnikowym mocowanym z boku ramy



Koreaƒskie firmy wysoko w rankingu

Ranking „World’s Best Companies 2009” czasopisma Bu-
sinessWeek prowadzony przez biuro konsultingowe das A.
T. Kearney objà∏ 2.500 najwi´kszych firm, które w roku 2008
osiàgn´∏y sprzeda˝ za co najmniej dziesi´ç miliardów dola-
rów. Uszeregowano je wed∏ug wzrostu obrotów i wzrostu
wartoÊci. Na pierwszych trzech pozycjach znalaz∏y si´ Nin-
tendo, Google i Apple. Co ciekawe, na kolejnych miejscach
uplasowa∏y si´ po∏udniowokoreaƒskie koncerny produku-
jàce maszyny budowlane – Doosan Heavy Industries
and Construction oraz Hyundai Heavy Industries. 

Ritchie Bros. przeprowadzi∏ drugà aukcj´ w Polsce 

W Krakowie 17 listopada w ramach aukcji przeprowadzo-
nej przez dom aukcyjny Ritchie Bros. Auctioneers zmieni∏o
w∏aÊcicieli prawie czterysta maszyn budowlanych oraz po-
jazdów ci´˝arowych. Ju˝ po raz drugi najwi´kszy Êwiatowy
dom aukcyjny maszyn budowlanych zorganizowa∏ w Pol-
sce aukcj´ bez ceny minimalnej. – JesteÊmy bardzo zado-
woleni z wyników drugiej aukcji w Polsce – powiedzia∏ Brian
Butzelaar, dyrektor generalny firmy Ritchie Bros. Auctione-
ers na Europ´ Pó∏nocnà. – WystawiliÊmy szeroki asortyment
u˝ywanych i nowych urzàdzeƒ, co pomog∏o przyciàgnàç po-
nad 230 zarejestrowanych firm licytujàcych, nie tylko z Pol-
ski, ale tak˝e z 23 innych krajów. Ponadto do Krakowa przy-
by∏o ponad 200 osób, które chcia∏y obejrzeç aukcj´ po raz
pierwszy w ˝yciu, co stanowi∏o dla nas niewiarygodnà oka-
zj´, aby zareklamowaç naszà procedur´ prowadzenia au-

kcji bez ceny minimalnej. Z satysfakcjà obserwowaliÊmy ak-
tywne podejÊcie Polaków do licytowania. Ogólne wyniki po-
twierdzi∏y, ˝e polscy klienci akceptujà nasz styl realizowania
aukcji bez ceny minimalnej i cieszy nas perspektywa Êwiad-
czenia dla nich us∏ug w przysz∏oÊci.
Wszystkie aukcje organizowane przez Ritchie Bros. prowa-
dzone sà bez ceny minimalnej. Oznacza to, ˝e nie ma ani
minimalnych ofert, ani minimalnych cen. Ka˝dy artyku∏
sprzedawany jest temu, kto w dniu danej aukcji wylicytuje
najwy˝szà kwot´, bez wzgl´du na cen´.

Pozytywny bilans MB S.p.A

W∏oska firma MB S.p.A. lider w produkcji i sprzeda˝y czer-
paków kruszàcych, jako pierwsza wprowadzi∏a na rynek te-
go rodzaju produkt. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e czerpaki kru-
szàce sà idealnym narz´dziem u∏atwiajàcym prowadzenie
prac ziemnych i rozbiórkowych, robót  w kamienio∏omach,
kopalniach surowców skalnych oraz podczas rekultywacji
dawnych terenów przemys∏owych. 
Rok 2008 by∏ dla rodzinnej firmy MB S.p.A. niezwykle uda-
ny. Do sukcesów zaliczyç mog∏a zwi´kszenie obrotów si´-
gajàcych teraz dwudziestu milionów euro, zdobycie czter-
dziestoprocentowych udzia∏ów w rynku europejskim
i szeÊçdziesi´ciu procent w Êwiatowym. Znaczàcà zmianà
by∏o te˝ przekszta∏cenia formy prawnej firmy ze spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (Srl) na spó∏k´ akcyjnà
(S.p.A.). – JesteÊmy dumni z wyników, jakie uda∏o si´ nam
osiàgnàç na Êwiatowych rynkach. Od powstania w ro-
ku 2001 nasze obroty wzros∏y o osiemset procent. Âwiad-
czy to o dynamicznym rozwoju i potencjale naszej firmy – po-
wiedzia∏ Guido Azzolin, dyrektor zarzàdzajàcy MB S.p.A.

Dynamiczny wzrost obrotów dowodzi s∏usznoÊci polityki
MB S.p.A, która nawet w okresie globalnej recesji konse-
kwentnie inwestuje w rozwój, majàc ambicj´ oferowania
sprz´tu najwy˝szej jakoÊci. Z drugiej strony to w∏aÊnie fi-
nansowy wzrost odnotowywany w ostatnich kilku latach,
pozwoli∏ firmie przeznaczyç znaczne Êrodki na prace ba-
dawczo-rozwojowe. MB S.p.A. eksportuje swe wyroby
do ponad stu krajów na Êwiecie, ma tak˝e powa˝ne plany
ekspansji na kolejne rynki. Po otwarciu oddzia∏u w Niem-
czech kolejne majà powstaç w Chinach, Brazylii, Indiach
i USA. – Aby zaistnieç na interesujàcych nas rynkach, prze-
nosimy si´ do nowej siedziby w Fara Vicentino. Du˝y ma-
gazyn u∏atwi logistyk´, a produkcja osiàgnie najwy˝szy po-
ziom technologiczny – wyjaÊnia jeden z dyrektorów firmy,
Diego Azzolin, odpowiedzialny za dzia∏ produkcji.
Podczas ostatniego spotkania akcjonariuszy zatwierdzone
zosta∏y kolejne du˝e inwestycje w badania i rozwój. Firma
zamierza nadal regularnie braç udzia∏ w najwa˝niejszych
targach z przysz∏orocznà Baumà na czele.

www.mbcrusher.com
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Aukcja, która odby∏a si´ 17 listopada w Krakowie zgromadzi∏a licytujàcych z Polski i
zagranicy i przynios∏a przychody netto w wysokoÊci ponad 3,6 miliona euro

Czerpaki kruszàce MB S.p.A sà idealnym narz´dziem u∏atwiajàcym prowadzenie prac
ziemnych, rozbiórkowych i rekultywacyjnych oraz robót  w kamienio∏omach



Maszyny budowlane

Light Boy – sposób na krótsze dni

Nawet gdy dodatnie temperatury umo˝liwiajà prowadzenie
w zimie prac budowlanych, na przeszkodzie stanàç mo˝e
zbyt krótki dzieƒ. W tej systuacji doskona∏ym rozwiàzaniem
wydaje si´ stosowanie masztów oÊwietleniowych. Wyposa-
˝one we w∏asne zasilanie, ustawiane w miejscach nasilonych
prac albo montowane wprost na maszynie budowlanej – ist-
nieje wiele mo˝liwych rozwiàzaƒ, a i coraz wi´cej producen-
tów ma taki sprz´t w swojej ofercie. Maszty, a zw∏aszcza ba-
lony oÊwietleniowe, zdobywajà ju˝ popularnoÊç jako rekla-
my, s∏upy og∏oszeniowe czy swoiste drogowskazy. 
Ammann Yanmar oferuje ró˝ne typów masztów – bezpiecz-
nych i ekonomicznych w eksploatacji. OÊwietlajà pole pra-
cy w ca∏kowicie wystarczajàcy sposób, nie oÊlepiajàc
przy tym pracujàcych robotników. Light Boy ELB44SC jest
masztem posadowionym na wózku, ma cztery metahalo-
genowe lampy, które nie tylko emitujà wi´cej Êwiat∏a, ale
tak˝e majà pi´ciokrotnie d∏u˝szà ˝ywnotnoÊç ni˝ halogeny.
Light Boy ELB114BW to maszt z oÊwietleniem balonowym
dajàcy Êwiat∏o bezcieniowe, owietlajàcy przestrzeƒ w za-
kresie 360o wokó∏ siebie, a w dodatku nie oÊlepiajàcy na-
wet w przypadku spojrzenia wprost na balon, co jest wa˝-
ne zw∏aszcza na placu budowy, gdzie pracujà maszyny
i poruszajà si´ inne pojazdy. Maszt rozk∏ada si´ z ∏atwoÊcià
(przy pomocy si∏owników gazowych) na wysokoÊç 3,8 me-
tra. a stabilnà podstaw´ wyposa˝ono w kó∏ka u∏atwiajàce
przemieszczanie urzàdzenia. Innà mo˝liwoÊcià jest 

ELB114BS – balon montowany na maszynie, a przeznaczo-
ny do oÊwietlania pola jej pracy – najlepszy wybór, gdy mu-
si si´ ona cz´sto przemieszczaç po placu budowy. 
Maszty oÊwietleniowe Ammann Yanmar sà dost´pne u pol-
skich dealerów tej firmy, których adresy zamieszczamy po-
ni˝ej. Mariusza Rejczak z firmy Baamar potwierdzi∏ nasze
podejrzenia, ˝e nie jest to jeszcze produkt popularny w Pol-
sce, choç pewna iloÊç masztów ju˝ si´ sprzeda∏a. Baamar
i pozostali dealerzy zapraszajà do zapoznania si´ z ofertà,
w koƒcu przed nami jeszcze kilka zimowych miesi´cy. 

www.ammann-yanmar.com
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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: ........................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 ............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

!
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.558 egzemplarzy. 

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

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

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 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

1/2010 29.01.2010    18.12.2009 28.12.2009 
2/2010 26.03.2010    19.02.2010 26.02.2010 
3/2010 07.05.2010    02.04.2010 09.04.2010 
4/2010 09.07.2010    03.06.2010 14.06.2010 
5/2010 29.09.2010    16.08.2010 23.08.2010 
6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010 
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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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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



PoÊrednik Budowlany: – Amago to firma o kilkunastoletnich
tradycjach, b´dàca w ciàg∏ym rozwoju. Âwiadczy o tym
przeprowadzka do nowej siedziby. Robi ona imponujàce
wra˝enie. Prosz´ przyjàç nasze gratulacje.
Marek Wiàcek: – Z pewnoÊcià jest to zwieƒczenie pewnego
etapu naszej dzia∏alnoÊci. Ciesz´ si´, ˝e nowa siedziba robi
wra˝enie na goÊciach, a ludzie znajdujà tu odpowiedni kom-
fort pracy. Istotne znaczenie ma równie˝ dogodne po∏o˝enie
w pobli˝u lotniska Balice i autostrady. Miejsce to okreÊlane
bywa mianem Amazonii Krakowa. Niby jesteÊmy poza mia-
stem, ale czujemy si´ tak, jakbyÊmy go nie opuszczali. 

– Teren w Cholerzynie jest waszà w∏asnoÊcià. Sàdzàc po je-
go wielkoÊci nie powiedzia∏ Pan jeszcze ostatniego s∏owa.
Mo˝na Êmia∏o myÊleç o rozbudowie firmy…
– Dzia∏k´ w Cholerzynie nabyliÊmy w roku 2000, min´∏o
wi´c sporo czasu zanim zrealizowaliÊmy nasze zamierze-
nia. Mo˝e zresztà nie do koƒca… Stajemy przed nowymi
wyzwaniami, a ja staram si´ zawsze myÊleç perspektywicz-
nie. Nie zamierzam ograniczyç si´ do dzia∏alnoÊci handlo-
wej, chcia∏bym rozwijaç sfer´ us∏ug serwisowych, a mo˝e
nawet pokusiç si´ o rozpocz´cie produkcji. Nasza infra-
struktura oraz potencja∏ m∏odego zespo∏u pracowników
dajà mo˝liwoÊç urzeczywistnienia tych planów. Praktycznie
od zaraz uruchomiç mo˝emy prace spawalnicze, co wraz z
zapleczem serwisowym pozwala prowadziç kompleksowe
remonty maszyn budowlanych, nie tylko marki Hyundai.
Sprz´t zdatny do remontu mo˝emy przyjmowaç od na-
szych klientów w rozliczeniu, co pozwoli stymulowaç sprze-
da˝ maszyn nowych. Moim celem jest produkcja osprz´tu
roboczego. Stawia∏oby to Amago w lepszej pozycji. Han-
del handlem, ale prawdziwà wartoÊç stanowi produkcja!

– Przyjmujàc w rozliczeniu u˝ywany sprz´t si∏à rzeczy b´-
dziecie zmuszeni zajàç si´ sprzeda˝à maszyn u˝ywanych…
– Tak, jak wspomina∏em chcemy prowadziç remonty ma-
szyn w pe∏nym zakresie i tworzyç ciekawà ofert´ sprz´tu
u˝ywanego. Jego nabywcy b´dà mieç pewnoÊç, ˝e
od Amago otrzymajà sprz´t sprawdzony i profesjonalnie
wyremontowany.

– Amago ma cztery pr´˝nie rozwijajàce si´ dzia∏y. Nam
Paƒska firma kojarzy si´ jednak przede wszystkim jako de-
aler koreaƒskiego Hyundaia…
– Nic dziwnego, wszak piszecie najwi´cej o maszynach bu-
dowlanych. Amago oprócz maszyn budowlanych zajmuje
si´ równie˝ sprz´tem do robót wiertniczych i g∏´bokiego
fundamentowania, geotekstyliami. Co do Hyundaia, to po-
wiem Panu, ˝e jestem dumny z tej wspó∏pracy. Ze wzgl´du
na ich lojalnoÊç majàcà dla mnie fundamentalne znaczenie.
Prowadzone przez nas firmy przechodzà ró˝ne koleje losu,

czasy prosperity i trudne chwile. Prawdziwego partnera po-
znaje si´ wówczas, gdy znajdujemy si´ w do∏ku. W takich
chwilach stara si´ on nas wspomóc, a nie patrzy, jak by tu
najszybciej wycofaç si´ z interesu. Koreaƒczycy to solidni
partnerzy. Gdy rozpoczynaliÊmy wspó∏prac´ z Hyundaiem
byliÊmy nowym graczem na tym rynku. Rynku podzielonym
mi´dzy potentatów. Wydawa∏o si´, ˝e nie mamy najmniej-
szych szans. A jednak Hyundai stawia∏ na nas. Poczàtkowo
oceniali nas nie po wynikach, ale po zaanga˝owaniu. Op∏a-
ci∏o si´ to obu stronom. DziÊ Amago z powodzeniem sp∏a-
ca kredyt udzielonego nam zaufania. 

– ZostaliÊcie uhonorowani przez Hyundaia mianem najlep-
szego dealera tej firmy na Êwiecie. Wed∏ug jakich kryteriów? 
– Dla Koreaƒczyków liczy∏y si´ nie tylko suche liczby. Je˝eli
bowiem patrzyliby tylko na wielkoÊç sprzeda˝y, to Amago
wcale nie okaza∏oby si´ nalepsze. Gdzie indziej w Europie
Hyundai zdoby∏ bowiem wi´ksze udzia∏y w rynku. Koreaƒ-
czycy docenili nasze zaanga˝owanie i tkwiàcy w nas poten-
cja∏. To niezwykle sympatyczny gest. Potrafimy go doceniç!

– A jak Amago radzi sobie z kryzysem, w jakim znalaz∏a si´
polska bran˝a budowlana? Coraz trudniej znaleêç nabywc´
na maszyny i sprz´t…
– Dajemy sobie rad´ dzi´ki zró˝nicowanej dzia∏alnoÊci firmy.
O dziwo, nawet mimo kryzysu sprzeda˝ maszyn budowla-
nych nieznacznie roÊnie, ale nie jest to wzrost, jakiego byÊmy
tego oczekiwali. Mniejsze wp∏ywy ze sprzeda˝y maszyn bu-
dowlanych kompensujà lepsze wyniki innych dzia∏ów
– serwisu, geotekstyliów, wiertniczego. 

– Wed∏ug wielu ekspertów Polska mimo Êwiatowego kryzysu
finansowego ciàgle jest jednym z najlepszych europejskich
rynków zbytu na maszyny i sprz´t budowlany. Problem tylko
w tym, czy nie pozostanie nim wy∏àcznie na papierze?
– Chodzi Panu o to, ˝e zamiast budowaç ciàgle dyskutuje-

Wywiad PoÊrednika

12 PoÊrednik Budowlany

Rozmowa z Markiem Wiàckiem, 

prezesem zarzàdu Amago Sp. z o.o.

Amago b´dzie si´ rozwijaç!



my? To spory problem, ale wierz´, ˝e si´ z nim uporamy.
Zawsze jestem optymistà! Wierz´, ˝e do rozpocz´cia fina∏o-
wego turnieju Euro 2012 uda si´ nam wybudowaç nie tylko
stadiony, boiska treningowe i hotele dla pi∏karzy i oficjeli,
ale tak˝e elementy infrastruktury, które u∏atwià ˝ycie Pola-
kom. Przed nami daleka i trudna droga. Pokonujàc jà nie
uda si´ uniknàç b∏´dów i potkni´ç, ale damy rad´. Jestem
przekonany, ˝e na organizacji Euro Polska nadrobi sporo
cywilizacyjnych zapóênieƒ. 

– Kryzys sprawi∏, ˝e wiele firm budowlanych zosta∏o odci´-
tych od êróde∏ finansowania swej dzia∏alnoÊci. Czy dostrze-
ga Pan równie˝ ten problem i ma pomys∏ jego rozwiàzania?
W jaki sposób Amago pomaga swym klientom w sfinanso-
waniu maszyn i sprz´tu?
– Nie jest dobrze, gdy handlowcy sà bardziej zainteresowa-
ni finansowo w zaoferowaniu klientowi us∏ug towarzystwa
leasingowego ni˝ w odpowiednim dobraniu maszyny.
Chcàc uporzàdkowaç sytuacj´ stworzyliÊmy w∏asny pro-
dukt, jakim jest Amago Finance. Powsta∏ on we wspó∏pracy
z konkretnà instytucjà finansowà, dzia∏ajàcà rzetelnie, a
jednoczeÊnie elastycznie. Amago Finance to nie tylko dwa
rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy oraz kredytowa-
nie zakupu. Zawarto w nim równie˝ narz´dzia dla naszych
handlowców. Mogà oni przedstawiç klientowi konkretnà
ofert´ korzystajàc ze specjalnego kalkulatora. Klient od
samego poczàtku otrzymuje konkrety. Taka b´dzie cena
maszyny, taka wp∏ata w∏asna, a rata b´dzie mieç takà
wysokoÊç…. Klient ma wi´cej czasu na podj´cie ostatecznej
decyzji. Amago Finance naprawd´ funkcjonuje z korzyÊcià
zarówno dla sprzedajàcego, jak i nabywcy.

– W ten sposób buduje si´ w∏aÊciwe relacje z klientami. Nie-
stety, nadal jeszcze dla wielu firm klient jest dobry tylko
do momentu, gdy nie z∏o˝y podpisu na umowie leasingo-
wej, albo nie dokona przelewu. Gdy zap∏aci, nikt ju˝ o nie-
go nie musi zabiegaç…
– Tak si´ niestety dzieje. Chocia˝ nie bardzo wiadomo dla-
czego. Przecie˝ klient nie zdecyduje si´ na zakup kolejnej
maszyny w firmie, która traktuje go niepowa˝nie. Amago
stawia na serwis i najwy˝szy poziom obs∏ugi posprzeda˝-
nej. Mimo staraƒ trudno wszystkich usatysfakcjonowaç.
Ka˝dy, tak˝e i my, pope∏nia b∏´dy. Niekiedy trudno ich unik-
nàç. Wystarczy przecie˝, ˝e opóêni si´ dostawa zamówio-
nych cz´Êci zamiennych. Nie ma w tym naszej winy, ale to
my nie dotrzymamy terminu naprawy. A ka˝da godzi-
na przestoju maszyny to czas bezpowrotnie stracony, to
mniejszy zarobek dla u˝ytkownika maszyny. JesteÊmy te-
go Êwiadomi, dlatego nawet w spornych przypadkach za-
wsze staramy si´ najpierw przywróciç maszyn´ do spraw-
noÊci, a dopiero potem dociekaç, co by∏o przyczynà awa-
rii. To buduje zaufanie do firmy. Gdy u˝ytkownik ma k∏opo-
ty z maszynà, musimy s∏u˝yç mu wsparciem. 

– Cz´sto podkreÊla Pan, ˝e Amago jest jednà z nielicznych
firm w swej bran˝y z czysto polskim kapita∏em. Czy to atut?
Czy macie jakiekolwiek szanse w coraz ostrzejszej konku-
rencji ze Êwiatowymi potentatami?
– Chcia∏bym nieco doprecyzowaç to stwierdzenie. Otó˝
Amago pozostaje  jedynà w tej bran˝y firmà o zasi´gu ogól-
nopolskim z wy∏àcznie polskim kapita∏em. Uwa˝am to

za du˝y atut, a wr´cz powód do dumy. Jak zamierzam kon-
kurowaç z potentatami? Czy wierz´, ˝e mo˝na z nimi
konkurowaç? OczywiÊcie, ˝e wierz´! Inaczej zmieni∏bym
bran˝´. Mamy ju˝ za sobà okres, gdy kupujàcy patrzy∏ wy-
∏àcznie na cen´. Teraz liczy si´ tak˝e rzetelnoÊç, jakoÊç ob-
s∏ugi posprzeda˝nej. Zainteresowany zakupem otrzymuje
kilka niemal identycznych ofert. Przynajmniej na papierze.
Na czyjà si´ zdecyduje? Tego, kto jest rzetelny, nie obiecu-
je z∏otych gór, by zapomnieç o obietnicach natychmiast po
otrzymaniu zap∏aty, czy podpisaniu umowy leasingowej.
Sztukà jest tak˝e, by pope∏niajàc b∏àd potrafiç si´ do niego
przyznaç i daç klientowi rozsàdnà rekompensat´. Amago
stawia na rzetelnoÊç. Dlatego nie obawiam si´ konkurencji
ze strony Êwiatowych potentatów. Uwa˝am, ˝e w tej rywali-
zacji nie stoimy wcale na straconej pozycji.

– Mimo wszystko skuteczna rywalizacja nie b´dzie ∏atwa.
W Polsce dzia∏ajà jednak inne firmy z rodzimym kapita∏em,
jak choçby katowicki ASbud czy poznaƒski Grausch
i Grausch. Czy sàdzi Pan, ˝e by∏oby mo˝liwe, by polskie fir-
my po∏àczy∏y swe si∏y, by skutecznej rywalizowaç na krajo-
wym rynku ze Êwiatowymi potentatami?
– Wydaje si´ to o tyle nieprawdopodobne, ˝e ka˝da z wymie-
nionych przez Pana firm sprzedaje maszyny innych marek
i mocno walczy o pozycj´ rynkowà. Nikt nie jest w stanie z te-
go zrezygnowaç, inna decyzja podkopa∏aby przecie˝ podsta-
wy egzystencji. Wspó∏dzia∏aç mo˝emy natomiast na forum
Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych. Obo-
j´tnie czy reprezentujemy kapita∏ polski, czy te˝ zagraniczny.
JesteÊmy konkurentami twardo walczàcymi o swà pozycj´,
ale przecie˝ nie wrogami! Wystarczy ch´ç wspó∏dzia∏ania
i uczciwe intencje. Szkoda, ˝e tych niekiedy brakuje.

– Amago jest firmà identyfikujàcà si´ ze Êrodowiskiem, w któ-
rym dzia∏a. Lokalna spo∏ecznoÊç zawsze mog∏a na was liczyç.
Czy podobnie rzecz mieç si´ b´dzie w nowym miejscu…
– W tym wzgl´dzie nic si´ nie zmieni. Zawsze stara∏em si´
dzieliç zarobionymi pieni´dzmi. Jedynym warunkiem by∏o,
by czyniç to w sposób rozsàdny. Nie chc´ przesadnie si´
nad tym rozwodziç, by nie byç posàdzonym o lansowanie
swej firmy, czy wr´cz osoby. 

– Amago stara si´ integrowaç ze Êrodowiskiem, w którym
dzia∏a. Czy tak˝e naukowym? Kraków to miasto o olbrzymim
potencjale w tym wzgl´dzie. Czy wspó∏pracujecie z miej-
scowymi szko∏ami i uczelniami? W ten sposób pozyskaç
mo˝na przecie˝ dobrych pracowników mogàcych przyczy-
niaç si´ do rozwoju firmy…
– Wspó∏pracujemy z uczelniami. Udost´pniamy im sprz´t
wiertniczy i prowadzimy wspólne badania. Wspó∏praca u∏a-
twia te˝ pozyskiwanie pracowników. Jak Pan widzia∏ zatrud-
niamy m∏odych, dynamicznych i ˝àdnych sukcesu ludzi.
Niekiedy trudno ich by∏o przekonaç do podj´cia pracy
u nas. Dzisiejsi absolwenci chcà od razu robiç karier´
w du˝ych korporacjach. Mam satysfakcj´, ˝e udaje ich
si´ przekonaç do podj´cia pracy w Amago. Po pewnym
czasie zauwa˝ajà, ˝e mogà tu znaleêç miejsce dla siebie
i realizowaç swoje cele. W Êcis∏ym kierownictwie Amago
sà dziÊ trzy osoby, które swego czasu rozpoczyna∏y u nas
prac´ w roli sta˝ystów.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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-Case WX125-2 to wielce

wszechstronna maszyna

Ju˝ we wst´pnej fazie kon-
struktorzy Case projektujàcy
nowà generacj´ koparek ko∏o-
wych serii WX postawili sobie
zadanie stworzenia maszyn
uniwersalnych o jak najszer-
szym spektrum zastosowaƒ.
Jak si´ okaza∏o, nawet oni nie
byli w stanie przewidzieç
wszystkich mo˝liwoÊci. Szwaj-
carska firma J.Müller AG wy-
korzysta∏a kopark´ WX125-2
w szczególny sposób. Po-
s∏u˝y∏a ona bowiem jako
podstawa specjalistycznej
maszyny AVW-1 przeznaczo-
nej do prac remontowych
na szlakach kolejowych.
Pracownicy biura in˝ynier-
skiego J. Müller AG d∏ugo
poszukiwali nowoczesnej,
ekonomicznej w eksploatacji
koparki ko∏owej o solidnej
konstrukcji, która stanowi∏a-
by podstaw´ tworzonej
przez nich konstrukcji. Ko-
parka musia∏a spe∏niaç ostre
kryteria. Posiadaç nacisk
na oÊ do 12,5 tony, efektyw-
ny uk∏ad hydrauliczny, nieza-
wodny silnik oraz maksymal-
nie przestronnà kabin´. 
Ostatni z warunków wynika∏
z tego, ˝e koncepcja budowy
maszyny AVW-1 przewidywa∏a
instalacj´ dodatkowego wypo-
sa˝enia. Ich uk∏ady sterowania
zabierajà du˝o miejsca, co
w przypadku mniej przestron-
nej kabiny mog∏oby mieç nega-
tywny wp∏yw na komfort pracy
operatora. Kabina koparki
WX125-2 typu Space High
spe∏nia∏a doskonale te za∏o˝e-
nia. Jej wewn´trzne gabaryty
sà bowiem typowe raczej dla
kabin stosowanych w wi´k-
szych maszynach. Nie bez zna-
czenia jest te˝ doskona∏a
widocznoÊç we wszystkich kie-
runkach na ca∏y obszar pracy.
Regulowane wielop∏aszczyzno-
wo fotel i kolumna kierownicy
zapewniajà odpowiedni kom-
fort pracy operatorom niezale˝-
nie od wzrostu. ¸atwoÊç i pre-
cyzj´ obs∏ugi koparki zapew-

niajà ergonomiczne joysticki.
Najogólniej rzecz ujmujàc spe-
cjalistyczna maszyna AVW-1
sk∏ada si´ z centralnej jed-
nostki koparkowej umiesz-
czonej na czele ponad dwu-
dziestometrowej platformy.
Dlatego te˝ konstruktorzy
J. Müller AG zrezygnowali
z tradycyjnego podwozia ko∏o-
wego maszyny. Wieniec obro-
towy zintegrowany zosta∏ bo-
wiem bezpoÊrednio z platfor-
mà wagonu kolejowego.
Drugim integralnym elemen-
tem specjalistycznej maszyny
AVW-1 jest przenoÊnik taÊmo-
wy, którego zadaniem jest
transportowanie urobku spod
koparki. Najpierw przelatuje
on przez specjalny ruszt, co
powoduje jego wst´pne roz-
drobnienie i bezawaryjnà pra-
c´ taÊmociàgu. Jego bloko-
waniu zapobiegajà te˝ spe-
cjalne zbieraki. TaÊmociàg
wynosi urobek na wysokoÊç
pozwalajàcà wysypywaç go
bezpoÊrednio do doczepio-
nych do zestawu wagonów.
Budowa przenoÊnika pozwa-
la uzyskaç dok∏adnà regula-
cj´ poprzecznà. Dzi´ki temu
rozwiàzaniu mo˝liwy jest pre-
cyzyjny za∏adunek. Z regu∏y
zestaw roboczy wspó∏pracu-
jàcy z maszynà AVW-1 sk∏a-
da si´ z pi´ciu wagonów to-
warowych, ka˝dy z nich mie-
Êci oko∏o 10 m3 urobku. 

Zadania wykonywane przez ma-
szyn´ AVW-1 zmusi∏y jej kon-
struktorów do wybrania koparki
bazowej wyposa˝onej w sku-
teczne systemy hydrauliczne.
Po dog∏´bnej analizie in˝yniero-
wie J. Müller AG zdecydowali
si´ na kopark´ ko∏owà Case
WX125-2 wykorzystujàc jej dwa
oryginalne obwody „inteligent-
nej hydrauliki” (Load Sensig)
z elementami sterowania. I nic
w tym dziwnego, wszak hy-
draulika od lat stanowi jeden
z podstawowych atutów ma-
szyn Case. Dzi´ki nowocze-
snym uk∏adom hydraulicznym
osiàgajà one doskona∏e para-
metry pracy w zakresie kopa-
nia, wi´kszà si∏´ podnoszenia
oraz krótsze cykle pracy. Wy-
dajnoÊç maszyny roÊnie dzi´ki
temu, ˝e system hydrualiczny
sam dostosowuje wartoÊci
przep∏ywu i ciÊnienia do oporu
napotykanego podczas kopa-
nia. Zawór bezpieczeƒstwa za-
pobiega niekontrolowanemu
opadni´ciu ramienia, co ma
niebagatelny wp∏yw na podnie-
sienie bezpieczeƒstwa pracy.
Trzysegmentowy wysi´gnik
koparki WX125-2 Szwajcarzy
zastàpili w∏asnà konstrukcjà o
telskopowej budowie. Dzi´ki
mo˝liwoÊci zsuwania pozwala
ona na prac´ na torach bez ry-
zyka uszkodzenia sieci trakcyj-
nej. W celu u∏atwienia pracy
operatora rami´ wysi´gnika

wyposa˝ono w szybkoz∏àcze
z g∏owicà obrotowo-wychylnà
oraz specjalnie wyprofilowanà
∏y˝k´ o wymiarach umo˝liwia-
jàcych prac´ pomi´dzy torami
i z boku nasypu. 
Koparka Case WX125-2 nap´-
dzana jest ektronicznie stero-
wanà wysokopr´˝nà jednostkà
nap´dowà z turbodo∏adowa-
niem. Rozwija ona moc 112 KM
(84 kW) i spe∏nia najnowsze
normy z zakresu dopuszczal-
nej emisji spalin. Jest te˝ eko-
nomiczna w eksploatacji ze
wzgl´du na ni˝sze zu˝ycie pa-
liwa w przeliczeniu na ton´
przemieszczonego materia∏u.
Wymiana oleju silnikowego wy-
magana jest co pi´çset godzin,
co równie˝ wp∏ywa na ekono-
mik´ eksploatacji maszyny
ograniczajàc do minimum
przestoje spowodowane ko-
niecznoÊcià przeprowadzenia
prac serwisowych.
Ich prowadzenie u∏atwia do-
godne rozmieszczenie punktów
serwisowych. Trzy du˝e pokry-
wy umieszczone z ty∏u i boku
maszyny zapewniajà doskona-
∏y dost´p do silnika i kompo-
nentów hydraulicznych. 
Koparka Case WX125-2 wyposa-
˝ona zosta∏a w system samodia-
gnostyki. Operator za poÊrednic-
twem du˝ego monitora w ka-
binie mo˝e na bie˝àco Êledziç
parametry pracy maszyny. 

www.intrac.pl
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Serce specjalistycznej maszyny AVW-1 stanowi koparka ko∏owa Case WX125 umieszczona bezpoÊrednio na ponad dwudziestometro-
wej platformie kolejowej wyposa˝onej w przenoÊnik taÊmowy





Maszyny specjalne

Komatsu

Koncern Komatsu wytwarza
niezwykle szerokie spektrum
maszyn budowlanych, po-
czàwszy od kompaktowych
po specjalne odgrywajàce
kluczowà rol´ w ró˝nego ro-
dzaju zastosowaniach. Maszy-
ny specjalne Komatsu dosko-
nale spisujà si´ nawet w szcze-
gólnie trudnych warunkach ro-
boczych. Ich konstrukcje po-
wstajà z myÊlà o wykorzysta-
niu w robotach wyburzenio-
wych, zagospodarowaniu od-
padów i recyklingu, prze∏adun-
ku materia∏ów oraz remontach
szlaków kolejowych. 
Za ich projektowanie, produk-
cj´ oraz doposa˝enie w spe-
cjalistyczny osprz´t roboczy
odpowiada specjalny wydzia∏
Komatsu – Working Gear Di-
vision. W Europie w jego
sk∏ad wchodzà zespo∏y kon-
struktorów z Anglii i Niemiec.
Ich prace wspierane sà przez
mieszczàce si´ w niemieckim
Hanowerze European Tech-
nical Centre. W jego gestii le-
˝y ostateczne zatwierdzanie
projektów, które odbywa si´
w porozumieniu z japoƒskà
centralà koncernu.
Komatsu nie utrzymuje osob-
nych fabryk dla produkcji ma-
szyn specjalnych. Sà one wy-
twarzane na normalnych li-
niach produkcyjnych, posiada-
jà pe∏ny certyfikat CE i obj´te
sà standardowà gwarancjà
producenta. Idea tworzenia
specjalnych maszyn Komat-
su narodzi∏a si´ w latach
dziewi´çdziesiàtych ubie-
g∏ego wieku. Fabryka Ko-
matsu w Hanowerze zacz´-
∏a realizowaç ˝yczenia
klientów wyposa˝ajàc zwy-
k∏e maszyny w specjalne ∏y˝-
ki i ogumienie. Oferta indywi-
dualnej konfiguracji sprz´tu
– poczàtkowo przyznaç trze-
ba w doÊç ograniczonym za-
kresie – spotka∏a si´ z du˝ym
zainteresowaniem klientów.
Komatsu postanowi∏o zatem
w roku 2002 powo∏aç do ˝y-

cia wspomniany ju˝ wydzia∏
Working Gear Group, którego
zadaniem by∏a profesjonaliza-
cja produkcji maszyn specjal-
nych, szczególnie w zakresie
prac badawczo-rozwojowych,
tworzenia dokumentacji tech-
nicznej i przej´cia odpowie-
dzialnoÊci za produkt finalny. 
Obecnie Working Gear Group
w coraz wi´kszym zakresie
zajmuje si´ dostawami kom-
pletnych maszyn specjal-
nych, takich jak du˝e ∏ado-
warki ko∏owe ze specjali-
stycznym osprz´tem robo-
czym przeznaczone do za-
stosowaƒ w kopalniach su-

rowców skalnych oraz w sek-
torze przemys∏owym. Pro-
dukcja ∏adowarek specjal-
nych odbywa si´ w Japonii. 
Pierwsza specjalna kopar-
ka Komatsu przeznaczo-
na na rynek europejski
opuÊci∏a fabryk´ w angiel-
skim Newcastle w ro-
ku 1998. Obecnie oprócz
tradycyjnych koparek gà-
sienicowych wytwarza si´
tu maszyny w konfiguracji
do robót wyburzeniowych
na du˝ych wysokoÊciach
oraz ca∏à seri´ maszyn
o zwi´kszonym zasi´gu pra-
cy. DziÊ oba rodzaje sprz´-

tu nale˝à do najlepiej sprze-
dajàch si´ produktów Ko-
matsu. W opinii specjalistów
g∏ównà przyczynà rynkowe-
go sukcesu specjalnych
maszyn Komatsu jest mo˝li-
woÊç ich szybkiej rekonfigu-
racji. Zauwa˝my, ˝e nabywca
specjalnej koparki Komatsu
przeznaczonej do prowadze-
nia wyburzeƒ na du˝ych wy-
sokoÊciach, mo˝e b∏yska-
wicznie wymieniç jej wysi´-
gnik i prowadziç nià roboty
ziemne. Jest to niewàtpliwa
zaleta maszyn specjalnych
Komatsu majàca niebaga-
telny wp∏yw na podniesienie
ekonomiki ich eksploatacji.
European Technical Centre
Komatsu ma charakter mi´-
dzynarodowy. Zatrudnienie
znaleêli tu in˝ynierowie i na-
ukowcy z ró˝nych krajów, nie
tylko z Anglii i Niemiec. Pro-
wadzà oni badania i testy
praktyczne majàce na celu
sprawdzenie, czy wszystkie
nowe maszyny specjalne
spe∏niajà rygorystyczne wy-
magania Komatsu, dotyczàce
jakoÊci, bezpieczeƒstwa, wy-
dajnoÊci i ∏atwoÊci obs∏ugi
technicznej. Korzystajà na tym
u˝ytkownicy maszyn Komat-
su. Tak˝e tych o zwyk∏ej kon-
strukcji. Zdobycze technolo-
giczne European Technical
Centre sà bowiem wykorzy-
stywane w fabrykach Komat-
su na ca∏ym Êwiecie.
Wysi∏ki konstruktorów ma-
szyn specjalnych Komatsu
znalaz∏y uznanie szefów
koncernu. W roku 2004 bry-
tyjski oddzia∏ Komatsu od-
powiedzialny za rozwój kon-
strukcji i produkcj´ koparek
specjalnych otrzyma∏ nagro-
d´ ufundowanà przez prezy-
denta koncernu. Bardzo do-
bre wyniki ma te˝ fabryka
Komatsu w Niemczech. Ma-
szyny specjalne stanowià tu
blisko dziesi´ç procent ca∏ej
produkcji. W Hanowerze ja-
poƒski koncern prowadzi
równie˝ produkcj´ nietypo-
wego osprz´tu roboczego
do maszyn specjalnych.

www.komatsupoland.pl
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Koparka PC 450 LC w konfiguracji do robót wyburzeniowych na du˝ych wysokoÊciach 

Konstrukcje maszyn specjalnych Komatsu umo˝liwiajà ich prac´ w specyficznych warunkach





Maszyny Hyundai 

w ofercie Amago

Hyundai Heavy Industries
jest podgrupà kapita∏owà
istniejàcego od roku 1946
po∏udniowokoreaƒskiego
koncernu Hyundai. Skupia
kilka sektorów gospodar-
czych zaliczanych do prze-
mys∏u ci´˝kiego. Zajmuje
si´ mi´dzy innymi produk-
cjà maszyn budowlanych,
statków pe∏nomorskich, sil-
ników okr´towych, komplet-
nego wyposa˝enia fabryk,
platform wiertniczych. Dzia-
∏a tak˝e w budownictwie
i bran˝y energetycznej. 
Centrala Hyundai Heavy In-
dustries mieÊci si´ w mie-
Êcie Ulsan. Tam te˝ zlokali-
zowana jest huta stali kon-
cernu Hyundai, która pracu-
je na potrzeby fabryk produ-
kujàcych maszyny budowla-
ne tej marki. Sà one w ca∏o-
Êci wytwarzane w Korei
z u˝yciem w∏asnych kompo-
nentów Hyundai Heavy In-
dustries. Stanowi to gwaran-
cj´ solidnoÊci konstrukcji
i d∏ugiej ˝ywotnoÊci ma-
szyn. Hyundai Heavy Indu-
stries posiada przedstawi-
cielstwa na ca∏ym Êwiecie.
Za ich poÊrednictwem ofe-
ruje maszyny budowlane,
które cieszà si´ du˝à renomà
wÊród  u˝ytkowników. 
Maszyny Hyundai przezna-
czone na rynek europejski
sà produkowane w Korei.
Stamtàd w stanie gotowym
transportowane sà najpierw
do belgijskiego Geel, a po-
tem do europejskich deale-
rów firmy. Hyundai Heavy
Industries ciàgle udoskona-
la swoje maszyny. Od po-
czàtku przysz∏ego roku suk-
cesywnie na rynek trafiaç
b´dà udoskonalone wersje
sprawdzonych modeli oraz
ca∏kowicie nowe konstruk-
cje. W Polsce dost´pne b´-
dà za poÊrednictwem sieci
dystrybucyjnej firmy Ama-
go. Zosta∏a ona za∏o˝o-
na w Krakowie w roku 1996.

Dynamiczny rozwój sprawi∏,
˝e Amago jest dziÊ uzna-
nym dystrybutorem ma-
szyn, sprz´tu budowlane-
go, fundamentowego, wiert-
niczego, a tak˝e geosynte-
tyków najlepszych Êwiato-
wych marek. Struktura
Amago opiera si´ na czte-
rech wzajemnie uzupe∏nia-
jàcych si´ dzia∏ach zaopa-
trujàcych firmy dzia∏ajàce
w bran˝y drogowej, funda-
mentowej i wiertniczej. 
Amago to jedyny w kraju
dystrybutor maszyn budow-
lanych o rodzimym kapitale
dzia∏ajàcy na terenie ca∏ej
Polski. Poza g∏ównà siedzi-
bà, która mieÊci si´ w Cho-
lerzynie ko∏o Krakowa-Balic,
firma posiada cztery od-
dzia∏y z obs∏ugà warsztato-
wo-serwisowà zlokalizowa-
ne w Warszawie, Gdaƒsku,
Poznaniu i we Wroc∏awiu.
Dzia∏ Maszyn Budowlanych
zajmuje kluczowe miejsce
w Amago od czasu, kiedy to
w roku 2004 krakowska spó∏-
ka sta∏a si´ wy∏àcznym dys-
trybutorem maszyn budowla-
nych marki Hyundai w Pol-
sce. W ofercie Amago znajdu-
jà si´ minikoparki, koparki ko-
∏owe, koparki gàsienicowe,
mini∏adowarki oraz ∏adowarki

ci´˝kie. Poszczególne mode-
le maszyn mogà byç skonfi-
gurowane zgodnie z indywi-
dualnymi preferencjami na-
bywcy. Na przyk∏ad maszyny
u˝ytkowane do prac wybu-
rzeniowych oraz rozbiórko-
wych wymagajà zastosowa-
nia d∏ugiego ramienia typu
Long Reach. Amago oferuje
równie˝ maszyny Hyundai
do wbijania umacniajàcych
nabrze˝a Êcianek Larsena,
koparki z podnoszonà kabi-
nà, wyposa˝one w podwój-
nie ∏amany wysi´gnik itd.
Wszystkie modele maszyn
Hyundai oferowanych przez
Amago zosta∏y zaprojekto-
wane specjalnie na europej-
ski rynek i przystosowane sà
do pracy w najtrudniejszych
nawet warunkach. Komfort
pracy operatora zapewniajà
wyjàtkowo bogato wyposa-
˝one kabiny. W wyposa˝e-
niu standardowym znajduje
si´ uk∏ad klimatyzacji, lo-
dówka oraz odtwarzacz
MP3. Komfort pracy opera-
torów maszyn Hyundai ro-
Ênie dzi´ki regulowanej ko-
lumnie kierownicy i komfor-
towemu fotelowi. To tylko
jedne z nielicznych udogod-
nieƒ, jakie proponuje produ-
cent maszyn marki Hyundai. 

Dope∏nienie oferty Amago
stanowi profesjonalny serwis.
Punkty warsztatowe dzia∏ajà
w Krakowie, Warszawie, Po-
znaniu, Gdaƒsku i Wroc∏awiu.
Równie szybko jak stacjonar-
ny rozwija si´ serwis mobilny.
Amago zatrudnia wykwalifi-
kowanych mechaników dys-
ponujàcych w pe∏ni wyposa-
˝onymi samochodami serwi-
sowymi, co umo˝liwia prze-
prowadzanie napraw w wa-
runkach polowych.
Amago pomaga równie˝
w sfinansowaniu zakupu ma-
szyn. We wspó∏pracy z De
Lage Landen Polska S.A. zo-
sta∏ stworzony system finan-
sowania Amago Finance. Fi-
nansowanie zakupu maszyn
mo˝e odbywaç si´ w drodze
leasingu operacyjnego lub
finansowego. Klient mo˝e
skorzystaç te˝ z kredytu.
Wybór zale˝y od indywidu-
alnych preferencji nabyw-
ców maszyn. Wspó∏praca
z Amago umo˝liwia korzy-
stanie z szerokiej oferty ma-
szyn budowlanych produ-
kowanych przez Hyundai
Heavy Industries. Jej podsta-
w´ stanowi rzetelnoÊç
oraz profesjonalne podejÊcie
do potrzeb klienta. 

www.amago.pl
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Dzia∏ Maszyn Budowlanych zajmuje kluczowe miejsce w Amago od czasu, kiedy to w roku 2004 krakowska spó∏ka sta∏a si´ wy∏àcznym dystry-
butorem maszyn budowlanych marki Hyundai w Polsce





Nowe minikoparki 

Bobcat o masie 1-2 tony

Firma Bobcat wprowadzi∏a
na rynek minikoparki E14
i E16. Oba modele odzna-
czajà si´ wysokà sprawno-
Êcià i wydajnoÊcià, wy˝szà
ni˝ dotychczas niezawodno-
Êcià oraz trwa∏oÊcià. 
Standardowo model E14 wy-
posa˝ono w rozsuwane pod-
wozie i daszek ochronny.
Udêwig roboczy maszyny
oraz maksymalna g∏´bokoÊç
kopania wynoszà odpowied-

nio 1.303 kg i 2.301 mm.
Dzi´ki niewielkiej masie mo-
del E14 mo˝e zostaç z ∏atwo-
Êcià przetransportowany
na przyczepie ciàgni´tej na-
wet przez Êredniej wielkoÊci
samochód osobowy.
Model E16 dost´pny jest
w dwóch odmianach. Stan-
dardowo wyposa˝ono go
w sta∏e podwozie i daszek
ochronny. Udêwig roboczy
maszyny oraz maksymal-
na g∏´bokoÊç kopania wyno-
szà odpowiednio 1.515 kg

i 2.422 mm. Opcjonalnie ko-
parka E16 dost´pna jest
tak˝e w wersji z rozsuwa-
nym podwoziem i d∏ugim ra-
mieniem, a udêwig roboczy
i maksymalna g∏´bokoÊç
kopania przy d∏ugim ramie-
niu wynoszà odpowied-
nio 1.555 kg i 2.602 mm.
Uk∏ad hydrauliczny koparek
E14 i E16 odznacza si´ wy-
sokà kulturà pracy, co gwa-
rantuje precyzyjne i szybkie
wykonywanie cykli robo-
czych. Nowy zespó∏ roboczy
to wi´kszy zasi´g i wi´ksza
g∏´bokoÊç kopania. W mo-

delach E14 i E16 wprowa-
dzono rozwiàzanie kon-
strukcyjne z si∏ownikiem
nad wysi´gnikiem, co chro-
ni sprz´t podczas pracy
na wàskich przestrzeniach.
Wi´ksza Êrednica si∏owników
zapewnia wy˝szà si∏´ zrywa-
nia i wi´kszy udêwig maszyn. 
Dla zapewnienia optymalnej
ochrony oraz wi´kszej wi-
docznoÊci z kabiny pomoc-
nicze przewody hydraulicz-
ne oraz w´˝e zespo∏u robo-
czego prowadzone sà we-

wnàtrz wysi´gnika i ramie-
nia. Modele E14 i E16 oferu-
jà prostà instalacj´ przewo-
dów osprz´tu, tj. ró˝nej
wielkoÊci ∏y˝ek kopiàcych
i pog∏´biajàcych, równiarek,
m∏otów hydraulicznych,
Êwidrów lub zag´szczarki. 
Modele E14 i E16 nap´dza
trzycylindrowa jednostka Ku-
bota D722 o mocy 9,9 kW.
Wysokà wydajnoÊç pracy
podczas kopania i wi´kszà
stabilnoÊç zapewniajà le-
miesz oraz nisko po∏o˝ony
Êrodek ci´˝koÊci. 
Koparki E14 i E16 emitujà ni-
ski poziom ha∏asu i wibracji.
Maszyny odznaczajà si´
najwy˝szym komfortem pra-
cy operatora, wysokà wy-
trzyma∏oÊcià mechanicznà,
a tak˝e ∏atwym prowadze-
niem prac serwisowych. Ka-

bina operatora jest niezwykle
przestronna, a du˝e wejÊcie
wraz z niskim nadwoziem za-
pewniajà ∏atwy dost´p do ka-
biny. Dodatkowym elemen-
tem podnoszàcym wytrzy-
ma∏oÊç maszyn jest wykona-
na z grubej blachy klapa tyl-

na, której wysoka odpor-
noÊç na uszkodzenia ma
ogromne znaczenie w przy-
padku wynajmu maszyny
lub prowadzenia robót wy-
burzeniowych. Pozosta∏e wy-
posa˝enie ochronne w kopar-

kach Bobcat E14 i E16 obej-
muje stalowe pokrywy bocz-
ne, os∏on´ si∏ownika ∏y˝ki,
trzy rolki w uk∏adzie jezdnym
wyd∏u˝ajàce ˝ywotnoÊç gu-
mowych gàsienic oraz uk∏ady
t∏umienia wibracji.

www.bobcat.com
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Wybrane dane techniczne E14 E16* E16**
Ci´˝ar roboczy z dachem ochronnym, gumowymi gàsienicami i ∏y˝kà 400 mm: [kg] 1.303 1.515 1.555
Ci´˝ar roboczy z kabinà, gumowymi gàsienicami i ∏y˝kà 400 mm: [kg] 1.432 1.644 1.684
Ci´˝ar holowniczy modelu E14 z kabinà i dodatkowà ∏y˝kà: [kg] 1.462 1.674 1.714
G∏´bokoÊç kopania: [mm] 2.301 2.422 2.602
WysokoÊç zrzutu: [mm] 2.318 2.529 2.656
Zasi´g kopania na poziomie pod∏o˝a: [mm] 3.936 4.101 4.276
Maksymalna pr´dkoÊç jazdy: [km/h] 3,5 4,8 4,8
Silnik: trzycylindrowy, wysokopr´˝ny Kubota D722-E2B-BC-5 o mocy 9,9 kW przy 2.500 obr./min

* ze sta∏ym podwoziem

** ze sk∏adanym podwoziem i d∏ugim ramieniem ∏y˝ki

Dzi´ki niewielkiej masie model E14 mo˝e zostaç z ∏atwoÊcià przetransportowany na przy-
czepie ciàgni´tej przez ma∏y samochód ci´˝arowy

Zastosowanie d∏ugiego ramienia wysi´gnika pozwala nie tylko zwi´kszyç udêwig i g∏´-
bokoÊç kopania, ale tak˝e usprawnia prace za∏adunkowe 

Na uwag´ zas∏uguje du˝y udêwig robo-
czy nowych koparek Bobcata





Lekkie m∏oty hydrauliczne

Montabert Silver Clip

Montabert jest jednym z naj-
wi´kszych na Êwiecie produ-
centów osprz´tu do maszyn
budowlanych. Osprz´t robo-
czy, którego producentem
jest Montabert, wykorzysty-
wany jest z powodzeniem
na ca∏ym Êwiecie. Szczegól-
nym uznaniem u˝ytkowni-
ków cieszà si´ od lat m∏oty
wyburzeniowe wykorzysty-
wane w pracach wyburze-
niowych i recyklingu. 
Seria m∏otów lekkich Monta-
bert Silver Clip sk∏ada si´
z oÊmiu modeli o masie
od 65 do 500 kg. Sà one

przeznaczone do stosowa-
nia na maszynach noÊnych
ró˝nego typu o ci´˝arze ro-
boczym od 0,7 do 12 ton. Mo-
gà to byç mikrokoparki, mi-
nikoparki, Êrednie koparki,
a nawet ciàgle najpopular-
niejsze na polskich placach
budowy koparko-∏adowarki. 
Dzi´ki zastosowaniu opaten-
towanych przez Montabert
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych,
lekkie m∏oty hydrauliczne Si-
lver Clip cechuje najwy˝sza
jakoÊç, wysoka wydajnoÊç
oraz niezrównana trwa∏oÊç.
M∏oty hydrauliczne Monta-
bert serii Silver Clip odzna-
czajà si´ solidnà budowà
i du˝à mocà. Doskonale spi-
sujà si´ w najtrudniejszych

nawet warunkach. Gwaran-
tujà optymalne osiàgi i pra-
wid∏owe wykonanie robót
bez wzgl´du na rodzaj kru-
szonego materia∏u. Równie
dobrze radzà sobie zarówno
z kamieniem, jak i betonem. 
Mocna budowa, du˝a moc
i uniwersalnoÊç sà g∏ówny-
mi zaletami m∏otów Monta-
bert Silver Clip. Umo˝liwiajà
one ∏atwe wykonywanie ró˝-
norodnych prac przez jed-
nego operatora u˝ywajàce-
go jednej maszyny. Mno-
goÊç zastosowaƒ m∏otów
serii Silver Clip zwi´kszyç
mo˝na dzi´ki dodatkowym
akcesoriom, na przyk∏ad
specjalnej ∏y˝ce s∏u˝àcej
do usuwania rozbitego ma-

teria∏u. Konstruktorzy Mon-
tabert zastosowali rozwiàza-
nie z luêno pasowanà tule-
jà. Dzi´ki temu mo˝e byç
ona wymieniana samodziel-
nie przez operatora bez
specjalistycznych narz´dzi.
¸atwoÊç obs∏ugi zwi´ksza
równie˝ brak koniecznoÊci
sta∏ego uzupe∏niania czyn-
nika gazowego (azotu). Ko-
lejnymi zaletami m∏otów se-
rii Silver Clip znaczàco pod-
noszàcymi ich ˝ywotnoÊç jest
monolityczna budowa (bez
skr´cania na Êruby), ofero-
wana w standardzie wyci-
szona obudowa oraz nie-
zwykle skuteczne zabezpie-
czenie przeciwpy∏owe. 

www.montabert.com
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Model SC 6 SC 8 SC 12 SC 16 SC 22 SC 28 SC 36 SC 42 SC 50
Masa koparki [t] 0,7÷1,2 1÷1,7 1,2÷2,2 1,5÷3,7 2,2÷5.3 3÷7.5 4.0÷10,0 4.0÷12,0 7,0÷12,0
Masa m∏ota z górnym wspornikiem i d∏utem [kg] 65 90 110 150 225 275 365 445 498
Ârednica d∏uta [mm] 37 45 47 55 65 72 76 84 94
D∏ugoÊç robocza d∏uta [mm] 270 279 289 335 370 400 400 439 425
Moc pobierana [kW] 4 6 7 10 13 15 21 25 27
Cz´stotliwoÊç [ud/min] 1.150 1.600 1.700 1.500 1.310 1.420 1.550 1.450 1.137
Ca∏kowita d∏ugoÊç z d∏utem, bez górnego wspornika [mm] 865 897 926 1.036 1.182 1.263 1.379 1.499 1.550
Przep∏yw oleju [l/min] 12÷23 15÷30 17÷35 25÷50 30÷65 40÷75 55÷100 70÷120 75÷125
CiÊnienie robocze m∏ota [bar] 110 120 120 120 120 120 125 125 130
Dopuszczalne przeciwciÊnienie [bar] 20 35 32 32 30 30 20 20 20 



New Holland W170B 

- precyzyjna i oszcz´dna

Operator ∏adowarki ko∏owej
New Holland W170B korzy-
stajàc z jednego z trzech try-
bów pracy mo˝e zawsze do-
konaç optymalnego doboru
mocy do wykonywanego za-
dania. Pozwala to na znacz-
ne oszcz´dnoÊci paliwa.
Do przemieszczenia stukilo-
gramowego ci´˝aru nie po-
trzeba dwudziestotonowej
∏adowarki ko∏owej. Do tego
celu w zupe∏noÊci wystarczy
znacznie mniejsza maszyna.
Taka, której osiàgi b´dà
zgodne z zakresem robót.
Konstruktorom New Holland
opracowujàcym ∏adowark´
W170B przyÊwieca∏ cel stwo-
rzenia oszcz´dnej maszyny,
wykorzystujàcej tylko cz´Êç
mocy niezb´dnej do wyko-
nania konkretnego zadania.
Obserwujàc prac´ maszyny
przyznaç trzeba, ˝e zamys∏
ten w pe∏ni si´ powiód∏.
¸adowarka New Holland
W170B nap´dzana jest silni-

kiem o mocy 197 KM (145
kW) spe∏niajàcym normy
emisji spalin Tier 3. Maszyn´
o ci´˝arze roboczym 14,8
tony eksploatowaç mo˝-
na z ∏y˝kami o pojemno-
Êci od 3 do 8 m3. 
Istotnym czynnikiem pozwa-
lajàcym na oszcz´dnoÊci pa-
liwa w tej ∏adowarce jest

mo˝liwoÊç wyboru trybu pra-
cy. Po wybraniu „Maximum
Power” maszyna wykorzystu-
je ca∏à moc jednostki nap´-
dowej. W trybie „Standard
Power” wykorzystywana jest
moc 185 KM (136 kW),
a „Economy Power” 159 KM
(117 kW). Pozytywnym efek-

tem takiego rozwiàzania jest
to, ˝e operator korzysta jedy-
nie z mocy rzeczywiÊcie nie-
zb´dnej do wykonania kon-
kretnego zadania. Tym sa-
mym paliwo nie jest spalane
na sta∏ym, wysokim pozio-
mie. Przeciwnie, waha si´ on
w zale˝noÊci od mocy nie-
zb´dnej do wykonania robót.

KorzyÊci p∏ynàce ze stoso-
wania tej technologii sà wy-
mierne, po zakoƒczeniu ro-
bót w zbiorniku pozostaje
zdecydowanie wi´cej paliwa.
Przynosi to u˝ytkownikowi ∏a-
dowarki wymierne oszcz´d-
noÊci eksploatacyjne. 
Podobnie, jak uk∏ad ch∏odze-
nia, którego konstrukcja przy-
czynia si´ do ograniczenia zu-
˝ycia paliwa. Powsta∏ on z my-
Êlà o zastosowaniu w maszy-
nach pracujàcych w ekstre-
malnie trudnych warunkach
– na wysypiskach i sortow-
niach Êmieci, kompostow-
niach oraz przy recyklingu.
Seryjne wyposa˝enie ∏ado-
warki New Holland W170B
stanowi wentylator odwracal-
ny. Konstruktorzy po∏o˝yli na-
cisk, by pracowa∏ on zawsze
na minimalnych obrotach,
oczywiÊcie bez uszczerbku
dla zak∏adanych parametrów
ch∏odzenia. Przynosi to rze-
czywistà redukcj´ zu˝ycia pa-
liwa. Warto zauwa˝yç, ˝e ni˝-
sze obroty wentylatora ozna-
czajà tak˝e mniejszy ha∏as
emitowany przez maszyn´.
¸adowarki New Holland
nowej generacji B nale˝à
w chwili obecnej do najmniej
ha∏aÊliwych maszyn budowla-
nych. Nie sà ucià˝liwe nawet
pracujàc na miejskich placach

budowy, co jest tak˝e niewàt-
pliwym atutem producenta.
¸adowarka W170B w razie po-
trzeby okazuje si´ byç praw-
dziwym si∏aczem. Âwiadczà
o tym parametry robocze. Si∏a
odspajania i wysokoÊç wysypu
sprawiajà, ˝e przy zastosowa-
niu ∏y˝ki o pojemnoÊci 3 m3

maszyna ∏atwo potrafi uporaç
si´ z ci´˝arem 5 ton. Niezwykle
udana konstrukcja powsta∏a
w oparciu o komponenty uzna-
nych producentów – ZF oraz
Bosch Rexroth sprawia, ˝e ma-
szyna jest efektywna w najró˝-
niejszych zastosowaniach.
W ka˝dych warunkach ∏ado-
wark´ cechuje wielce umiarko-
wany apetyt na paliwo. 
Opcjonalne wyposa˝enie ∏ado-
warki stanowi system wagowy.
Za jego pomocà operator nie
opuszczajàc kabiny mo˝e do-
konywaç precyzyjnych pomia-
rów ci´˝aru materia∏u nabiera-
nego do ∏y˝ki. W ten sposób
eliminowana jest mo˝liwoÊç
przecià˝eƒ, które prowadziç
mogà do uszkodzeƒ maszyny.
Dotyczy to równie˝ pojazdów
ci´˝arowych, które nie sà prze-
∏adowywane. Tak˝e stosowa-
nie tego specjalnego wyposa-
˝enia ∏adowarki New Holland
W170B przynosi jej u˝ytkowni-
kowi wymierne korzyÊci. 
www.construction.newholland.com
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Operator ∏adowarki New Holland W170B mo˝e wybieraç spoÊród trzech trybów pracy, co pozwala oszcz´dzaç paliwo 

Wskazania stanowiàcej wyposa˝enie opcjonalne wagi operator odczytuje bez opusz-
czania komfortowej kabiny







New Holland Construction

zg∏asza aspiracje

New Holland Construction,
dzia∏ajàcy w skali globalnej
producent szerokiej gamy
maszyn budowlanych bazuje
na 235-letnich doÊwiadcze-
niach takich potentatów, jak
O&K, Fiat Kobelco, New Hol-
land Construction i Fiatallis.
Poczàwszy od roku 2005 fir-
ma mocno akcentuje swà
obecnoÊç na Êwiatowych ryn-
kach. Tak˝e za sprawà rozsia-
nych po ca∏ym Êwiecie zak∏a-
dów produkcyjnych. Dzia∏ajà
one we W∏oszech, w USA,
Brazylii, w Niemczech. Na ry-
nek europejski trafiajà tak˝e
maszyny z Japonii. 
New Holland Construction
oferuje dwanaÊcie rodzin pro-
duktowych z osiemdziesi´-
cioma modelami bazowymi.
Sà to równiarki, spycharki,
koparko-∏adowarki i telesko-
powe noÊniki osprz´tu. Aby
móc oferowaç niezawodne
i wydajne maszyny budow-
lane skonstruowane w zgo-
dzie z najnowszymi zdoby-
czami technologicznymi fir-
ma poczyni∏a inwestycje si´-
gajàce szeÊciuset milionów
dolarów. Ca∏y program pro-
dukcyjny zosta∏ w ciàgu
dwóch lat poddany gruntow-
nym zmianom. Przyk∏ado-
wo, w roku 2006 New Hol-
land Construction zaprezen-
towa∏ kopark´ o nap´dzie
hybrydowym. Maszyna jest
w stanie osiàgnàç trzydzie-
stoprocentowà oszcz´d-
noÊç paliwa. Kamieniem mi-
lowym w rozwoju konstruk-
cji by∏ rok 2007. Na targach
Bauma w Monachium zapre-
zentowano ca∏y szereg no-
woÊci. Jednà z nich by∏ opi-
sywany na ∏amach naszych
wydawnictw uk∏ad iNDr.
Technologia ta pozwala ra-
dykalnie zredukowaç ha∏as
– niektóre maszyny New
Holland emitujà go na pozio-
mie samochodu osobowe-
go. Pierwszà koparkà wypo-
sa˝onà w iNDr by∏a koparka

gàsienicowa E235B, niemal
nies∏yszalna dla otoczenia. 
New Holland Construction
produkuje te˝ maszyny spe-
cjalne, na przyk∏ad koparki
z czterosegmentowym wy-
si´gnikiem umo˝liwiajàcym
kopanie na du˝e g∏´bokoÊci
i posiadajàce du˝y zasi´g
dzia∏ania. Mo˝liwoÊç b∏yska-
wicznego przezbrojenia ma-
szyny do standardowej
wersji czyni t´ kopark´
szczególnie wartoÊciowà.
Dà˝enie do innowacji, jakie

przyÊwieca New Holland
Construction wynika z przy-
nale˝noÊci do Grupy Fiata.
Umo˝liwia to prowadzenie
wspólnych dzia∏aƒ na rzecz
rozwoju nowoczesnych tech-
nologii, Na przyk∏ad Fiat Po-
wertrain skupia ponad tysiàc
in˝ynierów zajmujàcych si´
opracowywaniem nowych
konstrukcji. Jest to atut, ja-
kiego nie posiada praktycz-
nie ˝aden inny producent
maszyn budowlanych. Rezul-
tatem ich pracy sà na przy-
k∏ad nowe koparki gàsienico-
we serii B-Series oraz ∏ado-
warki ko∏owe – ze zoptymali-
zowanà masà roboczà. Ma-
szyny, które w porównaniu
ze swymi poprzedniczkami
cechujà si´ wy˝szà wydajno-
Êcià przynoszàc jednocze-
Ênie dziesi´cioprocentowe
oszcz´dnoÊci paliwa. 
S∏ynny klub pi∏karski Juven-
tus Turyn, znany w Polsce
z wyst´pów w nim w latach
osiemdziesiàtych ubieg∏ego

stulecia Zbigniewa Boƒka
i pucharowych potyczek
z Widzewem ¸ódê ma na ko-
szulkach z logo New Holland
Construction. Najnowszym
przyk∏adem si∏y innowacyjnej
New Holland Construction
jest maszyna E150 Blade
Runner. To praktycznie rzecz
bioràc dwie maszyny budow-
lane w jednej. Po pierwsze
koparka ze skróconym ty∏em,
po drugie spycharka z w pe∏-
ni hydraulicznym szeÊciopo-
zycyjnym lemieszem. 

New Holland Construction
posiada pe∏ny i uzupe∏niajà-
cy si´ program, co podkreÊla
wyraênie slogan „Built aro-
und you”. Zarówno zakup,
wynajem maszyny budowla-
nej, jak i zaopatrzenie w cz´-
Êci zamienne i finansowanie
zakupu mogà byç komplek-
sowo i efektywnie realizowa-
ne za poÊrednictwem New
Holland Construction. Firma
zainwestowa∏a kilkadziesiàt
milionów dolarów w uspraw-
nienie dystrybucji cz´Êci za-
miennych. Aby zapewniç fi-
nansowanie zakupów ma-
szyn budowlanych CNH
Capital wystàpi∏ o przyzna-
nie licencji bankowej i otrzy-
ma∏ jà. Jest to prawna pod-
stawa realizacji odpowied-
nich mo˝liwoÊci finansowa-
nia. Kolejnà wa˝nà zaletà
New Holland jest dost´p-
noÊç maszyn i zwiàzanych
z nimi us∏ug. W tym celu
w poszczególnych krajach
tworzona jest g´sta sieç de-

alerska. W Polsce od ro-
ku 2004 g∏ównym dystrybu-
torem maszyn budowlanych
New Holland pozostaje po-
znaƒska firma HKL Bauma-
schinen Polska. Rok 2009
stanowi dla New Holland
Construction okres konse-
kwentnej rozbudowy polskiej
sieci dystrybucji. Decyzja
o rozwijaniu sieci handlowo-
-serwisowej zapad∏a w ubie-
g∏ym roku i w g∏ównej mie-
rze podyktowana by∏a po-
trzebà dotarcia do jeszcze
wi´kszej liczby klientów
i u˝ytkowników maszyn bu-
dowlanych w Polsce. W gru-
pie nowych dystrybutorów
znalaz∏y si´ wy∏àcznie firmy
spe∏niajàce wysokie wyma-
gania stawiane przez kon-
cern. Z tych w∏aÊnie powo-
dów wi´kszoÊç z nich to fir-
my zajmujàce si´ dotych-
czas dystrybucjà maszyn rol-
niczych marki New Holland.
Nowi dystrybutorzy NH Con-
struction sà bardzo dobrze
przygotowani do zadaƒ, które
stawia przed nimi wymagajà-
cy rynek. Wraz z dotychcza-
sowym g∏ównym dystrybuto-
rem, HKL Baumaschinen Pol-
ska stanowià bezsprzecznie
jednà z najlepiej rozwini´tych
struktur handlowo-serwiso-
wych w Polsce. Wszystkie po-
siadajà bardzo dobrze wypo-
sa˝ony serwis polowy i sta-
cjonarny, doÊwiadczonà ka-
dr´ doskonale wyszkolonych
mechaników. Zapewniajà
równie˝ b∏yskawiczny dost´p
do cz´Êci zamiennych. 
New Holland Construction
w swojej ofercie posiada po-
nad osiemdziesiàt modeli
maszyn do robót ziemnych.
Koncern s∏ynie mi´dzy inny-
mi z produkcji doskona∏ej
jakoÊci koparek gàsienico-
wych. Od szeregu lat w
kooperacji z japoƒskà firmà
Kobelco b´dàcà jednym ze
Êwiatowych liderów w produkcji
koparek hydraulicznych, New
Holland Construction oferuje
nowoczesne maszyny, wyzna-
czajàc nowe kierunki rozwoju.
www.construction.newholland.com

Maszyny budowlane

26 PoÊrednik Budowlany



No˝ycowy podest

ruchomy Compact 14

Dostrzegajàc stale zmienia-
jàce si´ wymogi rynku firma
Haulotte Group wprowadzi-
∏a na rynek no˝ycowy po-
dest o nap´dzie elektrycz-
nym Compact 14. Uzupe∏ni∏
on seri´ no˝ycowych pode-
stów ruchomych o nap´-
dzie elektrycznym, do której
nale˝à tak˝e: Optimum 6/8,
Compact 8/10N, Com-
pact 8W/10/12 oraz Com-
pact 10/12RTE przeznaczo-
ny do pracy w terenie.
Nowy podest Compact 14
zaprojektowano do pracy
w Êrodowisku przemys∏o-
wym. Przeznaczony jest
do wszelkich prac konser-
wacyjnych na wysokoÊci ro-
boczej do czternastu me-
trów. Ma równie˝ wiele in-
nych zastosowaƒ (instalacje
elektryczne, itp.) 
Kompaktowe wymiary (sze-

rokoÊç 1,20 metra, wyso-
koÊç 2,50 metra) oraz sk∏a-
dane barierki sprawiajà, ˝e
Compact 14 mo˝e pracowaç
w wàskich przejÊciach i stre-
fach trudnodost´pnych. Trzy-
nastocentymetrowy przeÊwit
pozwala na ∏atwy obrót
na nierównym pod∏o˝u prze-
mys∏owym. PrzenoÊne sta-
nowisko sterowania w plat-
formie oraz wàski kàt skr´tu
sprawiajà, ˝e podest Com-
pact 14 jest niezwykle uni-
wersalnym urzàdzeniem.
Maksymalne bezpieczeƒ-
stwo u˝ytkownikom pode-
stu zapewniono dzi´ki za-
stosowaniu czujnika prze-
chy∏u (Pothole), wskaêni-
ka dopuszczalnego kàta
wynoszàcego 3°, wskaêni-
ka przecià˝enia w koszu
oraz r´cznego systemu
opuszczania awaryjnego.
Compact 14 to odporne,
niezawodne i ∏atwe w kon-
serwacji urzàdzenie, charak-
teryzujàce si´ d∏ugim cza-

sem pracy bez koniecznoÊci
∏adowania akumulatorów.
Gam´ no˝ycowych pode-
stów ruchomych Haulotte
uzupe∏niajà podesty o nap´-
dzie spalinowym (nap´dza-
ne silnikiem Diesla): Com-

pact 10/12DX, H12/15/18SX
oraz H12/15/18SXL. Najwy˝szy
z serii SX – no˝ycowy podest
ruchomy H18SX przeznaczo-
ny jest do wszelkich prac
prowadzonych na wysokoÊci
do osiemnastu metrów. Przy-
datny jest zw∏aszcza przy sta-
wianiu konstrukcji stalowych.
Podesty serii SX wyposa˝one
sà w obustronnie rozk∏adanà
platform´ o d∏ugoÊci 5, 90 me-
tra, a modele SXL w obustron-
nie rozk∏adanà platform´
o d∏ugoÊci 7.30 metra. Dzi´ki
temu mo˝na je wykorzysty-
waç do pracy z d∏ugimi ∏adun-
kami (monta˝ szyb, instalacji
tryskaczowych itp.). 
Wszystkie podesty no˝yco-
we Haulotte, zarówno o na-
p´dzie elektrycznym, jak
i z silnikiem Diesla odpowia-
dajà najnowszym wymogom
prawa pracy oraz normom
europejskim (oznakowanie
CE, EN 280) i mi´dzynaro-
dowym (ANSI, CSA, AS).

www.haulotte.pl
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Podest Compact 14 zaprojektowano
do pracy w Êrodowisku przemys∏owym 
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Liebherr PE 944 C

na z∏omowisku

Wiederkehr Recycling AG
nale˝y do czo∏ówki szwaj-
carskich firm zajmujàcych
si´ recyklingiem z∏omu
i tworzyw sztucznych. Rocz-
nie przerabia do 150 tysi´-
cy ton surowców wtórnych
wykorzystujàc do tego celu
ca∏y szereg maszyn prze∏a-
dunkowych marki Liebherr.
Najnowszym nabytkiem
Wiederkehr Recycling AG
jest koparka elektryczna
Liebherr PE 944 C.
Na b´dàce miejscem pracy
tej maszyny sk∏adowsko
trafia codziennie nawet ty-
siàc ton materia∏u do recy-
klingu. Przeci´tnie co dzie-
si´ç minut nast´puje roz∏a-
dunek ci´˝arówki ze z∏o-
mem. W celu wst´pnego za-

gospodarowania tak olbrzy-
mich iloÊci odpadów Wie-
derkehr wykorzystuje sepa-
ratory, rozdrabniacze i no˝y-
ce hydrauliczne.
Do roz∏adunku i prac za∏a-
dunkowych pojazdów ci´˝a-

rowych i wagonów kolejo-
wych, sortowania i sk∏adowa-
nia z∏omu oraz transportowa-
nia materia∏u do rozdrabnia-
cza wykorzystywanych jest
wiele ró˝nej wielkoÊci ma-
szyn prze∏adunkowych marki

Liebherr, zarówno mobil-
nych, jak i stacjonarnych. 
W tym roku park maszynowy
firmy Wiederkehr Recycling
AG wzbogaci∏ si´ o stacjonar-
nà kopark´ Liebherr PE 944 C
nap´dzanà silnikiem elek-
trycznym o mocy 200 kW. Jej
prac´ uzupe∏nia mobilna ma-
szyna do robót prze∏adunko-
wych Liebherr A 944 C High
Rise s∏u˝àca do wst´pnego
sortowania materia∏u. Obie
identycznie wyposa˝one ma-
szyny pracujà w obr´bie
czterdziestu metrów. Je˝eli
chodzi o ich parametry ro-
bocze, to oprócz zasi´gu
niezwykle wa˝na jest rów-
nie˝ wysokoÊç robocza. Ze
wzgl´du na ograniczonà po-
wierzchni´ sk∏adowiska su-
rowce przeznaczone do re-
cyklingu muszà byç uk∏ada-
ne pryzmowo. 

www.liebherr.com

Liebherr otwiera nowy

rozdzia∏ w Polsce

W paêdzierniku Liebherr otwo-
rzy∏ nowà siedzib´ w Polsce.
MieÊci si´ ona w Rudzie Âlà-
skiej, gdzie na dzia∏ce o po-
wierzchni dwunastu tysi´cy
metrów kwadratowych wznie-
siono nowoczesny budynek
mieszczàcy biura, serwis oraz
magazyn cz´Êci zamiennych. 
Otwarcie nowej siedziby
w Rudzie Âlàskiej stanowi
wyraêny sygna∏, ˝e Liebherr
dà˝y wzmocnienia swej po-
zycji w Polsce. Firma stawia
sobie za cel zaoferowania
swym klientom obs∏ugi po-
sprzeda˝nej na najwy˝szym
poziomie. Liebherr Polska
jest odpowiedzialna za
sprzeda˝, dostawy cz´Êci
zamiennych oraz serwis ma-
szyn budowlanych. Firma
zatrudnia kompetentnych
doradców pomgajàcych po-
tencjalnym klientom we w∏a-
Êciwym doborze maszyny
oraz personel techniczny.
Umo˝liwia to przeprowadza-
nie skutecznych napraw za-
równo w warsztatach w Ru-

dzie Âlàskiej, jak i na placu
budowy w miejscu pracy
maszyny.
Przedsi´biorstwo Liebherr
dzia∏a na ca∏ym Êwiecie. Fir-
ma grupuje ponad sto spó∏-
ek, w których zatrudnia po-
nad trzydzieÊci dwa tysiàce
pracowników. Zdecydowa-
ne pogorszenie koniunku-
try spowodowane Êwiato-
wym kryzysem gospodar-
czym pociàgn´∏o za sobà
s∏absze wyniki Grupy Lie-
bherr. Mimo wszystko, bio-
ràc pod uwag´ ogólnà ten-
dencj´, Liebherr mo˝e zali-
czyç ubieg∏y rok do uda-
nych, konsorcjum odnoto-
wa∏o bowiem wzrost. Jego
∏àczne obroty zwi´kszy∏y si´
o jedenaÊcie procent si´ga-
jàc imponujàcej sumy 8,5

miliarda euro. Na szczegól-
nà uwag´ zas∏uguje równie˝
fakt, ˝e najwi´kszà dynami-
kà wzrostu poszczyciç si´
mogà zak∏ady produkujàce
maszyny budowlane. Lie-
bherr odnotowa∏ w tej sferze
obroty w wysokoÊci 5.611,7
miliona euro, co odpowiada
wzrostowi o 11,4 procent.
W sferze ci´˝kiego sprz´tu
do robót ziemnych i ma-
szyn górniczych sprzeda˝
wzros∏a o 10,4 procent. Ob-
roty dotyczàce ˝urawi mo-
bilnych zwi´kszy∏y si´ o zaÊ
o 14,2 procent. W∏aÊnie ta
sfera produkcyjna przyczy-
ni∏a si´ do bardzo dobrego
wyniku dzia∏u maszyn bu-
dowlanych. Silne wzrosty
odnotowano równie˝ w pro-
dukcji portowych ˝urawi

prze∏adunkowych. Obroty
konsorcjum Liebherra w tym
w∏aÊnie zakresie si´gn´-
∏y 627,7 milionów euro. 
Paleta produktowa jest nie-
zwykle szeroka. Liebherr wy-
twarza ˝urawie wie˝owe i sa-
mojezdne, koparki hydraulicz-
ne, wozid∏a, koparki linowe,
∏adowarki ko∏owe i gàsienico-
we, spycharki, uk∏adarki rur,
∏adowarki teleskopowe, w´z∏y
betoniarskie, betonomieszarki
oraz maszyny specjalne. 
Firma produkuje równie˝
sprz´t wykorzystywany w in-
nych bran˝ach. Do prze∏a-
dunku towarów Liebherr ofe-
ruje ˝urawie okr´towe, ˝ura-
wie na platformach wiertni-
czych, kontenerowe oraz sa-
mojezdne ˝urawie portowe. 

www.liebherr.com

Elektryczny Liebherr PE 944 C króluje na szwajcarskim z∏omowisku

Nowa siedziba Liebherr Polska w Rudzie Âlàskiej





Co dnia próba ognia

Cz´sto na naszych ∏amach pi-
szemy o maszynach budowla-
nych pracujàcych w ekstre-
malnie trudnych warunkach.
Warunki warunkom nierówne.
Jak bowiem okreÊliç te, w któ-
rych przychodzi pracowaç du-
˝ej ∏adowarce gàsienicowej
Caterpillar 973D? Maszyna
poddawana jest codziennie
próbie ognia. I to w dos∏ow-
nym znaczeniu. Wykorzysty-
wana jest bowiem w hucie sta-
li do prze∏adunku ˝u˝la, które-
go temperatura si´ga na-
wet 1.200°C. Ca∏a konstrukcja
maszyny musi tak˝e sprostaç
ekstremalnym obcià˝eniom
termicznym. Temperatura po-
wietrza w miejscu za∏adunku
wynosi nierzadko 160°C. 
˚u˝el b´dàcy produktem
ubocznym jest za∏adowywa-
ny na specjalne pojazdy kon-
tenerowe. Z miejsca wst´p-

nego sk∏adowania jest on
przewo˝ony do oddalonej
o dwa kilometry specjalnej
hali. Tu po wystudzeniu pod-
dawany jest dalszej obrób-
ce. Polega ona na odzyski-
waniu wi´kszych cz´Êci me-
talu. Odbywa si´ to za po-
mocà koparki do prac prze-
∏adunkowych Cat M322 wy-
posa˝onej w osprz´t chwyta-
kowy. Przenosi ona materia∏
do separatora magnetyczne-
go. Odzyskany surowiec mo-
˝e byç wykorzystany do pro-
dukcji stali po uprzednim prze-
topieniu. Tu ko∏o si´ zamyka.
Produkcja hutnicza powoduje
powstawanie ˝u˝la jako pro-
duktu ubocznego. 
Ka˝da z maszyn Caterpillar
przed wdro˝eniem do seryj-
nej produkcji poddawa-
na jest morderczym testom
w rzeczywistych warunkach.
In˝ynierowie Caterpillara ce-
nià sobie opinie u˝ytkowni-
ków, szczególnie je˝eli eks-

ploatujà oni maszyny w nie-
typowych zastosowaniach.
Takich, jak na przyk∏ad prze-
∏adunek goràcego ˝u˝la. 
Jak dotychczas s∏yszà same
superlatywy. ¸adowarka pod-
dawana ekstremalnym obcià˝e-
niom nie zawodzi. Dzi´ki oscy-
lujàcemu podwoziu imponuje
przyczepnoÊcià na niespo-
istym pod∏o˝u. Kalibrowany
za pomocà uk∏adu monitoro-

wania CMS (Caterpillar Moni-
toring System) nap´d hydro-
statyczny umo˝liwia szybkà,
precyzyjnà prac´ oraz dosko-
na∏à zdolnoÊç manewrowania
maszynà. Solidna konstrukcja
ramy g∏ównej ∏adowarki za-
pewnia odpornoÊç na od-
kszta∏canie stanowiàc pewnà
podstaw´ zabudowy innych
podzespó∏ów maszyny.

www.b-m.pl
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ZPUH ROAD Sp. z o.o. 

– nowoÊci w ofercie

ROAD Sp. z o.o. – producent
maszyn i urzàdzeƒ do pro-
dukcji betonu oraz prefabry-
katów betonowych, istnieje
od ponad 15 lat. Firma dba
o jakoÊç oferowanych pro-
duktów i us∏ug, na bie˝àco
Êledzi wszelkie innowacje
technologiczne i produkto-
we, co skutkuje ciàg∏ym roz-
szerzaniem oferty. Tym ra-
zem do grupy maszyn hy-

draulicznych do produkcji
rur i kr´gów betonowych do-
∏àczajà dwie maszyny: 
• Ring-Bet do produkcji rur

i kr´gów o Êrednicy rdzenia
od ø 400 do ø 2.000 mm,
a tak˝e zw´˝ek,

• Ring-600 do produkcji rur
okràg∏ych lub ze stopkà
o Êrednicy rdzenia od ø 400
do ø 600 mm. 

Zastosowana technologia
wibroprasowania zapewnia
bardzo dobre w∏aÊciwoÊci
wytrzyma∏oÊciowe produko-
wanych elementów, a tak˝e

uzyskanie wysokiej jakoÊci
po∏àczeƒ. Gotowe elementy
charakteryzujà si´ du˝à
szczelnoÊcià oraz g∏adko-
Êcià Êcianek. Mechaniczny
zasyp masy betonowej skra-
ca czas cyklu. Zastosowanie
wymiennych form oraz kon-
strukcja maszyny umo˝liwia-
jàca sprawnà ich wymian´,
pozwalajà na dostosowanie
produkcji do zmieniajàcego
si´ zapotrzebowania.
Wachlarz oferowanych pro-
duktów poszerza si´ rów-
nie˝ o maszyn´ stacjonar-

nà Tytan P-200, przezna-
czonà do produkcji p∏yt
a˝urowych, chodnikowych,
p∏yt IOMB, itp. Maszyn´ wy-
posa˝ono w podajnik bla-
tów produkcyjnych, na któ-
rych odbywa si´ formowa-
nie. Do odbioru blatów
z uformowanymi elementa-
mi s∏u˝y linia odbiorowa,
z∏o˝ona z podajnika ∏aƒcu-
chowego oraz urzàdzenia
spi´trzajàcego blaty z wy-
robem. Maszyna pracuje
w cyklu automatycznym.

www.road.com.pl

¸adowarka gàsienicowa Caterpillar 973 D  poddawana jest codziennej próbie ognia



Uk∏adarka do asfaltu

Bomag BF 300 

Uk∏adarka mas bitumicznych
BF 300 jest ju˝ drugà tego
typu maszynà powsta∏à
w biurze konstrukcyjnym fir-
my Bomag. Jej masa robo-
cza – w zale˝noÊci od wersji
– wynosi od 7 do 9 ton. Kosz
zsypowy ma pojemnoÊç dzie-
si´ciu ton, co pozwala na nie-
przerwanà prac´ na d∏u˝-
szych odcinkach. Nie zacho-
dzi przy tym ryzyko wych∏o-
dzenia masy bitumicznej. 
Uk∏adarka BF 300 przezna-
czona do prac na po-
wierzchniach ma∏ych i Êred-
niej wielkoÊci dost´pna jest
w ró˝nych wersjach – z na-
p´dem na oÊ tylnà (2x6),
na cztery ko∏a (4x6),
na wszystkie ko∏a (6x6) lub
te˝ na podwoziu gàsienico-
wym. Maszyna mo˝e byç
wyposa˝ona w ogrzewanie
elektryczne albo gazowe.
SzerokoÊç sto∏u roboczego

maszyny wraz z poszerze-
niami bocznymi wynosi
od 1,70 do 4,00 metrów.
Na czas transportu nie mu-
szà byç one demontowane,
stó∏ roboczy wraz z posze-
rzeniami bocznymi mo˝-
na bowiem zsuwaç hydrau-
licznie dok∏adnie na szero-
koÊç 2,50 metra. Zarówno
w wersji ko∏owej, jak i gàsie-
nicowej uk∏adarka nap´dza-

na jest silnikiem Kubota
o mocy 75 KM, co zapewnia
wystarczajàcà rezerw´ mocy
nawet podczas pokonywa-
nia wzniesieƒ z nape∏nionym
koszem zsypowym. 
Maszyna wyposa˝ona jest
w system Ecomode pozwala-
jàcy na ograniczenie zu˝ycia
paliwa. Mimo redukcji obrotów
silnika w trybie Ecomode uk∏a-
darka dysponuje mocà ca∏ko-

wicie wystarczajàcà do wyko-
nywania wi´kszoÊci prac. We-
d∏ug informacji Bomaga w try-
bie Ecomode udaje si´ wyko-
naç osiemdziesiàt procent
wszystkich zadaƒ zwiàzanych
z uk∏adaniem nawierzchni.
W razie koniecznoÊci wykony-
wania prac w warunkach eks-
tremalnego obcià˝enia, mo˝-
liwa jest dezaktywacja trybu
Ecomode, co pozwala na pra-
c´ silnika z maksymalnà pr´d-
koÊcià obrotowà.
Fotel i pulpit sterowniczy po-
zwalajà si´ tak regulowaç, ˝e
stanowisko operatora mo˝e zo-
staç wysuni´te a˝ do 40 cm po-
za obr´b maszyny. Dzi´ki temu
operator ma zawsze doskona-
∏y widok na kosz zsypowy, na-
p´d jezdny i stó∏ roboczy.
WysokoÊç oraz pochylenie po-
przeczne uk∏adanej nawierzch-
ni obs∏ugujàcy uk∏adark´ mo-
˝e regulowaç bezpoÊrednio
z pulpitu lub za pomocà syste-
mu niwelacji umieszczonego
w dolnej cz´Êci maszyny. 

www.bomag.com
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Uk∏adark´ Bomag BF 300 cechuje wysoka wydajnoÊç pracy 



Weber MT – specjalista

w zag´szczaniu

Weber Maschinentechnik GmbH
z siedzibà w niemieckim Bad
Laasphe jest kierowanym przez
w∏aÊciciela przedsi´biorstwem
produkcyjnym Êredniej wielko-
Êci zatrudniajàcym w chwili
obecnej dwieÊcie dwadzieÊcia
osób. Firma posiada szero-
kie kontakty handlowe na ca-
∏ym Êwiecie, udzia∏ eksportu
w ogólnej produkcji wynosi
szeÊçdziesiàt procent. Wa˝-
nymi rynkami na których
dzia∏ajà oddzia∏y Weber MT
oprócz Europy sà tak˝e Sta-
ny Zjednoczone oraz Amery-
ka Po∏udniowa i Ârodkowa.
Weber MT dysponuje w∏a-
snym oÊrodkiem badawczo-

rozwojowym. Ponadto pro-
wadzi wspó∏prac´ naukowà
z uniwersytetem technicz-
nym w Siegen. W Polsce
od roku 1992 dzia∏a Weber
MT Sp. z o.o. za∏o˝ona
w celu profesjonalnej obs∏u-
gi sieci sprzeda˝y i serwisu.
Weber Maschinentechnik
GmbH specjalizuje si´
w produkcji r´cznie kierowa-
nego sprz´tu do zag´szcza-
nia gruntu. Aktualna oferta

produkcyjna firmy obejmuje
stopy wibracyjne, zag´sz-
czarki jednokierunkowe i re-
wersyjne oraz dwub´bnowe
walce g∏adkie i oko∏kowane. 
Obecnie Weber MT produ-
kuje dwa modele stóp wibra-
cyjnych wyposa˝one w ben-
zynowe czterosuwowe jed-
nostki nap´dowe. Nabywca
mo˝e wybraç silnik Honda
GX 100 lub Robin-Subaru
EH12. Konstruktorzy w ostat-
nich latach skupili si´ na po-
prawie parametrów technicz-
nych poprzez obni˝enie
Êrodka ci´˝koÊci maszyn,
dalszej redukcji szkodliwych
dla operatora drgaƒ na r´ko-
jeÊci oraz polepszeniu filtro-
wania powietrza i paliwa. Ich
zanieczyszczenie doprowa-
dziç mo˝e bowiem do po-

wa˝nej usterki silnika. Ubija-
ki SRV 620 i SRV 660, to no-
woczesne, niezawodne urzà-
dzenia, których wysoka ja-
koÊç przek∏ada si´ na szyb-
kie i komfortowe wykonywa-
nie prac. Ofert´ uzupe∏nia
stopa wibracyjna SRX 75 DH
wyposa˝ona w silnik wyso-
kopr´˝ny marki Hatz 1 B 20. 
Kompaktowe jednokierun-
kowe p∏yty wibracyjne pro-
dukowane przez Weber MT

wyró˝niajà si´ profesjonal-
nym wykonaniem wszyst-
kich detali. Technologia i do-
Êwiadczenia w produkcji
ci´˝kich rewersyjnych za-
g´szczarek zosta∏y wykorzy-
stane w sferze sprz´tu l˝ej-
szego. Zastosowano w nim
szereg innowacji. Komplet-
ne os∏oni´cie uk∏adu prze-
niesienia nap´du, ramy
ochronne jednostek nap´-
dowych, uchwyty i zaczepy
transportowe umo˝liwiajàce
∏atwy za∏adunek i transport
oraz doskona∏e parametry
pracy, stanowià powody, dla
których warto zdecydowaç
si´ na wybór najwy˝szej kla-
sy sprz´tu przeznaczonego
dla profesjonalistów. 
Weber MT proponuje cztery
typy zag´szczarek jednokie-

runkowych oznaczonych
CF1-4 w klasie wagowej
od 70 do 130 kg. Modele CF 3
i CF4 wyposa˝one mogà byç
w silniki wysokopr´˝ne. Za-
g´szczarka CF 2 ze stalowà
p∏ytà roboczà o wyprofilowa-
nych kraw´dziach przezna-
czona jest do prowadze-
nia prac remontowych na na-
wierzchniach bitumicznych. 
Szeroki program zag´szcza-
rek rewersyjnych Weber MT

o ci´˝arze roboczym w za-
kresie od 100 do 900 kg da-
je mo˝liwoÊç wyboru mode-
lu odpowiedniego do wszel-
kiego rodzaju prac przewi-
dzianych dla maszyn kiero-
wanych r´cznie. Zag´szczar-
ki rewersyjne CR wyposa˝o-
ne sà w bezstopniowe dêwi-
gnie zmiany kierunku posu-
wu, sprz´g∏a samoczynnie
napinajàce pasek klinowy
oraz posiadajà przejrzyÊcie
rozmieszczone i ∏atwo do-
st´pne miejsca obs∏ugowe.
Solidne ramy ochronne
i os∏ony stanowià doskona∏e
zabezpieczenie jednostek
nap´dowych i elementów na-
ra˝onych na uszkodzenie
w trudnych warunkach placu
budowy. Maszyny CR 6,
CR 7 i CR 8 mogà byç wypo-
sa˝one w system kontroli
stopnia zag´szczania gruntu
Compatrol® CCD, lub posze-
rzony o modu∏ kontroli i za-
rzàdzania maszynà Compa-
trol® MSM. Dysponujàca 100
kN si∏y odÊrodkowej i wa˝à-
ca 900 kg zag´szczarka
CR 10 nap´dzana jest trzycy-
lindrowym silnikiem ch∏odzo-
nym cieczà z myÊlà o zasto-
sowaniu do prac o szczegól-
nie du˝ym zakresie. 
Weber MT produkuje tak˝e
r´cznie kierowane dwub´b-
nowe walce DVH przezna-
czone do zag´szczania na-
wierzchni bitumicznych oraz
walce oko∏kowane TRC
do zastosowania na ci´˝kich
gliniastych gruntach i w wy-
kopach. Walce TRC mogà
byç sterowane drogà radio-
wà. Podobnie jak zag´sz-
czarki gruntu produkowane
sà one z wykorzystaniem
wieloletniego doÊwiadcze-
nia i nowoczesnych techno-
logii, co przek∏ada si´ na ich
wysokie walory u˝ytkowe.
W celu uzyskania szczegó-
∏ów dotyczàcych komplek-
sowej oferty w zakresie r´cz-
nie kierowanych maszyn za-
g´szczajàcych firma Weber
MT zaprasza do odwiedze-
nia swej strony internetowej. 

www.webermt.com.pl 
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Weber Maschinentechnik specjalizuje si´ w produkcji r´cznie kierowanego sprz´tu do zag´szczania gruntu. Aktualna oferta produkcyj-
na obejmuje stopy wibracyjne, zag´szczarki jednokierunkowe i rewersyjne oraz dwub´bnowe walce g∏adkie i oko∏kowane





Solideal - ogumienie

dla wymagajàcych 

Firmy eksploatujàce ∏ado-
warki, równiarki drogowe
oraz wozid∏a winny zwróciç
uwag´ na doskona∏e para-
metry ogumienia Solideal.
Zaawansowana konstrukcyj-
nie opona radialna Solideal
SRGP dzi´ki zastosowaniu
optymalnej mieszanki gu-
mowej oraz zoptymalizowa-
nemu wskaênikowi wype∏-
nienia bie˝nika odznacza si´
wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊcià
w najtrudniejszych nawet
warunkach eksploatacyj-
nych. Doskona∏à stabilnoÊç
oraz trakcj´ opony SRGP za-
pewnia opatentowany wzór
bie˝nika oraz karkas amorty-
zujàcy nierównoÊci na dro-
dze. Niekierunkowy g∏´boki
bie˝nik wp∏ywa na osiàganie
optymalnej przyczepnoÊci
zarówno podczas porusza-

nia si´ maszyny do przodu,
jak i do ty∏u. Unikatowa dwu-
stopniowa Êciana ∏opatek
tworzy wyjàtkowy samo-
oczyszczajàcy si´ bie˝nik ∏a-
miàcy zaschni´te b∏oto oraz
wyrzucajàcy kamienie.
Specjalnie zaprojektowany
nowoczesny i opatentowany
wzór bie˝nika opony Solide-
al SRGP ogranicza wibracje
zapewniajàc Êwietnà stabil-
noÊç. Warto zwróciç uwag´,
˝e odwrotnie ni˝ w przypad-
ku opon standardowych,
w oponach typu SRGP wraz
z post´pujàcym zu˝yciem
nast´puje dodatkowy spa-
dek wibracji, co przyczynia
si´ do podniesienia komfortu
pracy operatora i wyd∏u˝enia
˝ywotnoÊci ca∏ej maszyny.
Solideal oferuje tak˝e opon´
pneumatycznà Loadmaster
L3/G3/E3 przeznaczonà
do ∏adowarek, równiarek oraz
noÊników teleskopowych.
Opona sprawdza si´ przede

wszystkim podczas prac
na pod∏o˝u o wysokim
wskaêniku ÊcieralnoÊci lub
ryzyku uszkodzeƒ, na przy-
k∏ad na nawierzchni betono-
wej czy t∏uczniu. Dzi´ki g∏´b-
szemu bie˝nikowi o specjal-

nej rzeêbie opona imponu-
je przyczepnoÊcià, stabilno-
Êcià, wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊcià
i nadzwyczajnà odpornoÊcià
na wszelkiego rodzaju uszko-
dzenia mechaniczne. 

www.solideal.pl
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Zaawansowana technologicznie opona ra-
dialna Solideal SRGP odznacza si´ wyd∏u-
˝onà ˝ywotnoÊcià 

Loadmaster L3/G3/E3 imponuje przy-
czepnoÊcià i nadzwyczajnà odpornoÊcià
na uszkodzenia mechaniczne



C37. Naczepy Nooteboom Euro Pendel-X 2

C40. DAF CF 75.360 – budowlany oszcz´dny si∏acz

V38.Volvo FS - pe∏en komfort na wybojach

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

R
 

E
 

K
 

L
 

A
 

M
 

A



ET-32-NE French Standard 

OPEL MOVANO/RENAULT MASTER  WB 3578 

 
 

 

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Puławska 372 - 02-819 Warszawa

Tlf.: +48 022 641 05 05 - Fax +48 022 641 05 05
jzawadzki@agrex-arcon.pl - www.agrex-arcon.pl

* W zależności od podwozia. 

** Podnośnik pracuje na zasilaniu 

    z akumulatora przy zatrzymanym 

    silniku podwozia.

SPECYFIKACJA

Wysokość do kosza

Maks. obciążenie kosza

Min. DMC podwozia 3500 kg

200/120 kg

9,60 m

ET-32-NE

WERSJA STANDARDOWA

BDS: Napęd pompy paskiem

Podpory typu A 1 kpl (200 kg)

Kosz dwuosobowy (770x1240x1150 mm)            

LCS: Lewostronny system sterowania szybkością

Wysokość pracy 11,60 m

Maks. zasięg poziomy 6,80*/7,60 m*

Bocian Stały

USS: Podpodłogowa rama pomocnicza

ES: system napędu pompy na wypadek awarii 

PSA: Platforma pod kosz mocowany asymetrycz.

TSS: System alarmowy przechyłu bocznego

OPCJE
VP: przewód elektryczny 230 V do kosza (HPFI)

LRA: Ograniczony zasięg pracy bez podpór

Pakiet ekologiczny**
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Naczepy Nooteboom

Euro Pendel-X 2

Nadzwyczajna prostota ob-
s∏ugi, wi´ksze bezpieczeƒ-
stwo transportowanych ma-
teria∏ów oraz niskie koszty
eksploatacji to g∏ówne ce-
chy, którymi wyró˝nia si´
rodzina naczep z zag∏´bio-
nym pok∏adem Euro Pen-
del-X2 produkowanych
przez firm´ Royal Nootebo-
om Trailers B.V. Ich kon-
strukcj´ oparto na bazie
pojazdów poprzedniej ge-
neracji – Euro Pendel-X. Po-
czàwszy od wprowadzenia
na rynek w roku 2005 No-
oteboom sprzeda∏ zestawy
liczàce w sumie ponad ty-
siàc osi stajàc si´ tym sa-
mym niekwestionowanym li-
derem europejskiego rynku.
Z myÊlà o przewoênikach

transportujàcych ci´˝ki sprz´t
budowlany lub wyburzeniowy,
czy te˝ zbiorniki o du˝ych ga-
barytach in˝ynierowie Noote-
boom dokonali szeregu zmian
konstrukcyjnych. W ich efekcie
nowa generacja naczep – Euro
Pendel-X2 ma szans´ na od-
niesienie jeszcze wi´kszego
sukcesu rynkowego.
Naczepa Euro Pendel-X2 wy-
ró˝nia si´ zwi´kszonà z 400
do 600 mm wysokoÊcià
kompensacji, przy jednocze-
snym zachowaniu rozmia-
rów muldy koparkowej. Jej
g∏´bokoÊç wynosi 550 a sze-
rokoÊç od 500 do nawet
800 mm. Dzi´ki temu wysi´-
gniki du˝ych koparek mogà
zostaç umieszczone bardzo
nisko. Zwi´ksza to mo˝liwoÊci
transportowe dzi´ki unikni´-
ciu przekroczenia skrajni.
Wózek osiowy od pozycji,
w której jest on gotowy do jaz-

dy, obni˝yç mo˝na o 140 mm
lub podnieÊç o 460 mm, co
pozwala na zapewnienie opty-
malnego przeÊwitu. Wyso-
koÊç kompensacji zwi´kszo-
na, jak ju˝ wspomniano,
do 600 milimetrów u∏atwia
równie˝ znacznie wymian´
wewn´trznego ko∏a wózka.
W nowej generacji naczep
zastosowano osie ∏amane
o zmienionej konstrukcji. Osie
dzielone zastàpiono konstruk-
cjà monolitycznà, co daje
mo˝liwoÊç zastosowania ∏o-
˝ysk o wi´kszych gabarytach.
Zmniejszenie liczby elemen-
tów zaowocowa∏o tak˝e
znacznym uproszczeniem ob-
s∏ugi i zwi´kszeniem ˝ywotnoÊci
wózków dzi´ki ograniczeniu
ryzyka powstawania luzów.
W razie potrzeby wymiany
ko∏a wewn´trznego odpada
koniecznoÊç demontowania
osi, wsporników i si∏owników.
Wystarczy tylko podniesienie

wózka i skr´cenie kó∏. Nowy
system sterowania osiami
umo˝liwia precyzyjne manew-
rowanie naczepà. Wyelimino-
wano centralny uk∏ad drà˝ków
kierowniczych, a si∏owniki ste-
rujàce do∏àczone sà bezpo-
Êrednio do wsporników osi.
W naczepach nowej genera-
cji do minimum ograniczono
ryzyko uszkodzenia umiesz-
czonych pomi´dzy ko∏ami cy-
lindrów hamulców i przewo-
dów hydraulicznych. Teraz
poprowadzono je zupe∏nie
inaczej, zosta∏y one zintegro-
wane w ramie wózka. 
Konstruktorom naczep nowej
generacji uda∏o si´ wyd∏u˝yç
okres eksploatacji ogumie-
nia. Na jednym komplecie
naczepa przejechaç mo˝e
nawet poand 300.000 km.
Oznacza to dla u˝ytkownika
znaczne ograniczenie kosz-
tów eksploatacji.

www.nootboom.pl
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Naczepy z zag∏´bionym pok∏adem Euro Pendel-X2 przeznaczone sà do transportu ci´˝-
kiego sprz´tu budowlanego

W razie koniecznoÊci wymiany ko∏a wewn´trznego odpada koniecznoÊç demontowania
osi, wsporników i si∏owników. Wystarczy tylko podniesienie wózka i skr´cenie kó∏
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Volvo FS – pe∏en komfort 

na wybojach

Wibracje przenoszone na cia∏o
operatorów maszyn budowla-
nych i pojazdów u˝ytkowych
majà negatywny wp∏yw na ich
zdrowie i mogà doprowadziç
do trwa∏ych zmian chorobo-
wych. Dlatego wibracje nale˝y
eliminowaç lub przynajmniej
ograniczaç. Szczególnie ostre
przepisy okreÊlajàce dopusz-
czalne wartoÊci wibracji doty-
czyç b´dà niebawem krajów
Unii Europejskiej. W∏aÊnie
z myÊlà o spe∏nieniu nowych
przepisów powsta∏a konstruk-
cja specjalnego zawieszenia
hydraulicznego typu FS, w któ-
re wyposa˝ane sà wozid∏a
przegubowe Volvo. Konstru-
ujàc zawieszenie wozid∏a serii
FS in˝ynierowie Volvo wybrali
swoistà ucieczk´ do przodu.
Testy w warunkach rzeczywi-
stych wykaza∏y bowiem, ˝e pa-
rametry nowego zawieszenia
z nawiàzkà spe∏niajà zarówno
obowiàzujàce obecnie, jak i za-
powiadane przepisy chroniàce
kierowców przed szkodliwymi
wibracjami. Na pierwszy rzut
oka wozid∏a z zawieszeniem FS
nie ró˝nià si´ zbytnio od pojaz-
dów nale˝àcych do generacji E.
Zastosowano w nich bowiem
identyczne, sprawdzone podze-
spo∏y i komponenty. OczywiÊcie
oprócz nowatorskiego zawiesze-
nia. O tym jednak za chwil´…

Wozid∏o A35E FS nap´dza
szeÊciocylindrowy silnik Volvo
o mocy 426 KM (313 kW) osià-
gajàcy gigantyczny moment
obrotowy 2.100 Nm. Pojazd
o ∏adownoÊci 33.500 kg od-
znacza si´ typowà dla Volvo
solidnà konstrukcjà. Rama
o skrzynkowej budowie prze-
nosi równomiernie obcià˝enia.
Przegub obrotowy oraz skr´t-
na rama u∏atwiajà manewry
w trudnym terenie oraz zmniej-
szajà napr´˝enia skr´cajàce
przenoszone na elementy
konstrukcyjne pojazdu. Wyso-

ko umieszczony przegub daje
du˝y przeÊwit oraz zapewnia
pojazdowi stabilnoÊç.
W wozidle Volvo A35E FS za-
stosowano sprawdzony uk∏ad na-
p´dowy. Dziewi´ciobiegowa au-
tomatyczna przek∏adnia gwaran-
tuje p∏ynnà zmian´ biegów oraz
du˝à moc. ¸atwe do u˝ycia kom-
binacje nap´du z pi´cioma tryba-
mi pracy (6x4 oraz 6x6) pozwala-
jà na dopasowanie go do najtrud-
niejszych nawet warunków jazdy.
Dzi´ki temu mo˝liwa jest redukcja
zu˝ycia paliwa i ogumienia. Wzra-
sta tak˝e ˝ywotnoÊç ca∏ego uk∏a-
du nap´dowego wozid∏a. 
Identyczna, jak w serii E jest
te˝ przestronna i komfortowa
kabina. Fotel operatora
umieszczono w osi pojazdu,
gdzie ruchy kabiny sà naj-
mniejsze. Prac´ kierowcy u∏a-
twia samokompensujàcy hy-
dromechaniczny system kie-
rowania. Umo˝liwia to precy-
zyjne prowadzenie pojazdu
przyczyniajàc si´ do zwi´k-
szenia produktywnoÊci. 
Zasadniczà ró˝nicà konstruk-
cyjnà wozide∏ serii E FS jest
innowacyjny uk∏ad zawiesze-
nia, dzi´ki któremu kabi-
na i skrzynia ∏adunkowa pod-
czas jazdy pracujà niezale˝-

nie od kó∏. Ka˝de z nich wy-
posa˝ono bowiem w cylinder
hydrauliczny spe∏niajàcy do-
k∏adnie takà samà rol´, jakà
w samochodach osobowych
przewidziano dla amortyzato-
rów. Cylindry wspó∏dzia∏ajà
z akumulatorami hydraulicz-
nymi niskiego i wysokiego ci-
Ênienia. Pozwala to na auto-
matycznà regulacj´ wypozio-
mowania nadwozia, a tym sa-
mym optymalnà stabilnoÊç
pojazdu zarówno podczas
jazdy z ∏adunkiem, jak i bez.
Umo˝liwia to p∏ynnà jazd´ bez
wstrzàsów niezale˝nie od wa-
runków terenowych. 
Pracà systemu FS steruje po-
kaêny komputer, do którego
docierajà informacje z czujni-
ków Êledzàcych na bie˝àco
stan drogi, nachylenie skrzy-
ni ∏adunkowej, pr´dkoÊç jaz-
dy i stopieƒ za∏adowania po-
jazdu. Komputer uk∏adu za-
wieszenia dobiera parametry
zawieszenia optymalizujàc
w ten sposób wypoziomowa-
nie nadwozia. Pozwala to
na redukcj´ wstrzàsów pod-
czas jazdy si´ po wybojach.
W ten sposób skróca si´ czas
przejazdów i podnosi kom-
fort pracy kierowcy.

Przestronna i komfortowa kabina z fotelem operatora na Êrodku zwi´ksza produktywnoÊç
podczas ca∏ego dnia pracy

Na pierwszy rzut oka wozid∏a serii FS nie ró˝nià si´ wiele od pojazdów nale˝àcych do generacji E. Silnik, przekazanie nap´du i kabina sà ta-
kie same. Ró˝nica polega na zawieszeniu, które sprawia, ˝e kabina i skrzynia ∏adunkowa podczas jazdy pracujà niezale˝nie od kó∏



Uk∏ad zawieszenia FS „odró˝-
nia” czy wozid∏o jest puste,
czy za∏adowane. W zale˝noÊci
od iloÊci transportowanego
urobku za∏àczajà si´ akumula-
tory hydrauliczne. Niskiego ci-
Ênienia podczas jazdy bez ∏a-
dunku lub wysokiego przy pe∏-
nej skrzyni ∏adunkowej. 
Wa˝àce wraz z ∏adunkiem bli-
sko siedemdziesiàt ton wozid∏o
wyposa˝one w zawieszenie FS
– w porównaniu ze zwyk∏ymi
modelami – bez problemu roz-
wija znacznie wi´ksze pr´dko-
Êci, nawet do 57 km/h. Kierow-
ca mo˝e wciskaç peda∏ gazu
bez obaw, ˝e na wybojach zo-
stanie wyrzucony z fotela. Mo˝-
ne byç tak˝e pewien, ˝e nawet
na du˝ych wybojach nie zgubi
cz´Êci ∏adunku, który wysypie
si´ ze skrzyni. Jest to znaczà-

ca zaleta eksploatacyjna w po-
równaniu z wozid∏ami wyposa-
˝onymi w tradycyjne zawie-
szenie. EfektywnoÊç eksplo-
atacji wozide∏ FS warunkujà
g∏ównie dwa czynniki. Przede
wszystkim istotna jest d∏ugoÊç
tras, które muszà pokonywaç
pomi´dzy miejscami za∏adunku
i wy∏adunku. Im d∏u˝sze trasy,
tym wi´kszy efekt. Wozid∏a FS
skonstruowano bowiem z my-
Êlà o wykorzystaniu na wieloki-
lometrowych odcinkach typo-
wych dla budowy autostrad,
gdzie wymagany jest krótki
czas transportu. Z ca∏à pewno-
Êcià nie sà to natomiast pojaz-
dy na mniejsze place budowy.
Chocia˝by dlatego, ˝e ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa
obowiàzujà na nich ogranicze-
nia pr´dkoÊci. Nie zapominaj-

my równie˝, ˝e u˝ytkownik
chcàcy osiàgnàç korzyÊci
z eksploatacji wozide∏ FS  musi
dokonaç kompletnej wymiany
parku pojazdów. Eksploatacja
mieszanego taboru, to znaczy
wozide∏ starszej generacji i po-
jazdów z zawieszeniem FS nie
ma bowiem ekonomicznego
uzasadnienia. Szybsze pojaz-
dy, jakimi sà wozid∏a FS eksplo-
atowane w zespo∏ach z pojaz-
dami z tradycyjnym zawiesze-
niem, w efekcie muszà bowiem
zak∏óciç przebieg procesu
transportowego lub te˝ pozo-
staç nie w pe∏ni wykorzystane
oczekujàc d∏u˝ej na za∏adunek.
Czas zaoszcz´dzony dzi´ki
szybszym przejazdom jest wi´c

w rezultacie marnotrawiony
w kolejce do za∏adunku. Volvo
CE nie przewidzia∏o mo˝liwoÊci
wyposa˝enia wozide∏ poprzed-
niej generacji w uk∏ad pe∏nej
amortyzacji FS. Dlatego te˝
w gr´ wchodzi jedynie zakup
nowych pojazdów. Z pewno-
Êcià zainteresowanie b´dzie za-
le˝a∏o od ceny, która jest wy˝-
sza. Pytanie, ile musi byç szyb-
sze, by si´ op∏aci∏o. OczwiÊcie
wszystko zmieni si´, gdy wejdà
w ˝ycie rygorystyczne normy
chroniàce kierowc´ czy opera-
tora przed nadmiernà emisjà
szkodliwych wibracji. W mo-
mencie zaostrzenia przepisów
mo˝e okazaç si´, ˝e pojazdy
mogà byç eksploatowane tylko
przez kilka godzin dziennie.

W rezultacie konieczne stanie
si´ zatrudnienie wi´kszej liczby
kierowców lub ograniczenie
frontu robót. W obu przypad-
kach prowadzenie robót w pe∏-
nym wymiarze zwiàzane jest
ze wzrostem kosztów.
Volvo Maszyny Budowlane te-
stuje wozid∏o A35E FS na budo-
wie drugiego odcinka autostra-
dy A1. Dziennikarzom zaprezen-
towano jego mo˝liwoÊci na kilo-
metrowym odcinku w pobli˝u
Grudziàdza. Prac´ pojazdu z za-
wieszeniem FS mo˝na by∏o po-
równywaç z dziesi´cioma wozi-
d∏ami Volvo serii E obs∏ugujàcy-
mi trzy punkty za∏adunku. 
Opinie o wozidle z zawiesze-
niem FS testowanym na budo-

wie drugiego odcinka autostra-
dy A1 sà pozytywne. – Kierow-
cy znajà i doceniajà zalety wozi-
de∏ Volvo. PodkreÊlajà tak˝e wy-
soki komfort jazdy modelu z za-
wieszeniem FS. Drgania prze-
noszone na fotel operatora sà
zdecydowanie ni˝sze ni˝ w wo-
zid∏ach serii E, co jest szczegól-
nie odczuwalne po kilkugodzin-
nej nieprzerwanej pracy. Za-
uwa˝yliÊmy nawet, ˝e nasi kie-
rowcy rywalizujà mi´dzy sobà
o miejsce za kierownicà wozi-
d∏a FS, a po skoƒczonej pracy
dosyç niech´tnie opuszczajà
kabin´ – mówi Mariusz Giel-
niewski Manager Sekcji Sprz´-
tu Skanska S.A. budujàcej dru-
gi odcinek autostrady A1. 

www.volvoce.pl
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Ka˝de z kó∏ wozid∏a Volvo FS wyposa˝ono w osobny w hydrauliczny cylinder po∏àczony z aku-
mulatorami niskiego ciÊnienia do jazdy bez ∏adunku oraz wysokiego w stanie za∏adowanym

Wozid∏o wyposa˝one w zawieszenie FS jest w stanie rozwijaç znacznie wi´ksze pr´dkoÊci
nawet do 57 km/h. Podczas pokazów pod Grudziàdzem przekonaliÊmy si´ o tym sami

Solidna, wysokiej jakoÊci konstrukcja ramy typu skrzynkowego równomiernie przenosi
obcià˝enia, co znacznie wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç wozid∏a



DAF CF 75.360 – budowlany

oszcz´dny si∏acz

DAF oferuje nowy pojazd prze-
znaczony specjalnie do trans-
portu materia∏ów budowlanych.
DAF CF 75.360 w konfiguracji
dwuosiowej przy wykorzystaniu
naczepy-wywrotki mo˝e za∏a-
dowaç prawie 27 ton. Tym sa-
mym potrafi uporaç si´ z wi´k-
szymi ∏adunkami ni˝ typowy
pojazd czteroosiowy, jakie bar-
dzo cz´sto wykorzystywane sà
w bran˝y budowlanej do trans-
portu ∏adunków sypkich,
na przyk∏ad ˝wiru lub piasku.
W celu ograniczenia masy w∏a-
snej ciàgnika siod∏owego poni-
˝ej 6,5 tony, DAF zdecydowa∏
si´ na skorzystanie z modelu
CF 75 nap´dzanego 9,2-litro-
wym silnikiem Paccar PR o mo-
cy 360 KM. Cechuje go kom-
paktowa budowa i niska waga.
Zaprojektowano go z myÊlà
o ekonomicznej eksploatacji,
niezawodnoÊci i trwa∏oÊci. Sze-
Êciocylindrowy silnik rz´dowy
z wysokociÊnieniowym syste-
mem wtrysku paliwa odznacza-
jà si´ wysokà mocà i momen-
tem przy niskich pr´dkoÊciach
obrotowych. Dzi´ki zastosowa-
niu technologii selektywnej re-
dukcji katalitycznej (SCR) sil-
nik spe∏nia surowe wymogi
norm emisji spalin. W po∏àcze-
niu z dost´pnym jako opcja pa-
sywnym filtrem sadzy silniki PR
spe∏niajà nawet wymagania
niezwykle surowej normy emisji
EEV (Enhanced Environmental-
ly Friendly Vehicles – Pojazdy
przyjazne dla Êrodowiska natu-
ralnego). Niski poziom emisji
ha∏asu silnika uda∏o si´ osià-
gnàç dzi´ki sztywnej konstruk-
cji bloku cylindrów oraz urzà-
dzeƒ dodatkowych zamonto-
wanych bezpoÊrednio na obu-
dowie rozdzielacza. 
DAF CF to skonstruowane
z myÊlà o intensywnej eksplo-
atacji uniwersalne podwozie
doskonale sprawdzajàce si´
w transporcie ∏adunków syp-
kich. Seria CF dzi´ki idealne-
mu zsynchronizowaniu kon-
strukcji podwozia, uk∏adu kie-

rowniczego, hamulców i zawie-
szenia charakteryzuje si´ zna-
komitymi w∏aÊciwoÊciami jezd-
nymi i Êwietnà zwrotnoÊcià. 
Dà˝àc do dalszego „odchu-
dzenia” pojazdu konstrukto-
rzy zdecydowali si´ zastà-
piç 430-litrowy zbiornik paliwa
kombinowanym mieszczà-
cym trzysta plus sto litrów.
Rozwiàzanie to sprawia, ˝e
nie jest konieczny osobny
zbiornik oleju dla si∏ownika
hydraulicznego odpowiadajà-
cego za podnoszenie skrzyni
∏adunkowej. Konstruktorzy
zdecydowali si´ tak˝e na de-
monta˝ ko∏a zapasowego

wraz z uchwytem mocujà-
cym. Oszcz´dnoÊci nie odby-
wajà si´ kosztem komfortu.
W pe∏ni regulowany, pneuma-
tyczny fotel ze zintegrowanym
zag∏ówkiem i regulowanym
podparciem l´dêwiowym do-
pasowuje si´ do cia∏a i zapew-
nia podparcie redukujàce
zm´czenie. Nowa gruba kie-
rownica z czterema ramiona-
mi zapewnia wygodny chwyt
i dobrà widocznoÊç przyrzà-
dów. Mo˝na regulowaç kàt jej
ustawienia i wysuni´cie. Dwu-
p∏aszczyznowa regulacja
umo˝liwia ustawienie opty-
malnej pozycji kierowania dla

kierowcy dowolnego wzrostu. 
Opcjonalnie dost´pna jest
poduszka powietrzna, po-
dobnie jak zintegrowane,
podÊwietlane prze∏àczniki
szeregu funkcji, w tym tem-
pomatu, nastawnego ogra-
nicznika pr´dkoÊci, kontroli
szybkoÊci zjazdu i opcjonal-
nej funkcji zestawu telefo-
nicznego „hands-free”. Po-
zosta∏e kluczowe funkcje,
w tym skrzyni biegów AS-
-Tronic, sterowane sà dêwi-
gienkami umieszczonymi
na kolumnie kierownicy. Ele-
menty sterowania lusterkami
i bocznymi szybami umiesz-
czono w panelu drzwi. 
Kabin´ wyposa˝ono ponadto
w wydajnà klimatyzacj´, le˝an-
k´, lodówk´ i ogrzewanie po-
stojowe. W celu podniesienia
bezpieczeƒstwa eksploatacji,
pojazd wyposa˝ono w szereg
dodatkowych elementów, ta-
kich jak reflektor dachowy,
umieszczonà za kabinà i stalo-
wà krat´ ochronnà ch∏odnicy.
Jako wyposa˝enie opcjonalne
elementy te mogà byç zamon-
towane fabrycznie. Podobnie
jak filtr specjalnej konstrukcji
wy∏apujàcy na przyk∏ad ziaren-
ka piasku ju˝ przed filtrem po-
wietrza. Dwuosiowà naczep´
wywrotk´ SKA 20 Kompakt fir-
my Langendorf o masie w∏a-
snej 4,7 tony wybrano z myÊlà
o zapewnieniu zestawowi mak-
symalnej ∏adownoÊci. Skrzynia
∏adunkowa o dwuÊciennej alu-
miniowej konstrukcji ma d∏u-
goÊç 6,50 metra, jest wi´c
w porównaniu do standardo-
wych rozwiàzaƒ o metr krótsza.
Burty boczne majà wyso-
koÊç 1,70 metra. Skrzynia jest
w pe∏ni funkcjonalna podczas
transportu ci´˝kich ∏adunków
sypkich, takich jak ˝wir i piasek. 
Zestaw imponuje zwrotno-
Êcià. Kierowca ciàgnika DAF
CF 75 z naczepà Langendorf
mo˝e ∏atwo manewrowaç
na placach budowy o ogra-
niczonej przestrzeni. Ciàgnik
siod∏owy mo˝na wykorzysty-
waç do szeregu innych za-
daƒ transportowych.

www.daf.eu

Pojazdy u˝ytkowe
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DAF CF 75.360 w konfiguracji dwuosiowej skonfigurowano z myÊlà o intensywnej eksploatacji
przy przewozach ∏adunków sypkich

Dwuosiowà naczep´ wywrotk´ SKA 20 Kompakt firmy Langendorf o masie w∏asnej 4,7 to-
ny wybrano z myÊlà o zapewnieniu zestawowi maksymalnej ∏adownoÊci
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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

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.

ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa
www.agrex-arcon.pl
tel. (22) 641 05 05

fax: (22) 641 05 05 wew. 102
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� 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

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
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R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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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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. 0602 62 82 44, 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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla
recyklingu oraz surowców naturalnych;

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 Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 45

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 

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann

Maschinenfabrik

Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de
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OÂRODEK CENTRALNEGO

SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN

i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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: jacek.maleczynski@sdmb.pl

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

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
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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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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






