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Drodzy Czytelnicy,
za nami trudny rok. Ci´˝ka
zima i kilkakrotnie nawie-
dzajàca wiele regionów Polski
powódê da∏y si´ bran˝y budowlanej
nieêle we znaki. Wielka woda, zabra∏a
wielu firmom maszyny stanowiàce
podstawowe narz´dzie pracy. Jak by tego by∏o ma∏o, nie przesta∏y borykaç
si´ z brakiem wykwalifikowanych pracowników. To du˝y problem, bowiem
nawet najnowoczeÊniejsza, ekonomiczna oraz wydajna maszyna musi byç
nale˝ycie obs∏ugiwana i serwisowana. W przeciwnym razie stanowiç b´dzie
przecie˝ jedynie ozdob´ parkingu…
W tym wydaniu zamieszczamy osobisty list Jacka Zawadzkiego. Warto go
przeczytaç, bo opisuje cz´Êç historii naszej bran˝y b´dàcej w pewnym sensie
naszym wspólnym dorobkiem. Dla mnie, jako wydawcy PoÊrednika Budow-
lanego kontakty z Jackiem Zawadzkim rozpocz´∏y si´ na krótko po pojawie-
niu si´ pierwszego numeru czasopisma. Nie, wcale nie dlatego, ˝e swego cza-
su mieliÊmy spó∏k´ wydawniczà. Wiem, ˝e takie sugestie pojawia∏y si´ tu i ów-
dzie, ale nigdy nie zaprzàta∏em sobie g∏owy, by je dementowaç. Mo˝e teraz
nadesz∏a dobra ku temu okazja? Tak, czy inaczej prawda jest taka, ˝e Agrex
– wówczas wy∏àczny przedstawiciel i dealer koncernu Case – by∏ pierwszà
polskà firmà, która zleci∏a nam p∏atnà reklam´. Nasza wspó∏praca – pomimo
wielu zmian i zawirowaƒ – trwa nieprzerwanie do dziÊ. Na naszych ∏amach
ukazujà si´ reklamy, których zlecenia podpisuje Jacek Zawadzki. Dla PoÊred-
nika Budowlanego jest to w moim przekonaniu najlepsza reklama.
Nie oznacza to, ˝e zespó∏ redakcyjny mo˝e spoczywaç na laurach zaprzesta-
jàc tworzenia nowych projektów i realizowania rodzàcych si´ pomys∏ów. Ta-
kie dzia∏ania sà bowiem w moim przekonaniu poczàtkiem koƒca ka˝dego
przedsi´wzi´cia. RozmawialiÊmy o tym z blisko trzydziestoma mened˝erami
firm zajmujàcych si´ dystrybucjà maszyn budowlanych w naszym kraju. Je-
stem mocno zbudowany faktem, ˝e a˝ tyle osób przyj´∏o nasze zaproszenie
na zorganizowane przez nas Âniadanie, które sta∏o si´ doskona∏à okazjà
do wymiany poglàdów i pomys∏ów mogàcych przyczyniç si´ do sprawniejsze-
go funkcjonowania naszej bran˝y. 
Patrz´ na nià oczami dziennikarza. Nie mo˝e byç przecie˝ inaczej. Patrz´ cz´-
sto zazdroszczàc kolegom po piórze z innych krajów. Weêmy choçby Dani´.
Potencja∏ rynku zdecydowanie mniejszy od polskiego, a mimo to tamtejsi ˝ur-
naliÊci sà doceniani i wprost zasypywani informacjami. I to w rodzimym j´zy-
ku! Z tej „zazdroÊci” wymyÊliliÊmy nagrod´ naszego wydawnictwa. Statuetki
Inspiracje 2010 którà po raz pierwszy wr´czyliÊmy podczas wspomnianego
Âniadania. Nie majàc uprawnieƒ operatora nie czujemy si´ uprawnieni do kla-
syfikowania oÊrodków szkolenia. Klientom firm pozostawiamy kreowanie naj-
lepszych dealerów maszyn budowlanych w Polsce. My natomiast postanowili-
Êmy uhonorowaç tych, którzy wspomagajà nas w codziennej dziennikarskiej
pracy. S∏u˝à radà i pomocà, majà cierpliwoÊç przy rozwiewaniu naszych wàt-
pliwoÊci odpowiadajàc na setki pytaƒ. Nie mamy nic przeciwko temu, by
w przysz∏ym roku przyznaç nasze nagrody wi´kszej liczbie firm. A zatem czeka-
my na Wasze informacje i rozwijanie wspó∏pracy. Chcemy mieç jak w Danii! 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

3. Nasze wydawnictwo zaprezentowa∏o
si´ podczas targów Infrastruktura 2010
w nietypowy sposób. Nasze stoisko
by∏o bowiem mini-salà kinowà

6. Silna polska ekipa wzi´∏a udzia∏
w zawodach dla operatorów zorgani-
zowanych w Case Customer Centre

12. Staç stabilnie na trzech nogach! – rozmo-
wa z Raulem Randem, Dyrektorem Za-
rzàdzajàcym Intrac Polska

14. Inspiracje 2010 - nagrody naszego
wydawnictwa w r´kach laureatów! 

17. Dzi´ki innowacyjnemu uk∏adowi grzew-
czemu Hydronic nagrzewnica Wacker
Neuson HP 252 wytwarza czyste, suche
i goràce powietrze 

18. ¸adowarka Hyundai HL780-9 poddana
zosta∏a morderczym testom w kopal-
niach surowców skalnych

20. Komatsu od lat konsekwentnie prze-
znacza pokaêne sumy na prace badaw-
czo-rozwojowe i unowoczeÊnienie linii
produkcyjnych koparek hydraulicznych

25. System pomiaru zag´szczenia CI  w za-
g´szczarkach rewersyjnych Dynapac
podkreÊla zalety tych urzàdzeƒ

29. ¸adowarka ko∏owa Cat 988H pracuje
jako noÊnik bloków skalnych na dnie
wyrobiska stumetrowej g∏´bokoÊci

32. New Holland W270B sprawdza si´ na
budowie autostrady A2

34. G∏ównym celem konstruktorów koparko-
∏adowarki TLB840 by∏o stworzenie
maszyny wydajnej i niezawodnej 

38. Wozid∏a Komatsu HD 405 nale˝à do
„d∏ugowiecznych”. Okres ich eksploata-
cji okreÊlono na 35 tysi´cy godzin

40. Liebherr MK 88 wykorzystywany jest tam,
gdzie niemo˝liwe jest zastosowanie ˝urawia
wie˝owego lub klasycznego samojezdnego

42. Bobcat wprowadzi∏ na rynek unowocze-
Êniony model wielozadaniowego pojaz-
du u˝ytkowego

44. Firma Remo-Car oferuje specjalistyczny
serwis ci´˝arówek, ciàgników siod∏o-
wych, naczep, maszyn budowlanych,
pojazdów samowy∏adowczych oraz ni-
skopodwoziowych
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Solideal po∏àczy∏ si´ z Camoplast Inc.

Kanadyjska firma Camoplast Inc. og∏osi∏a fuzj´ z Solideal
Group. W jej wyniku powsta∏a silna, dzia∏ajàca w skali global-
nej firma zg∏aszajàca aspiracje liderowania bran˝y opon prze-
mys∏owych i gàsienic gumowych. Oba przedsi´biorstwa
od momentu po∏àczenia dzia∏aç b´dà pod nazwà Camoplast
Solideal Inc, ale znaki towarowe – Solideal oraz Camoplast
funkcjonowaç b´dà niezale˝nie. 
Znany doskonale na polskim rynku Solideal jest dostawcà
opon, kó∏ i gàsienic gumowych do transportu wewn´trznego
i prze∏adunku oraz do zastosowaƒ budowlanych. Camoplast
Inc. to kanadyjska firma prywatna sk∏adajàca si´ z: Camo-
plast Track and Systems (lidera rynku gàsienic gumowych)
oraz Camoplast Polymer Solutions (lider w produkcji osprz´-
tu silnikowego, terminali i przewodów wentylacyjnych).
– Obydwie firmy – Camoplast oraz Solideal – zatrudniajà odda-
nych ludzi wyznajàcych podobne wartoÊci, jak praca zespo∏o-
wa oraz kompetencje. Nasze po∏àczone zespo∏y b´dà pot´˝nà
si∏à do wprowadzania zmian w poszczególnych liniach produk-
towych. Wspólnie b´dziemy wi´c odnosiç korzyÊci wynikajàce
z silnej struktury finansowej oraz dzielenia najlepszych narz´-
dzi oraz praktyk dzia∏ania – powiedzia∏ Pierre Marcouiller, pre-
zes zarzàdu i dyrektor generalny firmy Camoplast. 

BOMAG Polska i FAYAT Polska razem

Ju˝ w pierwszej po∏owie tego roku zapad∏a decyzja, w myÊl
której w przypadku istnienia w którymkolwiek z krajów oddzia-
∏ów krajowych firmy FAYAT (Francja) oraz BOMAG (Niemcy
– firmy wchodzàcej w sk∏ad FAYAT), to przeprowadzone zo-
stanie ich po∏àczenie. Decyzja ta opatrzona zosta∏a klauzulà
natychmiastowej wykonalnoÊci. Z takà sytuacjà mieliÊmy
do czynienia tak˝e w Polsce, gdzie dzia∏a∏y niezale˝nie BO-
MAG Polska w Warszawie oraz FAYAT Polska w Poznaniu.
Na poczàtku paêdziernika BOMAG Polska dokona∏
przej´cia FAYAT Polska, a od poczàtku listopada rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç pod nazwà FAYAT BOMAG Polska. Firma
funkcjonowaç b´dzie w dotychczasowej siedzibie BOMAG
Polska  przy ulicy Szyszkowej 52 w Warszawie.
FAYAT BOMAG Polska zajmowaç si´ b´dzie dystrybucjà
oraz serwisem produktów oferowanych przez obie firmy. 
Oferta firmy BOMAG obejmuje walce ziemne, walce do as-
faltu, zag´szczarki, frezarki do asfaltu, uk∏adarki, stabiliza-
tory, kompaktory. FAYAT oferuje natomiast wytwórnie mas
bitumicznych, wytwórnie mieszanek na zimno, kompletnà
gam´ sprz´tu zag´szczajàcego, recyklery i stabilizatory
gruntu, skrapiarki lepiszczy asfaltowych, urzàdzenia
do aplikacji mikrodywanów i wykonywania powierzchnio-
wych utrwaleƒ oraz zalewarki wleczone i nastawne.

Intrac wy∏àcznym dealerem Case w Polsce

Na t´ decyzj´, o której od pewnego czasu çwierka∏y wszyst-
kie wróble na warszawskich dachach, czekano zarówno
w firmie Intrac Polska, jak i w gronie u˝ytkowników maszyn
Case w naszym kraju. Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç w Polsce
Intrac nie mia∏ bowiem wy∏àcznoÊci na sprzeda˝ maszyn
tej marki w ca∏ym kraju, lecz tylko we wschodnich regio-
nach. Decyzja koncernu CNH og∏oszona oficjalnie podczas
wrzeÊniowych pokazów maszyn Case w Bolimowie zmie-
nia diametralnie t´ sytuacj´. Intrac Polska otrzyma∏ wy∏àcz-
noÊç dealerskà na sprzeda˝ maszyn Case na terytorium ca-
∏ej Polski. Przed Intrakiem Polska stajà tym samym nowe
wyzwania, ale tak˝e wielka szansa na podbicie rynku kolej-
nymi modelami maszyn Case. 

Caterpillar og∏asza spektakularne przej´cie

Amerykaƒski koncern Caterpillar b´dàcy najwi´kszym
na Êwiecie producentem sprz´tu budowlanego i maszyn gór-
niczych og∏osi∏ nabycie aktywów dzia∏ajàcego w bran˝y gór-
niczej dobrze znanego na polskim koncernu Bucyrus Inter-
national. WartoÊç transakcji okreÊlono na 7,6 mld dolarów. 
Jak t∏umaczà przedstawiciele Caterpillara, akwizycja Bucy-
rusa jest decyzjà strategicznà wynikajàcà z koniecznoÊci
wzmocnienia pozycji lidera w produkcji urzàdzeƒ górni-
czych. Caterpillar zamierza pozostawiç mark´ Bucyrus i b´-
dzie sprzedawa∏ pod nià swoje wyroby. Szacuje si´, ˝e
transakcja nie tylko wzmocni pozycje spó∏ki, ale i pozwoli
zaoszcz´dziç rocznie oko∏o 400 mln dolarów. G∏ównymi za-
daniami wynikajàcymi z przej´cia Bucyrusa jest po∏aczenie
sieci sprzeda˝y, ujednolicenie serwisu oraz dzia∏ania biur
konstrukcyjnych majàce na celu wykorzystanie niektórych
podzespo∏ów i silników w sprz´cie obu producentów.

Mieszanka firmowa
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Przedstawiciel koncernu CNH Robert Wrona i dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska Raul
Rand sk∏adajà podpisy pod dokumentem, który stawia firm´ Intrac Polska w nowej sytuacji



W Turynie triumfowa∏ Polak!

Grand Prix New Holland, które zdobyç mogà wy∏àcznie
operatorzy maszyn do prac ziemnych, odbywa∏o si´ w tym
roku po raz czwarty. Najlepsi z Europy przybyli do Turynu,
by 25 wrzeÊnia pokazaç co potrafià pracujàc na najnow-
szych maszynach New Holland. 
Has∏em tegorocznych zawodów by∏a ekologia. Dzia∏ania
na rzecz ochrony Êrodowiska przyÊwiecajà bowiem ca∏e-
mu procesowi produkcji maszyn w∏oskiego koncernu. Ni-
skoemisyjne silniki, wyrafinowane systemy hydrauliczne
i pe∏na zgodnoÊç z normami europejskimi pozwalajà nie
tylko na osiàgni´cie najni˝szych w bran˝y kosztów opera-
cyjnych, ale tak˝e  przyczyniç si´ do zmniejszonego obcià-
˝ania Êrodowiska naturalnego.

Wszystkie konkurencje tegorocznego Grand Prix New Hol-
land by∏y zwiàzane z ekologià, dlatego te˝ w zadaniach
konkursowych wykorzystano surowce wtórne jak tektura
czy aluminiowe puszki. W tym roku na zawodach Polsk´
reprezentowa∏o dwóch operatorów – Mariusz Przycho-
dzieƒ oraz Arkadiusz Suski. Pierwszy z nichi opuszcza∏ Tu-
ryn ze wspania∏ym pucharem. Otrzyma∏ go za zwyci´stwo
w konkurencji Eko-Basket. Pozostali zwyci´zcy: Antonio
Vallelonga (W∏ochy) w Eco-Slalom, Manuleo Calero Espi-
no (Hiszpania) w Eco-Biathlon i Umberto Gatti (W∏ochy)
w Eco-Bell. Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza∏ si´
ju˝ po raz drugi Hiszpan Manuelo Calero Espino. 

Infrastruktura 2010

Ponad 3.800 osób odwiedzi∏o VIII Mi´dzynarodowe Targi In-
frastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2010.
Swoje produkty i us∏ugi prezentowa∏o w Warszawie 120 firm.
Wyjàtkowo bogaty by∏ program seminariów, prezentacji
i konferencji. – Tegoroczna edycja zakoƒczy∏a si´ sukcesem,
o czym Êwiadczy du˝a frekwencja zwiedzajàcych z bran˝y,
liczba wystawców oraz pozytywne opinie przedstawicieli
firm, którzy przez trzy dni prezentowali swoje oferty – oceni∏a
Agnieszka Huszczyƒska, prezes MT Targi. 
Jako uczestnicy i wystawcy imprezy mo˝emy potwierdziç te
s∏owa. Infrastruktura to targi fachowców, nie przyciàgajà za-
tem t∏umu zwiedzajàcych, za to pojawiajà si´ tu wy∏àcznie
osoby naprawd´ zainteresowane tematykà imprezy. Ucie-
szy∏ nas fakt, i˝ przed halà na Marsa stan´∏o wi´cej maszyn,
a nawet wozid∏o Bell. Szkoda, ˝e najwi´kszy na Êwiecie wa-
lec Bomag by∏ podczas Infrastruktury obecny tylko w formie
multimedialnej prezentacji.
Nasze wydawnictwo zaprezentowa∏o si´ podczas targów
w nowy dla nas, nietypowy sposób. Stoisko zaaran˝owali-
Êmy w formie mini-sali kinowej. Na dwóch du˝ych ekranach
mo˝na by∏o przez ca∏y czas oglàdaç filmy – tak˝e produkcji
Posbud TV – których bohaterami by∏y maszyny, samocho-
dy i sprz´t budowlany. Kamera posbud TV dotar∏a na przy-
k∏ad na budow´ A1, gdzie podpatrywaliÊmy w akcji wozid∏a

Volvo FS. PrezentowaliÊmy równie˝ film o tym, jak po-
wierzchniowy podgrzewacz Wacker Neuson rozprawia si´
z zalegajàcym Êniegiem i zmarzni´tà ziemià pozwalajàc
na prowadzenie prac na zewnàtrz nawet w zimowych mie-
siàcach. Nie mniej ciekawe by∏y filmy Solideal prezentujàce
∏atwoÊç monta˝u gàsienic do minikoparek i skutecznoÊç te-
go rozwiàzania w trudnych warunkach terenowych. Te aku-
rat zdj´cia powstawa∏y w Australii, wyjaÊniamy zatem na-
szym targowym widzom, ˝e niestety, nie by∏y naszego au-
torstwa! W przeciwieƒstwie do kilku innych, prezentujàcych
w akcji maszyny Komatsu. Widzowie z przyjemnoÊcià za-
glàdali do naszego kina, do którego przyciàga∏ ich ju˝ z da-
leka zapach Êwie˝ego popcornu. Na kolejne seanse nasze-
go targowo-objazdowego kina zapraszamy ju˝ w maju
do Kielc na targi Autostrada!

Mieszanka firmowa
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Mariusz Przychodzieƒ i Arkadiusz Suski na chwil´ przed odlotem z Turynu. Pierwszy
z nich wraca∏ z okaza∏ym pucharem

Nasze stoisko zaaran˝owaliÊmy w formie mini-sali kinowej. Na dwóch du˝ych ekranach
mo˝na by∏o tu oglàdaç filmy wyprodukowane przez Posbud TV



Szanowni Paƒstwo,

obchodzàca dwudziestà rocznic´ powstania Spó∏ka AGREX do 1 listopada 2010 roku
sprzeda∏a w Polsce 1.914 nowych maszyn! W tym 87% budowlanych, prze∏adunko-
wych i drogowych oraz 9 % podnoÊników koszowych. Pozosta∏e to maszyny leÊne,
do przetwórstwa odpadów i inne specjalistyczne. Agrex Sp. z o.o. rozpocz´∏a dzia∏al-
noÊç w grudniu 1991 roku, jako firma rodzinna w celu zorganizowania na rynku pol-
skim dystrybucji maszyn budowlanych koncernu Case. ZaczynaliÊmy w 3 osoby za po-
˝yczone „na s∏owo honoru” od firmy Case 100.000 dolarów, które uda∏o nam si´
zwróciç ju˝ po trzech latach dzia∏alnoÊci. W tym czasie marka CASE kojarzy∏a si´
w Polsce wy∏àcznie z traktorami, których ponad setka (model Magnum o mocy 245
KM) zosta∏a dostarczona do PGR-ów. Pierwsze pó∏ roku poÊwi´ciliÊmy na rozpropago-
wanie marki i aktywny marketing koparek, jednak gdyby nie pierwsze du˝e kontrakty
na dostawy cz´Êci zamiennych do koparek Poclain (firmy przej´tej przez firm´ Case)
pewnie byÊmy nie prze˝yli. ZwróciliÊmy uwag´ na plany budowy linii Êwiat∏owodowych w Polsce, gdy˝ ka˝dy w tym czasie chcia∏ mieç te-
lefon i zaoferowaliÊmy wykonawcom ca∏y typoszereg koparek ∏aƒcuchowych Case. Szybko staliÊmy si´ ich dostawcà nr 1 w Polsce, prak-
tycznie eliminujàc przestarza∏e wyroby z Bia∏orusi. Wspólnie z kolegami z firm Transtechnik (dealer Vermeer) i JL Maskiner (dealer Ditch
Witch) wprowadziliÊmy do kraju najnowoczeÊniejszà amerykaƒskà technologi´. Póêniej uzupe∏niliÊmy jà o maszyny do przewiertów stero-
wanych produkcji amerykaƒskiej firmy Bor-Mor (kupionej w krótkim czasie przez Case). By∏y to trudne pionierskie lata, ale entuzjazm nas
nie opuszcza∏. Po Êwiat∏owodach ruszy∏y wodociàgi i gazociàgi, a w Êlad za nimi wzrost sprzeda˝y koparko-∏adowarek, koparek ko∏owych,
mini ∏adowarek i mini koparek. Case znalaz∏ si´ w pierwszej piàtce pod wzgl´dem sprzeda˝y w Polsce w ka˝dej z tych kategorii. Firma za-
cz´∏a si´ rozrastaç, uruchomiliÊmy w∏asny serwis i lokalnà sieç dystrybucji przy pomocy agentów i subdealerów. Z wi´kszoÊcià tych firm na-
dal utrzymujemy przyjacielskie kontakty. 
Póêniej przyszed∏ kryzys. Zacz´∏o si´ od spadku sprzeda˝y w 1999 roku i zakupu firmy Case przez grup´ New Holland. Og∏oszona przez CNH
nowa strategia „Multi Brand” zagra˝a∏a wewn´trznà konkurencjà. Naturalnà reakcjà by∏o utworzenie kolejnych zale˝nych spó∏ek, które pod-
pisa∏y umowy dealerskie na dystrybucj´ wszystkich marek koncernu CNH. Powsta∏ wi´c holding, który z powodzeniem zablokowa∏ wewn´trz-
nà konkurencj´ pomi´dzy poszczególnymi markami CNH z priorytetem na sprzeda˝ maszyn Case. W po∏owie 2002 roku podnieÊliÊmy kapita∏
zak∏adowy o 100%, a 50% udzia∏ów obj´∏a spó∏ka Arcon Industrial Service Corporation. Firma zmieni∏a nazw´ na Agrex Arcon. Do sprzeda˝y
maszyn budowlanych do∏o˝yliÊmy maszyny leÊne koncernu John Deere (Timberjack) oraz podnoÊniki koszowe amerykaƒskiej firmy Altec.
Oprócz maszyn budowlanych firmy Case sprzedawaliÊmy w tym czasie równie˝ maszyny do mikrotunelingu firmy Iseki, wiertnice i koparki
∏aƒcuchowe koncernu Astec (odkupione od firmy Case), ∏adowarki teleskopowe Merlo oraz rozpocz´liÊmy marketing podnoÊników firmy Ge-
nie. W 2003 roku do∏o˝yliÊmy do oferty wozid∏a przegubowe firmy Bell, a promocj´ maszyn Genie zamieniliÊmy na wspó∏prac´ z firmà Hau-
lotte, która zaowocowa∏a za∏o˝eniem przez nas spó∏ki (razem z Arconem i Haulotte) o nazwie CityRent (póêniej sprzedaliÊmy nasze udzia∏y
Arconowi). W 2004 roku podpisaliÊmy umow´ z firmà Komatsu Forest (Valmet) po rezygnacji z naszych us∏ug przez firm´ Timberjack. W tym
momencie CNH zastàpi∏ strategi´ „Multi Brand” nowà – „Two Brands Only” i kontynuowanie dzia∏alnoÊci naszego holdingu straci∏o sens.
ZainteresowaliÊmy si´ nowo powstajàcym w Polsce rynkiem na maszyny do przetwórstwa odpadów. Pod koniec 2004 roku zg∏osi∏a si´ do nas
niemiecka firma Doppstadt z propozycjà obj´cia dealerstwa w Polsce. Po bardzo du˝ych nak∏adach na marketing, pierwszà maszyn´ sprzedali-
Êmy w 2005 roku, ale rynek zapowiada∏ nadejÊcie pozytywnych zmian w zakresie gospodarki odpadami i tzw. „zielonych technologii”. Ruszy-
∏a budowa dróg i autostrad. Perspektywy przedstawia∏y si´ znakomicie. W tym roku weszliÊmy równie˝ we wspó∏prac´ z firmà Manitou rozpo-
czynajàc sprzeda˝ znaczàcych iloÊci ∏adowarek teleskopowych w 2006 roku. 2007 rok to by∏ szczyt naszych wyników sprzeda˝y nagrodzony
Gazelà Biznesu i powtórzony rok póêniej. W tym czasie grupa Arcon reaktywowa∏a dzia∏alnoÊç spó∏ki Arcon Serwis i przej´∏a dystrybucj´ ma-
szyn Doppstadt, Valmet i Altec. Nie wycofaliÊmy si´ jednak z rynku podnoÊników koszowych i maszyn do przetwórstwa odpadów, nie mogàc
zaprzepaÊciç poniesionych ju˝ nak∏adów na marketing. ZawarliÊmy nowe umowy dealerskie z firmami Time Manufactruing (Versalift) i Isoli
oraz z austriackà firmà Komptech. Bioràc pod uwag´ polityk´ Grupy Arcon wobec spó∏ki oraz przewidujàc rych∏e za∏amanie si´ koniunktury
– nie zdecydowaliÊmy si´ na znaczàce inwestycje w rozbudow´ w∏asnej sieci dystrybucji, czego domaga∏a si´ firma Case. Skutkowa∏o to odda-
niem od 1.06.2008 r. dealerstwa maszyn budowlanych Case do firmy Intrac. Firma Manitou posz∏a Êladem Case’a. Nastàpi∏o to na 5 minut
przed kolejnym kryzysem na rynku maszyn budowlanych, z którego Agrex Arcon si´ ju˝ wycofa∏. W ciàgu 20 lat wspó∏pracowaliÊmy z wielo-
ma firmami z ró˝nymi rezultatami. Aktualnie naszymi g∏ównymi partnerami sà Komptech, Saelen, Isoli i Time Manufacturing (Versalift).
Z sukcesem wprowadzamy równie˝ na rynek polski amerykaƒskà technologi´ m∏otów suwanych SlideSledge.
PoznaliÊmy tysiàce firm i osób. ZawarliÊmy bezcenne przyjaênie, które przetrwa∏y prób´ czasu. Zawsze staramy si´ zapewniç naszym klien-
tom pe∏nà satysfakcj´ z dokonanych u nas zakupów inwestycyjnych. OtrzymaliÊmy niezliczonà liczb´ nagród, medali targowych i podzi´ko-
waƒ, w tym za dzia∏alnoÊç charytatywnà i bezp∏atnie przekazane maszyny na rzecz poszkodowanych w powodziach miast Wroc∏awia i No-
wego Sàcza oraz sk∏adanych domów dla bezdomnych z MONARu. JesteÊmy cz∏onkiem a zarazem za∏o˝ycielem Stowarzyszenia Dystrybuto-
rów Maszyn Budowlanych oraz cz∏onkiem Business Center Club. Wykszta∏ciliÊmy ogromnà liczb´ m∏odych ludzi, którzy dziÊ pracujà w ca-
∏ym kraju. WprowadziliÊmy do Polski nowe technologie oraz nowatorskie pomys∏y marketingowe. Z PoÊrednikiem Budowlanym wspó∏pra-
cujemy od samego poczàtku jego istnienia! 

Dzi´kujemy wszystkim za wspó∏prac´ z naszà spó∏kà przez ostatnie dwadzieÊcia lat!
Sk∏adamy Wszystkim najlepsze ˝yczenia z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Szcz´Êliwego Nowego Roku!

Beata i Jacek Zawadzcy



Drugie Forum Producentów Kruszyw

Nie tylko w ostatnim czasie bran˝a kruszyw skupia na sobie
wiele uwagi. W dniach 17-18 listopada producenci tego su-
rowca spotkali si´ w Warszawie na drugim ju˝ forum orga-
nizowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego. Sukces pierwszej edycji, podczas której
zapad∏a decyzja o koniecznoÊci cyklicznego powtarzania
forum co roku, udowodni∏ potrzeb´ tego typu spotkaƒ inte-
grujàcych bran˝´ oraz stwarzajàcych mo˝liwoÊç wypraco-
wania sposobu rozwiàzania nurtujàcych jà problemów. 
Na temat przewodni drugiego Forum Producentów Kru-
szyw wybrano „Bezpieczeƒstwo kruszywowe Polski”. Re-
feraty, prezentacje i wystàpienia prelegentów dotyczàce
tych wa˝kich zagadnieƒ mia∏y mi´dzy innymi przynieÊç
odpowiedê na pytanie, czy spe∏ni si´ pojawiajàca si´ cza-
sem w dyskusjach bran˝y budowlanej wizja braku dosta-
tecznej iloÊci kruszyw w Polsce i zwiàzanej z tym koniecz-
noÊci zwi´kszenia importu. 
O tym, ˝e zapotrzebowanie na kruszywa roÊnie, nie trzeba
nikogo przekonywaç. Niejako naturalnà kolejà rzeczy po-
wsta∏a zatem potrzeba oceny zasobów, lepszego wykorzy-
stania pozyskanego surowca, w koƒcu zaÊ tak˝e weryfika-
cji ograniczeƒ Êrodowiskowych i prawnych. A z ca∏à zaÊ
pewnoÊcià stworzenia programu umo˝liwiajàcego poszuki-
wanie i eksploatacj´ nowych z∏ó˝. W jednym z referatów
zwrócono na przyk∏ad uwag´ na problem nielegalnej eks-
ploatacji kopalin dokonywanej przy okazji realizacji ró˝nych
inwestycji, jak na przyk∏ad niwelacja terenu czy budowa

zbiornika wodnego. Taki proceder nie tylko wp∏ywa na za-
straszajàcà degradacj´ Êrodowiska naturalnego, ale tworzy
tak˝e nieuczciwà konkurencj´ na rynku kruszyw i pozba-
wia skarb paƒstwa nale˝nych op∏at eksploatacyjnych. Ko-
lejnym negatywnym zjawiskiem zwiàzanym z nielegalnym
eksploatowaniem pok∏adów kruszyw jest powstawanie za-
fa∏szowanych danych na temat wielkoÊci zasobów i ich wy-
dobycia. Nie jest to bynajmniej problem marginalny, oce-
nia si´ bowiem, ˝e nielegalne wydobycie si´gaç mo˝e na-
wet dziesi´ciu procent wartoÊci deklarowanego oficjalnie
urobku kruszyw w naszym kraju.

Mieszanka firmowa
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Na temat przewodni tegorocznego forum wybrano „Bezpieczeƒstwo kruszywowe Polski”.
Referaty, prezentacje i wystàpienia prelegentów mia∏y przynieÊç odpowiedê na pytanie,
czy w Polsce zabraknàç mo˝e tego wa˝nego surowca



Polscy kowboje na Rodeo Case!

Silna polska ekipa w sk∏adzie: Adam Szeliga z firmy Hy-
drogop (Katowice), Dariusz Tymaƒski i Robert Ulanicki
z firmy Euro-Ekolas (Warszawa) pod opiekà przedstawicie-
la dealera Case – firmy Intrac Polska – Janusza Widucha
wzi´∏a udzia∏ w rywalizacji operatorów zorganizowanej
w Case Customer Centre pod Pary˝em. W sobot´ 16 paê-
dziernika w Monthyon rywalizowali przedstawiciele dziewi´-
ciu paƒstw: Anglii, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, W∏och, Pol-
ski, Francji, Danii i Niemiec. 
Przygotowano cztery wyrafinowane, ale i zabawne konku-
rencje, w których najlepsi operatorzy mieli wykazaç si´ pre-
cyzjà, opanowaniem sprz´tu, cierpliwoÊcià i sprytem. By∏o
to rodeo nie tylko z nazwy – ca∏a perfekcyjnie wprost przy-
gotowana impreza nawiàzywa∏a do tradycji Dzikiego Za-
chodu. Ju˝ na wst´pie ka˝dy uczestnik konkursu otrzymy-
wa∏ stosowny strój – d˝insowà kurtk´, kowbojski skórzany
kapelusz oraz apaszk´. Ekipa Case przygotowa∏a tak˝e
prawdziwà niespodziank´ – wieczór przed zawodami sp´-
dziliÊmy (dziennikarka PoÊrednika Budowlanego mia∏a
przyjemnoÊç Êledziç wyst´py polskich kowbojów) na praw-

dziwym Buffalo Bill Show w Euro-Disneylandzie! Konie, kro-
wy, bizony, kowboje i Indianie – pokazy wprowadzi∏y nas
w nastrój amerykaƒskich tradycji, a kowbojskie okrzyki wy-
dawaliÊmy przez kolejne dwa dni.
SpoÊród czterech konkurencji rodeo najzabawniejszy wy-
da∏ si´ nam slalom skid steerem. Sprawne i szybkie poko-
nanie trasy przodem, a nast´pnie ty∏em nie by∏oby trudne,
gdyby nie koniecznoÊç bezpiecznego przetransportowania
na wid∏ach kontenerów wype∏nionych wodà. Przy czym wy-
lanie wody podczas przeje˝d˝ania muld nie powodowa∏o
naliczenia punktów karnych – najwa˝niejsze by∏o, by nie
zgubiç po drodze ˝adnej z oÊmiu gumowych kaczuszek
p∏ywajàcych weso∏o w pojemnikach!
Kolejne wyzwanie dla kowbojów stanowi∏o „granie w pi∏k´”
∏y˝kà koparko-∏adowarki Case 590. Nie by∏a to jednak pi∏ka
no˝na, lecz raczej koszykówka, oczywiÊcie pod warunkiem,
˝e mianem kosza okreÊliç mo˝na plastikowe wiadro. Pre-
cyzj´ i cierpliwoÊç musieli udowodniç zw∏aszcza zawodni-
cy ˝onglujàcy pi∏eczkami tenisowymi przy wykorzystaniu

mo˝liwoÊci koparki do prze∏adunku CX240B MH. Wziesio-
na na maksymalnà wysokoÊç kabina dawa∏a doskona∏à wi-
docznoÊç pola pracy, a zadanie polega∏o na wrzuceniu ko-
lorowej pi∏eczki do tuby tego samego koloru. 
Slalom teleskopowym noÊnikiem osprz´tu by∏ chyba jedy-
nà konkurencjà, gdzie mo˝na by∏o pokazaç naszà u∏aƒskà-
a wi´c prawie kowbojskà – fantazj´. ˚wir pryska∏ spod kó∏
teleskopu, gdy Polacy p´dzili mi´dzy s∏upkami. Gdyby nie
fakt, i˝ jeden z naszych jecha∏ tak szybko, ˝e zapomnia∏ za-
∏adowaç na wid∏y pojemniki ze ˝wirem, mo˝e mielibyÊmy
zwyci´zc´ w jednej z konkurencji. Punkty karne za brak za-
∏adunku nasza ekipa skwitowa∏a wybuchem Êmiechu, a de-
likwenta przezwano „Kubicà”. Najlepszym operatorem Ca-
se Rodeo okaza∏ si´ Belg Raphael Rosen. By∏ najbardziej
wszechstronny – co prawda nie wygra∏ ˝adnej z konkuren-
cji, ale w ka˝dej z nich osiàgnà∏ tak dobre rezultaty, ˝e
po zsumowaniu punktów uzyska∏ ich najwi´cej ze wszyst-
kich uczestników. W nagrod´ otrzyma∏ nie tylko okaza∏y pu-
char, ale i wycieczk´ dla dwóch osób do Las Vegas na targi
Conexpo 2011. W poszczególnych kategoriach zwyci´˝yli:
skid steer 429CT: Ulrik Vestergaar (Dania), koparko-∏ado-
warka 590 Super R Seria 3: Jose Joaqiun Plana Bandicho
(Hiszpania), koparka prze∏adunkowa CX240B MH: Romeo
Forlano (W∏ochy) teleskop TX170-45: Jose Joaqiun Plana
Bandicho. Zespo∏owo najlepsze rezultaty osiàgn´li W∏osi.
Polska ekipa z powodów komunikacyjnych (strajki blokujà-
ce francuskie autostrady) dotar∏a na miejsce na tyle póêno,
i˝ nie mia∏a szansy przetestowaç toru przeszkód w dzieƒ po-
przedzajàcy zawody. Nasi kowboje mogli zatem byç nieco
rozczarowani… ale nie byli. Przede wszystkim dlatego, ˝e
atmosfera Case Rodeo by∏a naprawd´ fantastyczna, wszy-
scy znakomicie si´ bawili i zupe∏nie nie przejmowali prze-
granà. Wyró˝nieniem by∏ wszak sam udzia∏ w rodeo i pobyt
w Case Customer Centre. Trudno te˝ by∏o powstrzymaç
Êmiech, gdy najpot´˝niejsi i najlepsi „kowboje” próbowali
si∏ w konkurencji dodatkowej – czyli uje˝d˝aniu mechanicz-
nego byka. Galowy wieczór, podczas którego najlepsi ope-
ratorzy otrzymali puchary i goràce owacje od wszystkich
zgromadzonych, by∏ jednoczeÊnie urodzinowym party Case
Customer Centre w Monthyon, które otwarto dok∏adnie rok
wczeÊniej. Wszyscy zgodnie odÊpiewali „Happy birthday”
i zjedli po kawa∏ku olbrzymiego tortu ozdobionego wizerun-
kiem amerykaƒskiego or∏a! 

Mieszanka firmowa
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Slalom skid steerem wymaga∏ pokonania trasy przodem, a nast´pnie ty∏em. K∏opoty za-
wodnikom sprawia∏o transportowanie na wid∏ach kontenerów wype∏nionych wodà

Silna polska ekipa. Stojà od lewej Robert Ulanicki (Euro-Ekolas Warszawa), Adam Szeli-
ga (Hydrogop Katowice), Dariusz Tymaƒski (Euro-Ekolas Warszawa) oraz Janusz Wi-
duch (Intrac Polska) 





Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

www.baumaco.de

Âledê maszyny na swoim iPhonie!
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Prenumerata - zamówienie

budowlany
POÂREDNIK

!

(88)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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

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

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

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

!



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

1/2011 28.01.2011 17.12.2010 28.12.2010 
2/2011 25.03.2011 18.02.2011 25.02.2011
3/2011 06.05.2011 02.04.2011 09.04.2011
4/2011 08.07.2011 03.06.2011 14.06.2011
5/2011 28.09.2011 16.08.2011 23.08.2011
6/2011 28.11.2011 17.10.2011 22.10.2011

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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PoÊrednik Budowlany: – Jeszcze w czerwcu przedstawicie-
le naszej redakcji wzi´li udzia∏ w uroczystym otwarciu no-
wej oddzia∏u Intrac Polska w Warszawie, gdzie honory go-
spodarza pe∏ni∏ Dariusz Pachulski. Bardzo szybko sytuacja
si´ zmieni∏a. Przyznaç trzeba, ˝e zaskoczy∏a nas og∏oszona
z koƒcem lata informacja, ˝e nie jest on ju˝ szefem firmy In-
trac Polska. Pierwsze pytania do Pana, jako nast´pcy nie
mo˝e brzmieç inaczej, ni˝ – co spowodowa∏o t´ zmian´?
Raul Rand: – RzeczywiÊcie, przyznaç musz´, ˝e wspomnia-
na decyzja mog∏a si´ wydaç zaskakujàca… No có˝, w ˝y-
ciu tak ju˝ bywa, ˝e ludzie zmieniajà prac´, szukajà nowych
wyzwaƒ… Mój poprzednik, Dariusz Pachulski sta∏ na czele
Intraca Polska od samego poczàtku. Czyni∏ to przez dwa
lata i odnosi∏ sukcesy w swej pracy. JesteÊmy mu bardzo
wdzi´czni za to, co uczyni∏ dla firmy. A przypomn´, ˝e roz-
poczyna∏ swà prac´ w najtrudniejszym okresie, na samym
poczàtku dzia∏alnoÊci naszej firmy w Polsce. Obecnie znaj-
dujemy si´ w zgo∏a innej sytuacji. Inna jest nasza pozycja
na polskim rynku. Oddzia∏y i centra serwisowe Intrac Pol-
ska osiàgn´∏y stabilizacj´, dochodzà do nich kolejne. Sta-
wiamy zdecydowanie na rozwój, wzmocnienie naszej po-
zycji na polskim rynku. Aby ruszyç dalej do przodu, po-
trzebna by∏a zmiana…

- Przygotowujàc si´ do tej rozmowy zdobyliÊmy co prawda
nieco informacji o Paƒskiej osobie, z pewnoÊcià jednak nie
wiemy wszystkiego.  Prosz´ przybli˝yç nam swojà drog´ za-
wodowà. Ci sprawi∏o, ˝e trafi∏ pan do Polski?
– Moje zainteresowanie bran˝à maszyn budowlanych
wynika z wykszta∏cenia. W 1991 roku ukoƒczy∏em politech-
nik´ w Tallinie, nast´pnie przez trzy lata pracowa∏em w Fin-
landii dla John Deere Forestry, by∏em in˝ynierem serwisu
odpowiedzialnym za rejon nadba∏tyckich republik by∏ego
Zwiàzku Radzieckiego. Mam zatem solidne techniczne pod-
stawy. W Intrac Group jestem od momentu jej wejÊcia na
rynki Krajów Nadba∏tyckich, pe∏ni∏em w niej ró˝ne funkcje.
Na poczàtek powierzono mi tworzenie od podstaw filii In-
trac w mojej rodzinnej Estonii. By∏o to prawdziwe wyzwanie.
Na poczàtku pracowa∏y w niej tylko trzy osoby. Oprócz mnie
zatrudnieni byli tylko mechanik i handlowiec. Gdy patrz´
wstecz, to nie ukrywam zadawolenia. MyÊl´ bowiem, ˝e mo-
ja misja zakoƒczy∏a si´ sukcesem. Przemawiajà za tym licz-
by. W szczytowym okresie rozwoju estoƒski Intrac zatrud-
nia∏ 92 osoby. Niestety, dynamiczny rozwój zosta∏ zastopo-
wany przez Êwiatowy kryzys finansowy i obecnie liczba pra-
cowników nie jest ju˝ tak imponujàca. ZostaliÊmy zmuszeni
do powa˝nych oszcz´dnoÊci i za∏oga liczy obecnie 59 osób.
Jako prezes estoƒskiej firmy by∏em jednoczeÊnie cz∏onkiem
zarzàdu Grupy Intrac. Obecnie w Grupie Intrac jestem od-
powiedzialny za rynki estoƒski i polski. Mam 44 lata, ponie-

wa˝ z racji mojej pracy bardzo wiele czasu podró˝uj´, nie
mam zbyt wiele czasu na hobby. Bardzo lubi´ ˝eglowaç, ale
w Warszawie nie mam ku temu okazji. Znam cztery j´zyki
obce, na razie jeszcze nie mówi´ po polsku, ale mam na-
dziej´, ˝e wkrótce to si´ zmieni. Nie mog´ tego obiecaç, ale
postaram si´, by kolejnego wywiadu dla PoÊrednika
Budowlanego udzieliç ju˝ po polsku. 

– Objà∏ Pan stanowisko dyrektora zarzàdzajàcego i wicepre-
zesa Intrac Polska. Jakie sà Paƒskie wra˝enia z pobytu
i pracy w naszym kraju? Czy jadàc do Warszawy mia∏ Pan
oczekiwania zgodne z zastanà sytuacjà?
– Jestem tu zbyt krótko, wi´c nie mam wiele obserwacji. Naj-
krócej rzecz ujmujàc, powiem, ˝e jestem zadowolony. Oczy-
wiÊcie praca w waszym kraju ma zupe∏nie inny charakter ni˝
w Estonii. Intrac Polska to bardzo du˝a firma, tylko w samej
Warszawie przychodzi mi kierowaç pracà 55 osób. Ponadto
odczuwam presj´ koniecznoÊci rozwoju. Przede mnà i mo-
imi pracownikami stojà wyzwania zwiàzane z tworzeniem no-
wych oddzia∏ów i zapewnienia ich sprawnego dzia∏ania. In-
trac Polska mocno akcentuje swà obecnoÊç we Wroc∏awiu
i w Poznaniu. Oddzia∏ otwarty w listopadzie w podpoznaƒ-
skich Komornikach umacnia naszà pozycj´ na polskim ryn-
ku dystrybutorów maszyn budowlanych. Widzicie Paƒstwo,
˝e mam w Polsce ogrom pracy, jedynie od czasu do czasu
udaje mi si´ sp´dziç weekend z najbli˝szymi w Estonii.

- Nie myÊla∏ Pan, by sprowadziç rodzin´ do Polski?
– Chwilowo nie jest to mo˝liwe, moja rodzina – ˝ona i dwie
córki mieszkajà w Estonii. Nie przeprowadzi∏y si´ wraz ze
mnà do Warszawy, poniewa˝ propozycja obj´cia stanowi-
ska dyrektora zarzàdzajàcego Intrac Polska pojawi∏a si´
doÊç nieoczekiwanie, nawet dla mnie. Córki sà ju˝ na tyle
du˝e, ˝e trudno jest nagle zmieniç im szko∏y, wyrwaç z do-
brze znanego Êrodowiska. Co przyniesie przysz∏oÊç? Czy
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zamieszkamy ca∏à rodzinà w Polsce? Sàdz´, ˝e ostatecznà
decyzj´ podejmiemy dopiero w lecie przysz∏ego roku.

– Powróçmy do maszyn budowlanych. Delikatnie rzecz uj-
mujàc z markà Case wiàza∏y si´ w ostatnim okresie pewne
zawirowania i niedomówienia. Ciàg∏e przetasowania i zmia-
ny dealerów nie wp∏ywa∏y dodatnio na wizerunek marki. Czy
decyzja o przyznaniu firmie Intrac Polska wy∏àcznego de-
alerstwa firmy Case w naszym kraju po∏o˝y wreszcie kres
tym problemom?
– Jestem o tym g∏´boko przekonany. To oczywiste, ˝e d∏u-
go oczekiwana decyzja o przyznaniu nam wy∏àcznoÊci de-
alerskiej przez koncern Case po∏o˝y ostatecznie kres wszel-
kim spekulacjom i niedomówieniom. To zmiana o trudnym
do przecenienia znaczeniu. Z ca∏à pewnoÊcià skorzystajà
na niej wszyscy, zarówno sam producent, jak i dystrybutor
oraz przede wszystkim klienci. Dla nas oznacza to, koniecz-
noÊç wyt´˝onej pracy. Przed nami tworzenie i rozwój no-
wych oddzia∏ów. Wià˝e si´ z tym zatrudnienie i wykszta∏ce-
nie nowych pracownków, zorganizowanie serwisów i ma-
gazynów cz´Êci zamiennych. To nie ∏atwe zadanie, ale ze
wszech miar wykonalne. Mamy ambicje i Êrodki, by spro-
staç temu olbrzymiemu wyzwaniu.

- Wspomnia∏ Pan, ˝e mimo obj´cia funkcji dyrektora
zarzàdzajàcego Intrac Polska nadal szefuje estoƒskiej filii
Intraka. Czy ∏atwo podo∏aç temu zadaniu? Czy rynki polski
estoƒski i polski majà jakieÊ wspólne cechy?
– Wspólne jest to, ˝e w obu krajach firmy, na czele których
stoj´ zajmujà si´ handlem maszynami budowlanymi. A mó-
wiàc powa˝nie, to oczywiÊcie mi´dzy obu rynkami istniejà
olbrzymie ró˝nice. Najwa˝niejsza z nich to oczywiÊcie wiel-
koÊç i zwiàzana z nià ch∏onnoÊç. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e w ca-
∏ej Estonii mieszka 1,3 miliona ludzi czyli mniej ni˝ w War-
szawie. Uwa˝am te˝, ˝e w Polsce mamy do czynienia
z wi´kszà rynkowà konkurencjà. Sà tu teraz obecni wszy-
scy producenci maszyn. Polska jest krajem o wielkich per-
spektywach, w tutejszym rynku sprz´tu dla budownictwa
drzemià wielkie mo˝liwoÊci. OczywiÊcie daleko wi´ksze ni˝
w Krajach Nadba∏tyckich. Z drugiej strony musz´ zauwa-
˝yç, ˝e sà one w porównaniu z polskim bardziej przewidy-
walne i ustabilizowane. Konkurenci znajà si´ wzajemnie do-
skonale, jest ich tak˝e zdecydowanie mniej ni˝ w Polsce.
Cz´Êç spoÊród mniejszych graczy odpad∏a w czasie kryzy-
su, pozostali tylko najsilniejsi.

- Intrac Polska reprezentuje na polskim rynku ró˝ne
znamienite marki. Która z nich jest dla Pana najwa˝niejsza
stanowiàc swoistà „per∏´ w koronie”? Case, o którym
wspominaliÊmy, Manitou, John Deere, a mo˝e wszystkie?
– Je˝eli chodzi o sprz´t dla bran˝y budowlanej, to jak ju˝
wspomnia∏em nastàpi∏a w tym roku du˝a zmiana jakoÊcio-
wa. OtrzymaliÊmy wy∏àcznoÊç na sprzeda˝ maszyn Case
na terenie ca∏ej Polski. JednoczeÊnie rozszerzyliÊmy ofert´
budowlanych maszyn teleskopowych Manitou na obszar
Wielkopolski, wojewodztwa zachodnio-pomorskiego oraz
lubuskiego. OczywiÊcie obie te marki sà dla nas równie
wa˝ne. Wynika to ze strategii naszej Grupy. Celem Intrac
jest uzyskanie jak najwi´kszej stabilnoÊci dzia∏ania. W tym
celu stosujemy zasad´ „stania na trzech nogach”. Repre-
zentujemy solidnych producentów, oferujemy doskona∏e

maszyny, mamy zapa∏ i ch´ç doskonalenia si´ oraz rozwo-
ju. Czego chcieç wi´cej? W przysz∏oÊç spoglàdam ze spo-
kojem i du˝ym optymizmem. 

– Czy Paƒskim zdaniem na polskim rynku przestanà królo-
waç koparko-∏adowarki? A je˝eli tak, to czy mo˝e do tego
dojÊç w krótkim czasie?
– Polacy kupujà najch´tniej koparko-∏adowarki. Bardzo po-
dobnie zachowujà si´ klienci z Krajów Nadba∏tyckich.
Przed kryzysem niemal po∏ow´ sprzedawanych tam ma-
szyn stanowi∏y koparko-∏adowarki. Sàdz´, ˝e tendencja ta
b´dzie si´ utrzymywaç, a ewolucja odbywaç si´ b´dzie po-
woli. Swoje pi´tno odciska tu kryzysowa sytuacja bran˝y
budowlanej i zwiàzany z nià bardzo odczuwalny brak stabi-
lizacji firm wykonawczych. Zakup koparko-∏adowarki wyda-
je si´ byç w tych trudnych czasach bardziej bezpieczny.
W koƒcu takà maszynà wykonywaç mo˝na ró˝nego
rodzaju prace. Z drugiej strony jednak nie mo˝na nià kopaç
i ∏adowaç w tym samym czasie.

- Ka˝dy medal ma dwie strony. Swego czasu Intrac Polska
zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏ania majàce na celu przestanie
kojarzenia marki Case w∏aÊnie z koparko-∏adowarkami. Czy
powiod∏a si´ popularyzacja na polskim rynku ci´˝kiego
sprz´tu tego producenta?
– I tak, i nie. Na przeszkodzie stanà∏ Êwiatowy kryzys. To
nie najlepsze czasy na podejmowanie decyzji o du˝ych za-
kupach. Nie zarzuciliÊmy jednak dà˝eƒ do wprowadzania
na rynek wi´cej ci´˝kich maszyn. W tym segmencie mamy
produkty doskona∏ej jakoÊci, ale musimy uczyniç je bar-
dziej konkurencyjnymi. Na przyk∏ad poprzez zaoferowanie
nabywcom jeszcze lepszego wsparcia w zakresie obs∏ugi
posprzeda˝nej. Mamy wszelkie dane ku temu, by tak˝e
w segmencie ci´˝kiego sprz´tu zyskaç znaczàcà pozycj´
rynkowà. Chcemy t´ szans´ wykorzystaç. 

– Wspomnia∏ Pan o perturbacjach zwiàzanych z kryzysem
ekonomicznym. W Polsce okaza∏ si´ on nie tak bardzo od-
czuwalny, jednak Intrac Group prowadzi interesy nie tylko
w naszym kraju…
– Grupa Intrac najbardziej odczuwa∏a skutki kryzysu w ubie-
g∏ym roku. Teraz sytuacja poprawi∏a si´, g∏ównie za spra-
wà bardzo du˝ych oszcz´dnoÊci poczynionych w Krajach
Nadba∏tyckich. Mi´dzy innymi poprzez redukcj´ zatrudnie-
nia, o której ju˝ wspomina∏em w naszej rozmowie. Obecnie
sytuacja ustabilizowa∏a si´, a Grupa Intrac ma si´ o wiele
lepiej ni˝ w roku 2009. Perspektywy sà naprawd´ obiecujà-
ce, tak˝e w Krajach Nadba∏tyckich. OczywiÊcie trudno
oczekiwaç, by koniunktura szybko wróci∏a do poziomu
z doskona∏ego pod wzgl´dem sprzeda˝y roku 2007, ale
najgorsze mamy ju˝ zdecydowanie za sobà.

– Z naszej rozmowy wywnioskowaç mo˝na, ˝e planuje Pan
sp´dziç w Polsce rok. A co potem? 
– Mówiàc „rok” mia∏em na myÊli – co najmniej rok. Trudno
mi w tej chwili powiedzieç, co b´dzie dalej. Nie patrz´ na to
z osobistej perspektywy. Podporzàdkuj´ si´ ka˝dej decyzji,
byleby tylko by∏a ona z korzyÊcià dla firmy Intrac Polska.

Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz
i Jacek Baraƒski
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Nagrody przyznane!

Nasze wydawnictwo jest
doÊç sceptycznie nastawio-
ne do wszelkich rankingów
majàcych na celu wy∏onienie
liderów jakiejÊ dziedziny. Ja-
kie mamy bowiem prawo
przyznania nagrody na przy-
k∏ad firmie, która sprzeda∏a
na naszym rynku najwi´cej
maszyn? Lidera w tym przy-
padku wybierajà sami klien-
ci g∏osujàc poprzez dokona-

nie zakupu. Mamy jednak
niezaprzeczalne prawo wy-
ró˝niaç firmy i osoby, które
w swojej codziennej pracy
potrafià dzieliç si´ z prasà
– a zatem i jej czytelnikami,
zarazem swoimi klientami
– wiedzà o maszynach. Ich
zastosowaniach, najnow-
szych tendencjach w bran-
˝y, a nawet po prostu wyda-
rzeniach w swoich firmach
tworzàcych przecie˝ rynek
maszyn budowlanych. 
Jako weterani na rynku facho-
wej prasy – PoÊrednik Bu-
dowlany ukazuje si´ od stycz-
nia1996 roku! – moglibyÊmy
opowiedzieç wiele o swoich

perypetiach i problemach
z uzyskaniem najprostszej in-
formacji prasowej. Choç mo-
˝e trudno b´dzie w to uwie-
rzyç, sà na rynku i takie firmy,
które wr´cz oÊwiadczajà, ˝e
nie majà zamiaru informowaç
nas o tym, ˝e urzàdzajà
na przyk∏ad pokazy sprzeda-
wanych przez siebie maszyn,
poniewa˝… nie majà takiego
obowiàzku! Nie rozumiejà, ˝e
nie uprawiamy szpiegostwa
gospodarczego, lecz dajemy
im  szans´ na wypromowanie

si´ na naszych ∏amach. Je-
steÊmy zwyk∏ymi dziennika-
rzami, chcàcymi publikowaç
jak najciekawsze informacje
„z w∏asnego podwórka”, a nie
t∏umaczyç informacje praso-
we o tym, co dzieje si´ w Bel-
gii, Francji, Hiszpanii czy Bra-
zylii. Zdarzajà si´ i takie sytu-
acje, gdy z Niemiec czy An-
glii dowiadujemy si´ o czymÊ,
co dzieje si´ kilkanaÊcie kilo-
metrów od Warszawy!
PostanowiliÊmy zatem wyró˝-
niaç i promowaç takie firmy,
które potrafià si´ z nami
dzieliç informacjà. Które
sprzedajàc maszyn´ do ko-
palni w mieÊcie X gdzieÊ

w Polsce dzwonià do nas
– przyjedêcie, dzieje si´ coÊ
ciekawego! Którym nie wy-
starcza przes∏anie nam pi´k-
nych zdj´ç maszyny pracujà-
cej gdzieÊ w Alpach czy Afry-
ce – wolà mieç zdj´cie tej sa-
mej maszyny pod mniej b∏´-
kitnym niebiem i na mniej
efektownym tle, lecz w takim
miejscu, z którym zdientyfi-
kujà si´ nasi czytelnicy. Jak to
nas cieszy! – choç wymaga
cz´sto zarwania nocy i prze-
jechania setek kilometrów

do ˝wirowni czy kopalni. Pro-
sz´ porównaç dwa teksty
w tym numerze – o podob-
nych zawodach operatorów
Rodeo Case i Grand Prix
New Holland. Ju˝ na pierw-
szy rzut oka widaç, w której
imprezie bra∏ udzia∏ repre-
zentant naszej redakcji! Któ-
ra firma zyska∏a zapraszajàc
nas jako obserwatorów.
Pierwszymi laureatami na-
grody Inspiracje 2010 zosta-
∏y dwie firmy. Nagroda dla
Komatsu Polska nie dziwi
zw∏aszcza czytelników nasze-
go portalu posbud.pl i new-
slettera PosBud News. Wzo-
rowà wspó∏prac´ z Komatsu

Poland mierzyç mo˝na liczbà
ciekawych informacji, które
regularnie pojawiajà si´
na naszych ∏amach, tradycyj-
nych i elektronicznych.
Wacker Neuson tak˝e doce-
nia wartoÊç informacji praso-
wych. Zapraszajàc nas
do realizacji materia∏u praso-
wego perfekcyjnie przygoto-
wuje nam „warsztat pracy”.
Jadàc na plac budowy ma-
my pewnoÊç, ˝e o naszej wi-
zycie zostali poinformowani
jego pracownicy, którzy do-

brze wiedzà, po co ich od-
wiedzamy. Interesujàce ma-
teria∏y zza biurka? Kopiowa-
nie folderów z internetu?
Czytelnicy naszych czaso-
pism wiedzà, ˝e my nie idzie-
my na ∏atwizn´, ˝e bioràc
do r´ki nasze magazyny
przeczytajà autentyczne ar-
tyku∏y, a nie reklamowe ha-
s∏a z firmowej ulotki. 
Indywidualnà statuetkà po-
stanowiliÊmy wyró˝niç pra-
cownika firmy Komatsu, który
ch´tnie s∏u˝y nam pomocà,
radà i towarzystwem podczas
podró˝y do miejsc, gdzie pra-
cujà japoƒskie maszyny.

www.posbud.pl
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Andrzej Tokarczyk ma 35 lat, pochodzi z okolic Nowego Sàcza. Jest absolwentem Wydzia∏u Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej, którà ukoƒczy∏ przed dziesi´ciu laty. Kierunek studiów – mechanika i budowa maszyn zdeterminowa∏ prze-
bieg jego kariery zawodowej. Najpierw trzy lata zajmowa∏ si´ doborem i sprzeda˝à pomp przemys∏owych. Potem zbiera∏
doÊwiadczenia zawodowe w firmie wynajmujàcej wózki wid∏owe. Pozna∏ równie˝ procesy produkcji w nowoczesnej fabry-
ce. Przez dwa lata pracowa∏ bowiem w zak∏adach Volkswagen Poznaƒ. Do Komatsu Poland drogi zawiod∏y go w czerw-
cu 2006 roku. Rozpoczyna∏ jako sprzedawca maszyn w województwie mazowieckim. Góral na nizinach? ˚aden problem!
Indywidualny laureat Inspiracji 2010 od poczàtku odnosi∏ sukcesy, nic wi´c dziwnego, ˝e powierzono mu sprzeda˝ ma-
szyn kluczowym klientom Komatsu Polska. Pytany, na czym polega jego praca, odpowiada: – Do moich zadaƒ nale˝y do-
radztwo techniczne, przygotowywanie ofert, utrzymywanie dobrych relacji z klientem, dokonywanie prezentacji dla klien-
tów, szkolenie z zakresu podstawowej obs∏ugi maszyny. Chyba przez skromnoÊç nie dodaje kontaktów z prasà. Nasi
dziennikarze doÊwiadczajà ustawicznie inspiracji z jego strony, mogà liczyç równie˝ na pomoc merytorycznà niemal˝e

o ka˝dej porze dnia i nocy. Du˝à cz´Êç dnia Andrzej Tokarczyk sp´dza w samochodzie. Rocznie przeje˝d˝a zawodowo oko∏o 60 tysi´cy kilome-
trów. Cz´Êç z nich z pasa˝erami, jakimi sà dziennikarze naszego wydawnictwa. Nasz laureat ma ˝on´ Agnieszk´ oraz dwójk´ dzieci, pi´cioletnià
Ani´ oraz szeÊciomiesi´cznego Aleksandra. Jak sam twierdzi ciàgle brakuje mu czasu dla rodziny, ale je˝eli ju˝ go ma, lubi chodziç z córkà
na ∏y˝wy i basen. Je˝eli znajdzie si´ w odpowiednim do tego miejscu, ch´tnie tak˝e jeêdzi na nartach. I to akurat nas zupe∏nie nie dziwi!

Nagrody Inspiracje 2010 wr´cza∏ prezes wydawnictwa Jacek Baraƒski. Na zdj´ciu od lewej reprezentanci wyró˝nionych firm: Mariusz Paluszewski z Komatsu Poland, Mariusz
Pietraszewski  reprezentujàcy firm´ Wacker Neuson oraz Andrzej Tokarczyk z Komatsu Poland - laureat nagrody indywidualnej

N A S Z  L A U R E A T



Âniadanie prezesów!

Korzystajàc z okazji, jakà
by∏y targi Infrastruktura, je-
dyna w Warszawie impre-
za targowa dla naszej bran-
˝y, postanowiliÊmy zorgani-
zowaç spotkanie dla mene-
d˝erów wiodàcych firm ofe-
rujàcych maszyny budowla-
ne. Poniewa˝ pora spotkania
by∏a wczesna, zaprosiliÊmy
goÊci na Êniadanie. Okaza∏o
si´ ono sukcesem! Szefowie
najwi´kszych graczy na ryn-
ku maszyn i sprz´tu budow-
lanego przyj´li zaproszenie
naszego wydawnictwa i 13
paêdziernika licznie przybyli
na ulic´ Marsa. 
Przyznaç musimy, ˝e nie
spodziewaliÊmy si´ tak du-
˝ej aktywnoÊci uczestników
spotkania. Wszyscy ch´tnie
dzielili si´ przemyÊleniami
na temat sytuacji w naszej
bran˝y. Trudniejsze czasy,
jakie zdaniem wi´kszoÊci
powoli odchodzà w prze-
sz∏oÊç, przyczyni∏y si´
do pewnej izolacji. Mo˝-
na odnieÊç wra˝enie, ˝e po-
szczególne firmy „okopa∏y
si´” we w∏asnych siedzi-
bach walczàc o pozycj´
na rynku, a czasem po pro-
stu o przetrwanie. 
Z naszego Âniadania p∏ynà
jednak optymistyczne wnio-
ski. Wi´kszoÊç firm widzi
szans´ na rozwój, choç nie
oczekuje tak spektakular-

nych wyników sprzeda˝y
jak choçby te notowane
jeszcze w roku 2007. 
Jednym z tematów, jakie
poruszyliÊmy by∏y formy
promocji preferowane przez
poszczególne firmy. Zw∏asz-
cza targi stanowià w tym
wzgl´dzie temat wzbudzajà-
cym wiele emocji. Dyskuto-
waliÊmy w trakcie Infrastruk-
tury 2010, w której swà ofer-
t´ prezentowa∏o kilka firm
naszej bran˝y. Tylko kilka,
bo targi w stolicy powinny
przecie˝ cieszyç si´ o wiele
wi´kszym powodzeniem.
Czy zatem w Polsce jest
miejsce na wi´cej ni˝ jednà
imprez´ targowà dla „ma-
szyniarzy”? A jeÊli tak, to
czy powinna si´ ona odby-
waç co roku, czy mo˝e wzo-
rem Baumy, co trzy lata? 
Jak si´ okaza∏o Êniadanie nie
wystarczy∏o. Aby poruszyç
wszystkie problemy, daç
szans´ choçby krótkiej wypo-
wiedzi ka˝demu z uczestni-
ków, tak naprawd´ powinni-
Êmy wspólnie zjeÊç tak˝e
obiad, podwieczorek, a pew-
nie i… kolacj´. Chyba wszyst-
kim obecnym czas sp´dzony
na Marsa up∏ynà∏ stanowczo
za szybko. Wszyscy uznali, ˝e
w naszej bran˝y brakuje tego
typu regularnych spotkaƒ.
Dlatego w∏aÊnie postanowili-
Êmy uczyniç je pewnà trady-
cjà. A zatem umawiamy si´
na kolejne spotkanie! 

www.posbud.pl

INSPIRACJE 2010
POÂREDNIK BUDOWLANY • POSBUD.PL • MASZYNY BUDOWLANE • POSBUD TV

POÂREDNIK BUDOWLANY• POSBUD.PL • MASZYNY BUDOWLANE • POSBUD TV

Potrawy d∏ugo czeka∏y na sto∏ach. Có˝, najpierw goràco dyskutowano, a nie mówi si´
przecie˝ z pe∏nymi ustami… 

Silna grupa po Êniadaniu. Frekwencja na imprezie PoÊrednika Budowlanego dopisa∏a. Wszystkim raz jeszcze dzi´kujemy za przybycie! 

Po Êniadaniu dyskusje przenios∏y si´ w kuluary. Nasz fotoreporter uchwyci∏ wymian´ po-
glàdów pomi´dzy gigantami, jakimi sà Bomag, Terex i Volvo…

Nasze nieocenione Magda i Kasia w∏o˝y∏y wiele staraƒ w organizacj´ Âniadania. Mimo, ˝e
obie sà perfekcjonistkami, mogà czuç satysfakcj´ z efektów swej pracy…
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Przyspiesz swój rozwój
po kryzysie!

Po wielomiesi´cznym kry-
zysie i tegorocznych powo-
dziach, nast´puje odrodze-
nie bran˝y budowlanej.
Do najwa˝niejszych czynni-
ków nap´dzajàcych ko-
niunktur´ w sektorze nale˝à
nowe inwestycje – przede
wszystkim te zwiàzane
z EURO 2012 i planowa-
nym rozwojem infrastruktu-
ry. Bran˝a oraz rynek ma-
szyn budowlanych majà
wi´c przed sobà optymi-
styczne perspektywy, a in-
stytucje finansowe wycho-
dzàc im naprzeciw, propo-
nujà stymulujàce rozwój
rozwiàzania. 
Po z∏otych latach i nast´pu-
jàcej po nich g∏´bokiej za-
paÊci przed bran˝à budow-
lanà nowy okres – powolne-
go odbudowywania swojej
pozycji. Do pierwszych
oznak o˝ywienia nale˝y ob-
serwowane od kilku miesi´-
cy przez dostawców ma-
szyn rosnàce zaintereso-
wanie sprz´tem. Na ostat-
nie miesiàce 2010 roku za-
powiedziano jednak dopie-
ro odzwierciedlenie tego
trendu w wynikach bran˝y
leasingowej. Wtedy to firmy
budowlane uruchomià
wstrzymywane dotàd inwe-
stycje w sprz´t. Impulsem
zmian jest nie tylko poprawa
sytuacji makroekonomicz-
nej, która sprzyja wymianie
zu˝ytych maszyn na nowo-
czeÊniejsze, ale tak˝e nie-
dawna powódê, która spo-
wodowa∏a istotne straty
w sprz´cie i wymusi∏a na-
tychmiastowe zakupy firm
budowlanych. Do podj´cia
wstrzymanych modernizacji
wcià˝ zach´ca równie˝ per-
spektywa EURO 2012
i zwiàzanych z nià niezreali-
zowanych jeszcze inwesty-
cji infrastrukturalnych. 
Pierwsze lata koƒczàcej si´
dekady stanowi∏y swoisty
boom na rynku budowla-

nym. By∏ to jednoczeÊnie
z∏oty okres dla firm dostar-
czajàcych i finansujàcych
sprz´t budowlany. W przy-
padku leasingu, rynek ma-
szyn budowlanych stanowi∏
niemal 1/3 obrotów ca∏ego
sektora leasingu maszyn
i urzàdzeƒ jeszcze u progu
kryzysu na rynkach finanso-
wych, czyli w 2008 roku. Sy-
tuacja diametralnie odmie-
ni∏a si´ wraz z nastaniem
kryzysu. Za∏ama∏ si´ popyt
na nieruchomoÊci, pogor-
szy∏a si´ kondycja finanso-
wa deweloperów oraz
wstrzymane zosta∏y inwe-
stycje. Wszystkie te czynni-
ki prze∏o˝y∏y si´ na mniejsze
zapotrzebowanie na sprz´t
i zwiàzane z nim produkty
finansowe. W efekcie, rynek
leasingu maszyn budowla-
nych pod koniec 2009 roku
zanotowa∏ dramatyczny, 33-
procentowy spadek, co
oznacza, ˝e w ciàgu dwuna-
stu miesi´cy skurczy∏ si´
o prawie miliard z∏otych. 
Kryzys wp∏ynà∏ równie˝
na struktur´ leasingu ˝ó∏te-
go sprz´tu. Pierwszà wi-
docznà zmianà by∏o zmniej-
szenie si´ udzia∏u sprz´tu
fabrycznie nowego. W ciàgu
ostatnich dwóch lat wolu-
men sprzeda˝y nowych ma-
szyn zmniejszy∏ si´ o po∏o-
w´ w stosunku do okresu
przed kryzysem. Lepiej
przedstawia∏a si´ kondycja
dostawców u˝ywanych ma-
szyn budowlanych, których
sprzeda˝ w ostatnich latach,
niezale˝nie od zawirowaƒ
na rynkach finansowych,
utrzymuje si´ na wzgl´dnie
sta∏ym poziomie. 
Na szcz´Êcie 2010 rok przy-
niós∏ popraw´ sytuacji,
a ostry spadkowy trend zo-
sta∏ zahamowany. W ciàgu
pierwszych szeÊciu miesi´-
cy sfinansowano leasin-
giem sprz´t budowlany
na ∏àcznà kwot´ ponad 770
milionów z∏otych. 
Po okresie dekoniunktury
wyraênie zmieni∏a si´ struk-
tura zakupów sprz´tu bu-

dowlanego. Obecnie w le-
asingu przewa˝ajà specjali-
styczne maszyny – koparki
gàsienicowe, koparki ko∏o-
we, kruszarki oraz sprz´t
do robót drogowych, jak np.
frezarki drogowe, uk∏adarki
mas bitumicznych i walce.
Oznacza to radykalny zwrot
w stosunku do sytuacji
sprzed dwóch-trzech lat,
kiedy to najwi´kszym zainte-
resowaniem cieszy∏ si´
sprz´t uniwersalny. Przyk∏a-
dem mogà byç koparko-∏a-
dowarki, które przed kryzy-
sem stanowi∏y blisko szeÊç-
dzisiàt procent portfela le-
asingowego Europejskiego
Funduszu Leasingowego.
Obecnie ich udzia∏ jest zale-
dwie kilkuprocentowy. Wi-
doczna zmiana w podejÊciu
firm budowlanych do zaku-
pów, przejawiajàca si´ rezy-
gnacjà z uniwersalnych ma-
szyn na rzecz specjalistycz-
nego sprz´tu, wynika
przede wszystkim z ch´ci
zdobycia przewagi konku-
rencyjnej. Specjalistyczny
sprz´t jest bowiem bardzo
cz´sto wyznacznikiem wy-
sokiego standardu Êwiad-
czonych us∏ug. Odrodzenie

w bran˝y to ogromna szansa
dla firm budowlanych. Wiele
instytucji finansowych, wy-
chodzàc naprzeciw rozwojo-
wym tendencjom w tym sek-
torze, przygotowa∏o oferty
umo˝liwiajàce szybsze inwe-
stycje. Doskona∏ym przyk∏a-
dem tego typu rozwiàzaƒ
jest oferta Europejskiego
Funduszu Leasingowego,
najwi´kszego dostawcy roz-
wiàzaƒ leasingowych, który
od wielu lat Êwiadczy profe-
sjonalne us∏ugi dla bran˝y.
Leasing maszyn budowla-
nych to jedna ze specjalno-
Êci firmy, która jako pierwsza
na rynku wprowadzi∏a spe-
cjalnà procedur´ skierowanà
do tej bran˝y – Eurobud.
Umo˝liwia ona finansowanie
sprz´tu bez zb´dnych for-
malnoÊci oraz indywidualne
dopasowanie warunków
umowy do potrzeb przedsi´-
biorców. Europejski Fun-
dusz Leasingowy, zatrudnia-
jàc kilkudziesi´ciu specjali-
stów rynku maszyn budow-
lanych, którzy sà do dyspo-
zycji klientów w ka˝dym od-
dziale firmy, zapewnia tak˝e
profesjonalne doradztwo.
Z kolei wspó∏praca z wielo-
ma dostawcami maszyn bu-
dowlanych pozwala na sze-
roki wybór sprz´tu. 
Dodatkowo EFL na ostatnie
miesiàce roku uruchomi∏
kampani´ promocyjnà, któ-
rej naczelnym has∏em jest:
„Przyspiesz rozwój swojej
firmy!” Zak∏ada ona wspar-
cie przede wszystkim dla
tych firm, które dzi´ki inwe-
stycjom w rozwój, zamierza-
jà zoptymalizowaç p∏acony
w grudniu podwójny poda-
tek, ale nie posiadajà w∏a-
snych Êrodków finansowych
na zakup sprz´tu. Wst´pna
decyzja o przyznaniu finan-
sowania wydawana jest
w ciàgu pi´tnastu minut. Ela-
styczne raty natomiast umo˝-
liwiajà dopasowanie wysoko-
Êci zobowiàzaƒ do mo˝liwo-
Êci firmy, a nawet do jej sezo-
nowych przychodów. 

www.efl.pl

Piotr Barcikowski, Manager Rynku Maszyn
i Urzàdzeƒ w Europejskim Funduszu 
Leasingowym pozostaje optymistà. Jego
zdaniem koƒczàcy si´ rok przyniós∏
wreszcie d∏ugo oczekiwane zahamowa-
nie spadkowego trendu w bran˝y



Wacker Neuson pomaga
walczyç z zimà!

Na ∏amach ‚PoÊrednika Bu-
dowlanego” kilkakrotnie ju˝
opisywaliÊmy mo˝liwoÊci
wynikajàce ze stosowania
podgrzewaczy powierzchni
Wacker Neuson. Urzàdzenia
umo˝liwiajà terminowà reali-
zacj´ projektów budowla-
nych równie˝ w zimnych po-
rach roku. Sà niezawodne
w rozmra˝aniu pod∏o˝a pod-
czas przygotowaƒ do prac
ziemnych, zapobiegajà za-
marzaniu powierzchni oraz
umo˝liwiajà skutecznà pie-
l´gnacj´ Êwie˝ego betonu
w ujemnych temperatu-
rach. Wymaga ona utrzy-
mywania sta∏ej temperatury
betonu w celu jego optymal-
nego zwiàzania. Dzi´ki spe-
cjalnym akcesoriom pod-
grzewacze powierzchniowe
mo˝na przezbroiç i stoso-
waç jako nagrzewnice.
W ten sposób zimà w nie-
sprzyjajàcych warunkach at-
mosferycznych wykorzysty-
wa∏y je na przyk∏ad firmy
prowadzàce prace monta˝o-
we i wykoƒczeniowe.
Poniewa˝ dla tej, wcale licz-
nej, grupy u˝ytkowników
nabywanie podgrzewacza
wraz z dodatkowym osprz´-
tem umo˝liwiajàcym prze-
zbrojenie by∏o nieekono-
miczne, konstruktorzy za-
projektowali dla nich na-
grzewnic´ HP 252. Jej dzia-
∏anie oparte jest na tej sa-
mej zasadzie, co podrzewa-
czy powierzchniowych. 
W minionym sezonie zimo-
wym nowe urzàdzenie
przed ostatecznym wdro˝e-
niem do seryjnej produkcji
przesz∏o próby w rzeczywi-
stych warunkach placu bu-
dowy. Nowà nagrzewnic´
zastosowano podczas ro-
bót tynkarskich w budynku
o du˝ej kubaturze. Choç
nieogrzewany, musia∏ on
byç terminowo oddany
do u˝ytku mimo panujàcej
na zewnàtrz temperatury

dochodzàcej do minus 8°C.
W celu niezak∏óconego pro-
wadzenia robót, wn´trza
budynku musia∏y zostaç
ogrzane do co naj-
mniej 7°C. Problem polega∏
na tym, ˝e niemo˝liwe by∏o
zastosowanie wewnàtrz bu-
dynku urzàdzeƒ emitujà-
cych spaliny. Wykonawca
robót móg∏ zatem wykorzy-
staç podgrzewacze elek-
tryczne rozmieszczone
na poszczególnych pi´-
trach lub olejowe ustawione
na zewnàtrz. Oba rozwiàza-
nia okaza∏y si´ jednak nie-

op∏acalne ekonomicznie.
Trzecià i zarazem najlepszà
mo˝liwoÊcià okaza∏a si´
oferta Wacker Neuson, któ-
ry zaproponowa∏ wykorzy-
stanie nagrzewnicy HP 252.
Urzàdzenie spisa∏o si´ do-
skonale, termin ukoƒczenia
robót nie by∏ ani przez mo-
ment zagro˝ony. 
Nagrzewnica Wacker Neuson
HP 252 wytwarza czyste, su-
che i goràce powietrze dzi´-
ki zastosowaniu innowacyj-
nego uk∏adu grzewczego
Hydronic. Funkcjonuje on
na podobnej zasadzie, jak
ma to miejsce w podgrzewa-
czach powierzchniowych te-
go producenta. Zasilany sil-
nikiem Diesla palnik ogrzewa

mieszank´ wody i glikolu
do temperatury 82°C. Ciecz
pompowana jest za poÊred-
nictwem w´˝y do wymienni-
ków ciep∏a na maksymalnà
odleg∏oÊç do stu dwudziestu
metrów (przy zastosowaniu
dodakowych pomp) lub
na wysokoÊç do osiemnastu
metrów. W wymiennikach
ciep∏a goràca ciecz ogrzewa
powietrze zasysane z po-
mieszczenia przez wentyla-
tor i w ten sposób ca∏e po-
mieszczenie. Po och∏odze-
niu ciecz odprowadzana jest
do palnika i ponownie pod-

grzewana. Wymienniki cie-
p∏a ustawione na ˝àdanà
temperatur´ rozmieszczane
sà w pomieszczeniach prze-
znaczonych do ogrzania.
Wacker Neuson oferuje trzy
modele wymienników ciep∏a:
HX 15 o mocy grzewczej 14,6
kW, HX 30 (29,3 kW) oraz
HX 60 (58,6 kW) zastosowa-
ny podczas testów praktycz-
nych nagrzewnicy HP 252. 
Nagrzewnica Wacker Neu-
son HP 252 dzi´ki zastoso-
waniu w niej systemu Hydro-
nic zg∏asza o po∏ow´ mniej-
sze zapotrzebowanie na pa-
liwo w porównaniu z urzà-
dzeniami o tradycyjnej kon-
strukcji. Podnosi równie˝
szybciej temperatur´ ogrze-

wanego pomieszczenia.
Na szczególne podkreÊlenie
zas∏uguje równie˝ spraw-
noÊç cieplna urzàdzenia si´-
gajàca 83 procent przy mo-
cy grzewczej 252 kW. Mniej-
sze zu˝ycie paliwa oznacza
nie tylko ni˝sze koszty ener-
gii, ale tak˝e mniejsze zanie-
czyszczenie Êrodowiska na-
turalnego. Urzàdzenie jest
w pe∏ni bezpieczne, ponie-
wa˝ jego u˝ytkownik nie
ma kontaktu z otwartym
ogniem. Zgodnie z danymi
producenta wytwarzane
ciep∏e powietrze nie zawie-
ra nawet Êladowych iloÊci
wilgoci i spalin, które mo-
g∏yby wykluczyç przebywa-
nie i prac´ ludzi w pomiesz-
czeniach ogrzewanych za
pomocà nagrzewnicy Wac-
ker Neuson HP 252. 
Zaletà nagrzewnicy HP 252
jest mo˝liwoÊç d∏ugotrwa∏e-
go stosowania dzi´ki wyso-
kiej efektywnoÊci energe-
tycznej. Urzàdzenie impo-
nuje niezawodnoÊcià rów-
nie˝ w ekstremalnie niskich
temperaturach.
Podczas testów praktycz-
nych przewody grzewcze
doprowadzono do czterech
wymienników ciep∏a Wacker
Neuson typu HX 60 roz-
mieszczonych na pi´trach
od trzeciego do szóstego.
Powierzchnia ka˝dego z pi´-
ter wynosi∏a oko∏o 300 m2.
Poczàtkowo temperatura
panujàca w pomieszcze-
niach wynosi∏a 0°C. Po up∏y-
wie dwóch godzin dokona-
no kolejnego pomiaru odno-
towujàc ju˝ 7 °C, zaÊ po sze-
Êciu godzinach 17 °C. Robo-
ty tynkarskie mog∏y rozpo-
czàç si´ ju˝ po godzinie
ogrzewania pomieszczeƒ.
Analiza skutecznoÊci nowej
nagrzewnicy Wacker Neuson
wykaza∏a, ˝e w porównaniu
z tradycyjnymi urzàdzeniami
pozwala ona na osiàgni´-
cie pi´çdziesi´cioprocento-
wych oszcz´dnoÊci kosztów
eksploatacyjnych w ka˝dych
warunkach pogodowych. 

www.wackerneuson.pl

Sprz´t budowlany

PoÊrednik Budowlany 17

Nowy podgrzewacz pomieszczeƒ HP 252 w typowych dla Wacker Neuson ˝ó∏tych barwach



Amago-Hyundai Tour-9

Konstruktorzy po∏udniowo-
koreaƒskiego koncernu Hy-
undai Heavy Industries wy-
chodzà ze s∏usznego za∏o-
˝enia, ˝e operator zadowo-
lony ze swej maszyny pracu-
je ch´tnie i dok∏adnie, inny-
mi s∏owy po prostu dobrze.
A jak zadowoliç operatora?
Po prostu daç mu maszyn´
komfortowà, szybkà, wydaj-
nà i oszcz´dnà w eksploata-
cji. O tym, ˝e takie maszyny
sà dost´pne tak˝e dla pol-
skich klientów przekonaç
mia∏a seria pokazów Ama-
go-Hyundai Tour-9. Akcj´
promocyjnà w dniach od 20
wrzeÊnia do 8 paêdziernika
zorganizowa∏a krakowska
spó∏ka Amago, wy∏àczny
przedstawiciel koncernu
Hyundai na terenie Polski.
Mia∏a ona na celu zapre-
zentowanie walorów dzie-
wiàtej serii maszyn budow-
lanych Hyundai – w szcze-
gólnoÊci najwi´kszej ∏a-
dowarki HL780-9 – w for-
mie jedno- lub dwudnio-
wych testów w rzeczywi-
stych warunkach pracy.
Dlatego te˝ ∏adowarka
„odwiedzi∏a” a˝ pi´tnaÊcie
miejsc, gdzie poddano jà
morderczym próbom w ko-
palniach odkrywkowych su-
rowców skalnych, ˝wirow-
niach, piaskowniach stano-
wiàcych najbardziej odpo-
wiednie Êrodowisko pracy
dla trzydziestotonowej ma-
szyny wyposa˝onej w ∏y˝k´
o pojemnoÊci 5,4 m3.
Amago wykorzysta∏o pre-
zentacj´ ∏adowarki do zebra-
nia opinii u˝ytkowników
na jej temat. Byli oni pozy-
tywnie zaskoczeni mocà
oraz ∏atwoÊcià manewrowa-
nia maszynà oraz bardzo ni-
skim zu˝yciem paliwa. Kosz-
ty eksploatacji odgrywajà ol-
brzymià rol´, dlatego znako-
mita wi´kszoÊç klientów
Amago doceni∏a fakt, ˝e ma-
szyny Hyundai serii 9 cechu-
jà si´ wyd∏u˝onymi interwa-

∏ami smarowania i wykony-
wania przeglàdów. Filtry hy-
drauliczne podlegajà wymia-
nie po 1.000 godzinach, na-
tomiast zalecany przez pro-
ducenta olej hydrauliczny
„Long-Life” co 5.000 godzin.
Firma MGMK Spó∏ka z o.o.
z siedzibà w Bogatce zwró-
ci∏a uwag´ na komfort pracy
operatora, bardzo dobrà wi-
docznoÊç z kabiny na ca∏y
obszar pracy. Podczas te-
stów prowadzonych przez
operatorów MGMK maszy-
na dawa∏a sobie doskonale
rad´ zarówno przy prze∏a-
dunku piasku, jak i spo-
istych mas gliniastych. Ope-
ratorzy firmy chwalili równie˝
∏atwy dost´p do wszystkich
newralgicznych podzespo-
∏ów ∏adowarki, co w znacz-
nym stopniu skraca czas
trwania czynnoÊci wchodzà-
cych w zakres obs∏ugi okre-
sowej oraz codziennej. 
Towarzystwo Eksploatacji
Surowców Mineralnych z Ka-
mieƒca Zàbkowickiego mia-
∏o mo˝noÊç przetestowania
∏adowarki HL780-9 w eksplo-
atowanej przez siebie kopal-
ni gnejsu. Maszyna pracowa-
∏a w zmiennych warunkach,
zarówno na wyrobisku, jak
i przy za∏adunku pojazdów,
co pozwoli∏o oceniç pe∏ni´ jej
mo˝liwoÊci. Operatorzy te-
stujàcy maszyn´ zwrócili

szczególnà uwag´ na ∏a-
twoÊç sterowania za pomocà
ergonomicznego joysticka.
Walorami nowej ∏adowarki
w ich przekonaniu okaza∏y
si´ równie˝ szybkoÊç wyko-
nywania cykli roboczych
oraz moc maszyny. Pojem-
noÊç ∏y˝ki w testowanym mo-
delu wynoszàca jak ju˝
wspomniano 5,4 m3 pozwa-
la∏a na b∏yskawiczny za∏adu-
nek zarówno typowych po-
jazdów ci´˝arowych, jak
i wozide∏. Zewszàd podkre-
Êlano równie˝ doskona∏à dy-
namik´ maszyny. Na osiàgi
w tym wzgl´dzie wp∏yn´∏a
zmiana technologiczna pole-
gajàca na zastàpieniu stoso-
wanej dotychczas z´batej
pompy hydraulicznej pompà
wielot∏oczkowà nowej gene-
racji. Tak˝e i ten klient Ama-
go wymieni∏ jako jednà z naj-
wi´kszych zalet ∏adowarki
stosunkowo niskie spalanie
wynoszàce przy maksymal-
nym wydatku jedynie 28 li-
trów na godzin´ pracy. Mo˝-
liwoÊç korzystania przez
operatora z trzech zaprogra-
mowanych trybów pracy po-
zwala na dobór pr´dkoÊci
obrotowej i mocy silnika
do wykonywanego zadania.
Spó∏ka Cywilna RyÊ ma
wieloletnie doÊwiadczenie
w eksploatacji ∏adowarek
ko∏owych. Nowà maszyn´

Hyundai testowa∏o a˝ sze-
Êciu operatorów tej firmy.
Wszyscy zwrócili szcze-
gólnà uwag´ na dobrà sta-
bilnoÊç maszyny dajàcà
si´ zaobserwowaç nawet
przy du˝ym obcià˝eniu
∏y˝ki mokrym materia∏em.
Ze wskazaƒ zintegrowanej
z maszynà wagi wynika∏o,
˝e ci´˝ar przenoszonego
∏adunku w ∏y˝ce osiàga∏
nawet 16 ton. 
Nowa ∏adowarka Hyundai
HL780-9 cechuje si´ ponadto
wysokim komfortem kabiny.
Du˝a si∏a wyrywajàca oraz
szybkoÊç wykonywania cykli
roboczych sprawiajà, ˝e ma-
szyna doskonale radzi∏a sobie
podczas prac za∏adunkowych.
W czasie testu ∏adowa∏a samo-
chody ci´˝arowe Tatra o ∏adow-
noÊci 10 ton oraz wozid∏a tech-
nologiczne Terex o ∏adowno-
Êci 35 ton. Ca∏kowity za∏adunek
ci´˝arówki wymaga∏ dwóch cy-
kli, a wozid∏a czterech. 
¸adowarka poddana testom
w ˝wirowni firmy Richert wy-
kaza∏a si´ mocà, sprawno-
Êcià technicznà oraz stabil-
noÊcià podczas pokonywa-
nia nierównoÊci terenu. Ope-
ratorzy firmy Richert podkre-
Êlali te˝ prostot´ obs∏ugi ma-
szyny oraz wygod´ i prze-
stronnoÊç jej kabiny. 
Górnicze Zak∏ady Dolomito-
we z Siewierza eksploatujà
w chwili obecnej trzy ∏ado-
warki Hyundai serii 7. Testy
najnowszej maszyny stano-
wi∏y wi´c doskona∏à okazj´
do porównaƒ. ¸adowarka
HL780-9 udost´pniona przez
firm´ Amago zosta∏a w∏àczo-
na do normalnej eksploatacji
przepracowujàc pe∏nà zmia-
n´ pod ró˝nym obcià˝eniem.
Zdaniem testujàcych spe∏ni∏a
w tym czasie wszelkie stawia-
ne przed nià wymagania.
Operatorzy kopalni Siewierz
podkreÊlali ergonomi´ kabi-
ny oraz dodatkowe wyposa-
˝enie. Ich zdaniem szczegól-
nie zintegrowana waga
oraz kamera wsteczna u∏a-
twia∏y codziennà prac´.

www.amago.pl
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Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika ∏adowarka Hyundai HL780-9 pracowa∏a w kopalniach
odkrywkowych, ˝wirowniach i piaskowaniach zbierajàc zewszàd pochlebne recenzje





PC160LC-8 - nowoÊç
w ofercie Komatsu

Nabywcy koparek gàsienico-
wych Komatsu majà byç
za co wdzi´czni Japoƒczy-
kom. Nie tylko in˝ynierom
opracowujàcym konstruk-
cje maszyn, ale przede
wszystkim… u˝ytkownikom
z japoƒskiego rynku. Japoƒ-
czycy kupujà ch´tnie tego
typu maszyny i eksploatujà
je stosunkowo krótko, bo
Êrednio dwa lata. Du˝a
sprzeda˝ przynosi wysokie
zyski. Komatsu od lat kon-
sekwentnie przeznacza ich
pokaênà cz´Êç na prace ba-
dawczo-rozwojowe i unowo-
czeÊnienie linii produkcyj-
nych koparek hydraulicz-
nych. Nie dziwi wi´c, ˝e Ko-
matsu pozostaje Êwiatowym
liderem w tym segmencie
maszyn. DziÊ co czwarty na-
bywca decyduje si´ na ko-
park´ tej marki. Dà˝àc
do umocnienia swej pozycji
Komatsu cyklicznie przed-
stawia nowe modele kopa-
rek. Na tegorocznych tar-
gach Bauma debiutowa∏
model PW148-8, nieco póê-
niej zaprezentowano kopark´
PC190-8. Teraz na Êwiatowe
rynki trafia uzupe∏niajàca typo-
szereg maszyna PC160LC-8. 
Koparka o masie operacyjnej
przekraczajàcej 18 ton znaj-
duje zastosowanie przede
wszystkim w ogólnych robo-
tach ziemnych. Dzi´ki zasto-
sowaniu nowatorskiego sys-
temu sterowania maszyna
odznacza si´ poprawionym
komfortem pracy operatora,
wy˝szym bezpieczeƒstwem
pracy, mniejszym zu˝yciem
paliwa przy poprawionych jed-
noczeÊnie parametrach robo-
czych, osiàgach oraz zmniej-
szonej ucià˝liwoÊci dla Êrodo-
wiska naturalnego. 
Omawiany model koparki
hydrualicznej dost´pny jest
w licznych konfiguracjach,
z dwoma ró˝nymi typami wy-
si´gnika i ramionami ró˝nej
d∏ugoÊci. Tak˝e w wersji

specjalnej LGP (Low Ground
Pressure) z podwoziem
o szerszych gàsienicach ce-
chujàcym si´ ni˝szym naci-
skiem na pod∏o˝e wynoszà-
cym jedynie 0,2 kg/cm2.
Koparka PC160LC-8 odzna-
cza si´ wszelkimi zaletami
konstrukcyjnymi ósmej ge-
neracji maszyn Komatsu
(Serie-8). Maszyna imponu-
je efektywnoÊcià, komfor-
tem i bezpieczeƒstwem pra-
cy operatora. Dzi´ki mo˝li-
woÊci skorzystania z pi´ciu
zaprogramowanych trybów

roboczych operator koparki
PC160LC-8 mo˝e dopaso-
waç parametry pracy
do konkretnego zadania.
Nastawialny tryb Economy
stanowiàcy kompromis po-
mi´dzy wydajnoÊcià i ni-
skim zu˝yciem paliwa opty-
malizuje osiàgi maszyny
podczas niwelacji oraz
przemieszczania ma∏o spo-
istych mas ziemnych. Ko-
rzystanie ze znajdujàcego
si´ na przeciwleg∏ym biegu-
nie trybu Power pozwala
pracowaç z pe∏nà mocà
podczas wykonywania szcze-
gólnie trudnych zadaƒ, takich
jak na przyk∏ad prace ziemne
w szczególnie niekorzystnych
warunkach glebowych. 
Zgodnie z danymi produ-
centa poziom ha∏asu docie-
rajàcego do wn´trza kabiny
koparki PC160LC-8 wynosi
jedynie 68 dB (A). Jest to

jedna z najni˝szych wartoÊci
w tej klasie maszyn. Auto-
matyczny uk∏ad klimatyza-
cji, który mo˝na regulowaç
za pomocà czytelnego mo-
nitora TFT, umo˝liwia obs∏u-
gujàcemu kopark´ prac´
w optymalnej temperaturze.
Podgrzewany, posadowio-
ny na amortyzatorach pneu-
matycznych fotel operatora
z wysokim oparciem rów-
nie˝ przyczynia si´ do za-
pewnienia komfortowych
warunków pracy. 
W celu poszerzenia zakresu

zastosowaƒ maszyny i dal-
szego u∏atwienia pracy ope-
ratora Komatsu zainstalo-
wa∏o w niej fabrycznie do-
datkowe obwody hydrau-
liczne, w tym osobny dla
szybkoz∏àcza. Sterowanie
proporcjonalne odbywa si´
za pomocà potencjometru
obs∏ugiwanego przez ope-
ratora kciukiem.
Kabina PC160LC-8 zosta∏a
zaprojektowana przez kon-
struktorów Komatsu specjal-
nie z myÊlà o zastosowaniu
w koparkach hydraulicznych.
Japoƒski koncern ujawni∏, ˝e
na prace badawczo-rozwojo-
we dotyczàce miejsca pracy
operatora przeznaczy∏ po-
nad milion euro. Suma ta po-
zwoli∏a tak˝e na gruntowne
przetestowanie kabiny mo-
gàcej przecie˝ uratowaç ˝y-
cie obs∏ugujàcego maszyn´.
In˝ynierowie Komatsu chcie-

li si´ przede wszystkim prze-
konaç, czy konstrukcja ruro-
wa kabiny odpowiednio
chroni jà przed zgnieceniem
w przypadku przewrócenia
si´ maszyny. Nie zapomnia-
no równie˝ o robotnikach
pracujàcych w pobli˝u ko-
parki. W celu zapewnienia im
bezpieczeƒstwa maszyn´
wyposa˝ono standardowo
w sygnalizator akustyczny
w∏àczajàcy si´ w czasie prze-
jazdów maszyny oraz system
pozwalajàcy Êledziç pole
za maszynà za poÊrednic-
twem kamery wstecznej.
Koparka PC160LC-8 jest fa-
brycznie wyposa˝ona w naj-
nowszej generacji system
Komtrax monitorujàcy jej
prac´. Za jego pomocà po-
przez bezpiecznà stron´ in-
ternetowà Êledziç mo˝-
na szereg parametrów robo-
czych maszyny, takich jak
czas i miejsce pracy, wyda-
tek uk∏adu hydraulicznego
oraz zu˝ycie paliwa. Zarzà-
dzajàcy flotà maszyn, odpo-
wiedzialni za utrzymanie ru-
chu otrzymujà w ten sposób
na bie˝àco dok∏adne infor-
macje o sposobie wykorzy-
stania maszyny bez koniecz-
noÊci udawania si´ na plac
budowy. Na ˝yczenie w∏aÊci-
ciela maszyny Komtrax mo˝e
przesy∏aç wyznaczonym pra-
cownikom za poÊrednictwem
poczty elektronicznej wiado-
moÊci o zarejestrowaniu naj-
mniejszego nawet odst´p-
stwa od normy pracy. 
Komatsu oferuje do koparki
PC160LC-8 tak˝e szerokà pa-
let´ wyposa˝enia specjali-
stycznego, na przyk∏ad mon-
towany fabrycznie filtr czàstek
sta∏ych silnika Diesla, automa-
tyczny uk∏ad centralnego
smarowania oraz dodatkowe
reflektory umo˝lwiajàce prac´
po zmroku i w z∏ych warun-
kach atmosferycznych. Umo˝-
liwia to nabywcy odpowiednie
skonfigurowanie maszyny po-
zwalajàce na jej optymalne
wykorzystanie w warunkach
konkretnego placu budowy.

www.komatsupoland.pl

Maszyny budowlane

20 PoÊrednik Budowlany

Koparka PC160LC-8 odznacza si´ wszelkimi zaletami ósmej generacji maszyn Komatsu 





Intrac - pokazy na A2

Po∏o˝onà w powiecie skier-
niewickim wieÊ Bolimów
ostatnimi czasy Êmia∏o okre-
Êliç mo˝na mianem jednej ze
stolic polskiego drogownic-
twa. To w∏aÊnie tutaj dokona-
no uroczystej inauguracji bu-
dowy dwóch kolejnych odcin-
ków autostrady A2 biegnà-
cych od Strykowa do granicy
z województwem mazowiec-
kim. Autostrada A2, która po-
∏àczy dwa bardzo wa˝ne mia-
sta w Polsce – Warszaw´
i ¸ódê jest cz´Êcià drogi mi´-
dzynarodowej E30 z Cork
w Irlandii do Omska w Rosji.
W Polsce ma przebiegaç
od przejÊcia granicznego
w Âwiecku przez Poznaƒ,
¸ódê, Warszaw´ i Siedlce
do przejÊcia granicznego
z Bia∏orusià w Kukurykach.
Na odcinku biegnàcym
od Strykowa do granicy woje-
wództw ∏ódzkiego i mazo-
wieckiego autostrada A2 b´-
dzie mia∏a po dwa pasy ruchu
w obu kierunkach, o szeroko-
Êci 3,75 metra ka˝dy oraz
trzymetrowy pas awaryjny.
W przysz∏oÊci b´dzie mo˝liwe
dobudowanie trzeciego pasa. 
Od pewnego czasu Intrac Pol-
ska konsekwentnie promuje
ci´˝ki sprz´t, zarówno koncer-
nu Case, którego oficjalnym
przedstawicielem na teren
ca∏ej Polski og∏oszono go nie-
dawno, jak i francuskiego Ma-
nitou. Intrac Polska chce po-
kazaç polskim firmom, ˝e
mo˝e zaoferowaç im sprz´t
odpowiedni do realizacji po-
wa˝nych robót zwiàzanych
z wielkimi przedsi´wzi´ciami.
W tym celu organizuje cyklicz-
nie pokazy dynamiczne ma-
szyn w rzeczywistych warun-
kach pracy. Na jeden z nich
wybrano w∏aÊnie Bolimów.
Na skraju wsi, w miejscu gdzie
autostrada A2 ∏àczyç si´ b´-
dzie z drogà wojewódzkà za-
prezentowano mo˝liwoÊci ma-
szyn Manitou oraz Case.
Pierwszego z producentów re-
prezentowa∏a ∏adowarka tele-

skopowa MRT2150 Turbo.
Operatorzy starali si´ pokazaç
doskona∏à stabilnoÊç maszy-
ny zarówno przy opuszczo-
nych, jak i podniesionych
podporach. Jest to mo˝liwe
dzi´ki systemowi Manitou do-
bierajàcemu samoczynnie do-
puszczalne obcià˝enie.
W Bolimowie obejrzeç mogli-
Êmy ca∏y szereg maszyn Ca-
se. G∏ówny nacisk po∏o˝ono
na sprz´t ci´˝ki, choç nie za-
brak∏o tak˝e cieszàcych si´
ciàgle nies∏abnàcym powo-
dzeniem na polskim rynku
koparko-∏adowarek (590 Su-
per R i 695 Super F) oraz mi-
ni∏adowarki o sterowaniu
burtowym (Case 420). G∏ów-
ny nacisk po∏o˝ono jednak
na sprz´t ci´˝ki. Wytrawni
operatorzy, sprowadzeni
specjalnie do Bolimowa, wy-
czyniali prawdziwe cuda spy-
charkà 1150K, koparkà gà-
sienicowà CX210B oraz ∏ado-
warkà ko∏owà 921E.
Zawiod∏a pogoda, bo jak
na wrzesieƒ by∏o naprawd´
przenikliwie zimno. Za to
goÊcie imprezy z pewno-
Êcià nie opuszczali Bolimo-
wa zawiedzeni. Intrac Pol-
ska zadba∏ o to, by nikt nie
mia∏ czasu zwracaç uwagi
na niskie temperatury. Nie
tylko serwujàc goràce na-
poje i potrawy. Temperatu-
r´ podnosi∏y równie˝ wspo-
mniane akrobacje wyczy-
niane ci´˝kimi maszynami.
Maszyny, które pojawi∏y si´
na obrze˝ach budowy auto-
strady A2, mo˝na by∏o nie
tylko oglàdaç, ale i wypróbo-
waç. Wszyscy ch´tni mogli
spróbowaç swych si∏ w slalo-
mie mini∏adowarkà. Wa˝nym
punktem programu by∏o tak-
˝e podpisanie oficjalnego
przekazania firmie Intrac Pol-
ska wy∏àcznoÊci na sprzeda˝
maszyn Case na terenie ca-
∏ej Polski. Szczegó∏owe in-
formacje na ten temat zna-
leêç mo˝na w rubryce „Mie-
szanka Firmowa” tego wyda-
nia naszej gazety.

www.intrac.pl
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Spycharka gàsienicowa Case 1150K doskonale radzi∏a sobie z przemieszczaniem
olbrzymich mas ziemnych

Manitou MRT2150 Turbo potwierdzi∏a wysokie mo˝liwoÊci manewrowe, co jest szczególnie
wa˝ne na placach budowy o ograniczonej przestrzeni

Specjalnie sprowadzeni na pokaz w Bolimowie operatorzy dokonujàcy prawdziwych
akrobacji koparkà Case CX210B raz po raz zbierali oklaski widowni

¸adowarka ko∏owa Case CX210B imponowa∏a stabilnoÊcià zarówno podczas ∏adowania
na pojazdy mas ziemnych, jak i przejazdów bez ∏adunku





Manitou MRT2150 Privilege

Firma Manitou jest cenio-
nym na ca∏ym Êwiecie naj-
wi´kszym producentem ma-
szyn zwanych popularnie ∏a-
dowarkami teleskopowymi.
Cieszà si´ one du˝à popu-
larnoÊcià znajdujàc zastoso-
wanie w budownictwie,
przemyÊle i bran˝y rolniczej. 
Najbardziej zaawansowany-
mi maszynami sà b´dàce
rozwini´ciem klasycznych
∏adowarek teleskopowych
modele serii MRT. Maszyny
te wyposa˝one sà w funkcj´
obrotu wokó∏ w∏asnej osi, co
zdecydowanie podnosi ich
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe. Dzi´-
ki temu rozwiàzaniu ∏àczà
one bowiem cechy ∏adowar-
ki teleskopowej i ma∏ego ˝u-
rawia samojezdnego. Zasto-
sowany wysi´gnik telesko-
powy umo˝liwia podnosze-
nie ∏adunku na wysokoÊç
od oko∏o czternastu do na-
wet trzydziestu metrów. 

Jednym z najpopularniej-
szych modeli jest obecnie
MRT2150 Privilege. W ma-
szynie zastosowano wysi´-
gnik teleskopowy, dzi´ki któ-
remu jest onaw stanie pod-
nieÊç ∏adunek o ci´˝arze
do 5 ton na wysokoÊç 21 me-
trów. MRT2150 Privilege wy-
posa˝ono w cztery niezale˝-
nie wysuwane i opuszczane
podpory. Jest to system opa-
tentowany przez Manitou,
charakteryzujàcy si´ najwy˝-

szà stabilnoÊcià, wysokim
przeÊwitem oraz szybkoÊcià
monta˝u. System elektro-
niczny czuwajàcy nad pracà
maszyny umo˝liwia prac´ za-
równo przy opuszczonych,
jak i podniesionych podpo-
rach dobierajàc samoczyn-
nie dopuszczalne obcià˝e-
nie. Maszyna MRT2150 Privi-
lege wyposa˝ona jest w eko-
nomiczny silnik Mercedesa
o zap∏onie samoczynnym
i mocy 150 KM. 

Uk∏ad jezdny ∏adowarek MRT
posiada funkcj´ skr´tu kó∏
w trzech trybach: skr´tne tylko
przednie ko∏a, skr´tne wszyst-
kie ko∏a oraz tzw. „uk∏ad kra-
ba”. Dzi´ki temu rozwiàzaniu
maszyny MRT2150 Privilege
majà wysokie mo˝liwoÊci
manewrowe na placach bu-
dowy o ograniczonej prze-
strzeni, co znacznie podnosi
ich efektywnoÊç, bezpieczeƒ-
stwo oraz wygod´ pracy.

www.pl.manitou.com
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MRT2150 Privilege wyposa˝ona jest w wysi´gnik teleskopowy, dzi´ki któremu jest w stanie podnieÊç ∏adunek o ci´˝arze maksymalnym
do pi´ciu ton na wysokoÊç do dwudziestu jeden metrów



Zag´szczarki rewersyjne
Dynapac

Znakomicie sprawdzajàcy
si´ system pomiaru zag´sz-
czenia CI (od angielskich
s∏ów – Compaction Indica-
tor) wprowadzony w tym ro-
ku do zag´szczarek rewer-
syjnych marki Dynapac (na-
le˝àcej do koncernu Atlas
Copco) dobrze podkreÊla
uznane ju˝ i cenione zalety
tych urzàdzeƒ. System
wprowadzono jako opcjo-
nalne wyposa˝enie maszy-
ny rewersyjnej LG400 (z sil-
nikiem Lombardini 15LD440
o rozruchu elektrycznym
i masie operacyjnej 440 kg). 
Operator dzi´ki czytelnym
kontrolkom na bie˝àco infor-
mowany jest o post´pie swo-
jej pracy. Czujniki przyspie-
szeƒ drgaƒ rozmieszczone
na p∏ycie przesy∏ajà informa-
cje do jednostki centralnej,
która efekty ich dzia∏aƒ wy-
Êwietla na umiejscowionym
na szczycie uchwytu sterow-
niczego zestawie pi´ciu diód.
Pierwsze cztery sygnalizujà
operatorowi osiàgani´cie ko-
lejnych progów zag´szczenia
zawierajàcych si´ w przedzia-
∏ach: 0÷30, 30÷60, 60÷90

oraz 90÷100%. Ostatnia
kontrolka informuje o osià-
gni´ciu maksymalnego po-
ziomu zag´szczenia. U˝y-
wajàc systemu pomiaru za-
g´szczenia zintegrowanego
z maszynà – oszcz´dzamy
czas (a tym samym pienià-
dze) oraz samo urzàdzenie
przed nadmiernym wyeks-
ploatowaniem.
Warto wspomnieç, ˝e sys-
tem CI pojawi∏ si´ w zag´sz-
czarkach, które tak˝e stano-
wià nowoÊç w gamie urzà-
dzeƒ nawrotnych. Maszy-
na o symbolu LG400 – wy-
pe∏ni∏a luk´ mi´dzy urzàdze-
niami LG300 i LG500,
co spowodowa∏o, ˝e w kate-
gorii lekkiego sprz´tu za-

g´szczajàcego Dynapac
oferuje praktycznie pe∏nà
klas´ wagowà tego typu
maszyn – od 53 do 820 kg. 
To ju˝ poniekàd tradycja, ˝e
zag´szczarki rewersyjne
Dynapac wyposa˝one sà
w wyjàtkowo odporne
na Êcieranie stalowe p∏yty
denne wykonane z Hardo-
xu 400. Nie inaczej jest
w przypadku LG400. ¸atwa
w manewrowaniu maszy-
na jest wyjàtkowo wytrzyma-
∏a, ergonomiczna i i wydajna
(zarówno przy pracy w obu
kierunkach, jak i zag´sz-
czaniu miejscowym).
Wskaênik zag´szczenia CI
to tylko jedna z szeregu in-
nowacji opracowywanych

przez dzia∏ajàce od szere-
gu lat w strukturach firmy
w Karlskronie (Szwecja) la-
boratorium International
High Comp Centre. Dzia∏
ten zajmuje si´ pracami ba-
dawczymi oraz testowa-
niem wszystkich maszyn
i urzàdzeƒ zag´szczajàcych
(ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem produkowanych
tam ci´˝kich walców drogo-
wych) na wszelkiego typu ro-
dzajach gruntu. Wynikiem tej
dzia∏alnoÊci jest m.in. opro-
gramowanie CompBase
– s∏u˝àce pomocà posiada-
czom maszyn marki Dyna-
pac na ca∏ym Êwiecie.
CompBase pozwala na pod-
j´cie szeregu decyzji zanim
jeszcze maszyna znajdzie si´
na placu budowy. U˝ytkownik
z pomocà programu dobiera
wielkoÊç i rodzaj maszyny dla
danego gruntu, otrzymuje in-
formacje o maksymalnych za-
lecanych gruboÊciach warstw
zag´szczanego gruntu oraz
stopniu ich zag´szczenia
przy kolejnych przejazdach
maszynà. Wprowadzajàc pod-
stawowe dane otrzymuje in-
formacje o liczbie urzàdzeƒ,
które w danym czasie wyko-
najà ˝àdanà prac´.

www.dynapac.com/pl
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Zag´szczarka LG400 na ekspozycji targowej Dynapac



BOMAG BF 300 budowa∏
parkowe aleje

W przysz∏ym roku niemiecki
Krajowy Festiwal Ogrodów
odb´dzie si´ w Koblencji. Dla
organizatorów jest to dosko-
na∏a okazja do zaprezento-
wania nowego oblicza jedne-
go z najstarszych miast
w Niemczech. Wzd∏u˝ brze-
gów Renu i Mozeli oraz
w twierdzy Ehrenbreitstein
pe∏nà parà idà prace budow-
lane. PublicznoÊci udost´p-
nione zostanà równie˝ tere-
ny usytuowanego na kilku
poziomach ogrodu taraso-
wego miejscowego zamku.
G∏ównym zamys∏em organi-
zatorów jest trwa∏e o˝ywienie
dzie∏a s∏ynnego pruskiego
ogrodnika i architekta krajo-
brazu Petera Josefa Lenné. 
Firma drogowa Walter&Rad-
ke GbR otrzyma∏a zlecenie
odbudowy alei wiodàcych
przez wspomniany ogród.
Prace polegajà na u∏o˝eniu
specjalnej ekologicznej na-
wierzchni z wielowarstwowej
mieszanki kruszyw mineral-
nych bez u˝ycia sztucznych
Êrodków wià˝àcych, takich
jak cement lub asfalt.
Najpierw na podbudowie u∏o-
˝ono warstw´ noÊnà z typo-
wej dla tych okolic mieszanki
˝wiru o ziarnistoÊci 2/32
lub 0/32 i gruboÊci w zale˝-
noÊci od przewidywanego
obcià˝enia od 15 do 30 cen-
tymetrów. Potem nastàpi∏o
na∏o˝enie dwu warstw
wierzchnich: dynamicznej
warstwy z kamienia natural-
nego (sabadyn o ziarnisto-
Êci 0/16) i gruboÊci po zag´-
sczeniu szeÊciu centyme-
trów oraz warstwy wierzch-
niej z sabalitu (ziarni-
stoÊç 0/6÷0/8) o grubo-
Êci po zag´szczeniu czte-
rech centymetrów. 
Wykonawca robót zdecydo-
wa∏ si´ na zastosowanie
uk∏adarki Bomag BF 300
w wersji na podwoziu gàsie-
nicowym. Z oczywistego po-
wodu, geometria liczàcej

ogólnie 3.000 m2 po-
wierzchni alei by∏a niezwy-
kle ró˝norodna, poczàwszy
od odcinków o szerokoÊci
do 10 metrów do bardzo
wàskich nisz i pasów mie-
rzàcych 1,90 metra.
Konieczne by∏o zatem za-
stosowanie maszyny o du-
˝ej zwrotnoÊci, zmiennej
szerokoÊci sto∏u robocze-
go, du˝ej pojemnoÊci kosza
zsypowego, jak równie˝ do-
skona∏ej widocznoÊci z ka-
biny na obszar roboczy.
Zmienna szerokoÊç sto∏u
roboczego stanowi absolut-
nà innowacj´ w maszynach
tej klasy. SzerokoÊç uk∏ada-
nia zawiera si´ w przedziale
od 1,70 do 3,40 metra. Sto-
sujàc dwa 30-centymetrowe
poszerzenia boczne mo˝na
zwi´kszyç jà do 4,00 me-
trów. Wyró˝nikiem jest to,
˝e szerokoÊç jest niemal˝e
w stu procentach regulowa-
na hydraulicznie, co stano-
wi istotnà zalet´ dla komfor-
tu obs∏ugi maszyny i szyb-
koÊci wykonywania robót.
Kosz zsypowy uk∏adarki
BF 300 mieÊci 4,8m3, co
stanowi doskona∏y para-
metr w tej klasie maszyn.
Sterowane oddzielnie ta-
Êmy zgrzeb∏owe uk∏adarki
pracujà w zmiennych kie-
runkach. Zosta∏y one wypo-
sa˝one w czujnik mecha-
niczny regulujàcy przep∏yw
mieszanki. Czujnikami ultra-
dêwi´kowymi Êlimaków
mo˝na sterowaç zdalnie

z fotela operatora. Zapew-
nia to nie tylko wysoki kom-
fort obs∏ugi, ale równie˝ re-
gularny przep∏yw materia∏u
i nak∏adanie nawierzchni
o sta∏ej gruboÊci. 
Tak˝e miejsce pracy opera-
tora zapewnia mu najwy˝-
szy standard komfortu ob-
s∏ugi i bezpieczeƒstwa. Ob-
s∏ugiwany intuicyjnie pulpit
sterowniczy daje si´ obra-
caç. Maszyna wyposa˝ona
jest w system SideView. Po-
lega on na tym, ˝e fotel
i pulpit sterowniczy mogà
zostaç wysuni´te a˝ do 40
centymetrów na ka˝dà ze
stron poza obr´b maszyny.
Dzi´ki temu operator ma za-
wsze doskona∏y widok
na kosz zsypowy, nap´d
jezdny i stó∏ roboczy. 
Kompletne u∏o˝enie warstw
nawierzchni alei parkowych
dzi´ki zastosowaniu uk∏a-
darki BOMAG BF 300 zaj´-
∏o jedynie dwa dni. W przy-
padku takich nowych na-
wierzchni przed dopuszcze-
niem do maksymalnych ob-
cià˝eƒ muszà one przejÊç
proces umocnienia. Zosta∏
on zrealizowany poprzez
zag´szczanie statyczne
za pomocà walców wibra-
cyjnych w stanie naturalnej
wilgotnoÊci gleby, ale bez
dodatkowego zraszania.
W ten sposób osiàgni´to
podstawowe zwiàzanie po-
wierzchni, po czym zale˝ny
od opadów naturalny pro-
ces osiadania zestali w pe∏-

ni warstw´ wierzchnià. 
Dzi´ki zmieniajàcym si´ pro-
cesom nawil˝ania i schni´cia
dochodzi do strukturyzacji
mieszanki kruszywa. Przebie-
ga ona w ten sposób, ˝e dro-
biny z górnych milimetrów
przemieszczane sà ku do∏owi
zapewniajàc w ten sposób
wysokà wytrzyma∏oÊç war-
stwy wierzchniej. Podczas
procesu osiadania aleje par-
kowe nie mogà byç jeszcze
w pe∏ni obcià˝ane. Nale˝y je
u˝ytkowaç z zachowaniem
ostro˝noÊci. Nie nale˝y
po nich jeêdziç, tak aby nie
uszkodziç nierównomiernie
zwiàzanej warstwy wierzch-
niej. Pozwoli to zapobiec ko-
niecznoÊci przeprowadzania
poprawek i reperacji na-
wierzchni. Aleje ogrodu tara-
sowego przy zamku w Ko-
blencji majà siedem miesi´cy
na pe∏ne umocnienie zanim
zacznà spacerowaç po nich
goÊcie z najdalszych zakàt-
ków Europy. Nie tylko by po-
dziwiaç ogrody, ale tak˝e by
wziàç udzia∏ w imprezach kul-
turalnych organizowanych
na Êwie˝ym powietrzu. 
W czasie tych siedmiu mie-
si´cy zespolenie nawierzch-
ni alei parkowych b´dzie
sukcesywnie post´powaç,
a˝ do osiàgni´cia wystarcza-
jàcych wartoÊci pozwalajà-
cych na dopuszczenie
do normalnej eksploatacji.
Wymagany stopieƒ zag´sz-
czenia i odpornoÊç na Êcina-
nie, osiàgni´te zostanà wów-
czas, gdy stawiany ukoÊnie
obcas buta zag∏´bi si´ mak-
symalnie na 1,5 cm w pod∏o-
˝e. JeÊli nawierzchnia oka˝e
si´ zbyt mi´kka, nie b´dzie
mog∏a byç poddana pe∏nym
obcià˝eniom. Je˝eli jednak
proces przebiegaç b´dzie
zgodnie z za∏o˝eniami, par-
kowe aleje b´dà musia∏y byç
oszcz´dzane jedynie pod-
czas roztopów i ulewnych
deszczów. Stan nawierzchni
parkowych alei jest na bie˝à-
co monitorowany przez od-
powiednie s∏u˝by. 

www.bomag.com
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Bomag BF 300 upora∏ si´ z po∏o˝eniem nawierzchni parkowych alei w ciàgu dwóch dni





Narz´dzia do obróbki
betonu Wacker Neuson

Wacker Neuson SE wprowa-
dza na rynek nowe pi∏y bruz-
downice i m∏oty elektryczne.
Profesjonalne narz´dzia
przeznaczone sà do ci´cia
i wiercenia w betonie. 
Konstrukcja nowych pi∏
bruzdownic jest idealnie do-
pasowana do w∏aÊciwoÊci
obrabianego materia∏u, dla-
tego te˝ narz´dzia wyró˝-
niajà si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià
i bezawaryjnà pracà. Majà
pierwszorz´dne osiàgi i sà
niezwykle wydajne. 
– Jezdne pi∏y bruzdownice
produkowane przez Wacker
Neuson cechujà si´ dosko-
na∏à wydajnoÊcià, wprost
niespotykanà w tej klasie
urzàdzeƒ. W porównaniu
z wyrobami innych produ-
centów narz´dzia Wacker
Neuson sà o dwadzieÊcia
procent szybsze i co za tym
idzie wydajniejsze. Pozwala
to na oszcz´dnoÊci wynika-
jàce z mo˝liwoÊci szybszego
wykonania robót – t∏umaczy
Dennis Vietze, mened˝er
produktu dzia∏u wyburzeƒ. 
Specyficzna konstrukcja pi∏
bruzdownic Wacker Neuson
sprawia, ˝e ca∏kowita moc
silnika przenoszona jest
na przewidzianà do obróbki
warstw´ betonowà. Nad-
zwyczajnie wysoka wydaj-
noÊç i precyzja ci´cia wyni-
kajà z dwóch przyczyn.

Z jednej strony z optymalne-
go dopasowania momentu
obrotowego i tarczy dia-
mentowej. Drugim czynni-
kiem jest takie umiejscowie-
nie Êrodka ci´˝koÊci, by
uzyskaç dodatkowy docisk
tarczy diamentowej do ob-
rabianego betonu. 
Pi∏y bruzdownice Wacker
Neuson wykorzystywane sà
przez monterów instalacji,
przez firmy budowlane i re-
montowe. Idealnie nadajà si´
na przyk∏ad do wycinania ka-
na∏ów pod rury wodociàgo-
we, gazowe i grzewcze. 
EHB 7 i EHB 11 to symbole
nowych elektrycznych m∏o-
tów obrotowo-udarowych
oferowanych przez firm´
Wacker Neuson. Sà one
przeznaczone do wiercenia
w betonie. Oba m∏oty wyró˝-
niajà si´ du˝à wydajnoÊcià
kucia i wiercenia, d∏ugà ˝y-

wotnoÊcià, bezawaryjnà pra-
cà oraz wysokim komfortem
obs∏ugi. – Konstruktorzy
Wacker Neuson od samego
poczàtku w swej pracy po∏o-
˝yli nacisk na efektywnoÊç
i bezawaryjnà prac´ projek-
towanych m∏otów. Efekt ich
prac odpowiada pierwotnym

za∏o˝eniom. Uda∏o im si´
skonstruowaç narz´dzia, któ-
rych koszty eksploatacyjne
nale˝à do najni˝szych w tej
klasie – podkreÊla z satyfak-
cjà Dennis Vietze. Konstruk-
torzy nie zapomnieli rów-
nie˝ o komforcie i bezpie-
czeƒstwie pracy operatora.
Sprawdzona konstrukcja r´-
kojeÊci sprawia, ˝e wartoÊci
szkodliwych dla zdrowia wi-
bracji przenoszonych na ra-
miona operatora sà ograni-
czone do absolutenego mi-
nimum. Oba nowe elek-
tryczne m∏oty obrotowo-

-udarowe odznaczajà si´ er-
gonomicznà budowà. Kon-
struktorzy Wacker Neuson
starali si´ maksymalnie
ograniczyç ich ci´˝ar, tak
by nawet d∏u˝sza praca nie
powodowa∏a omdlenia ra-
mion operatora.

www.wackerneuson.pl
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Nowe m∏oty elektryczne Wacker Neuson wyró˝niajà si´ du˝à wydajnoÊcià kucia i wiercenia

Bruzdownice Wacker Neuson sà o dwadzieÊcia procent szybsze od narz´dzi konkurencji



¸adowarki Cat 988H
radzà sobie z granitem

SpoÊród kamieni budowla-
nych granit jest materia∏em
najtwardszym o doskona∏ej
odpornoÊci na dzia∏anie wa-
runków atmosferycznych. Ze
wzgl´du na bogatà i pi´knà
kolorystyk´ znajduje zastoso-
wanie jako kamieƒ budowlany
i dekoracyjny. Z granitu wy-
twarza si´ p∏yty ok∏adzinowe,
parapety, kostk´ brukowà,
kraw´˝niki, elementy ma∏ej ar-
chitektury, a tak˝e kruszywa.
Niestety, cenà tych w∏aÊci-
woÊci jest du˝y ci´˝ar w∏aÊci-
wy granitu. Dlatego te˝ w wy-
robisku, gdzie pozyskiwane
sà bloki skalne do ich prze-
mieszczania w celu dalszej
obróbki konieczne jest zasto-
sowanie maszyn o ponad-
przeci´tnych parametrach. 
Firma Bergerat Monnoyeur
dostarczy∏a do Borowskich
Kopalni Granitu trzy ∏adowar-
ki Cat 988H. Nie sà to jednak
klasyczne maszyny, Cater-
pillar specjalnie podda∏ je
modyfikacjom dostosowu-
jàc do funkcji noÊnika blo-
ków skalych. Maszyny posia-
dajà dodatkowà przeciwwa-
g´, krótsze ramiona ∏adowar-
kowe oraz szybkoz∏àcze hy-
drauliczne. Ze wzgl´du na pod-
leganie bardzo du˝ym obcià˝e-
niom wzmocniono tak˝e ich
przedni most nap´dowy.
Modyfikacja skrzyni biegów
pozwoli∏a na zwi´kszenie si∏y
uciàgu, co jest konieczne ze
wzgl´du na prac´ przy roz-
bieraniu Êciany oraz wywo˝e-
niu bloków z kamienio∏omu.

Modyfikacjom poddano tak˝e
uk∏ad hydrauliczny, dzi´ki cze-
mu uda∏o si´ zwi´kszyç jego
si∏´ oraz ograniczyç pr´dkoÊç
roboczà. Dzi´ki temu uda∏o
si´ osiàgnàç wi´kszà precy-
zj´ manewrów maszynà.
¸adowarka Cat 988H wyposa-
˝ona jest w silnik Cat C18
ACERT o mocy maksymal-
nej 537 KM. Posiada on sys-
tem efektywnego zarzàdzania
podawaniem paliwa zapew-
niajàcy szybkoÊç reakcji, wy-
sokà wydajnoÊç oraz wyjàtko-
wà trwa∏oÊç. System Auto Idle
Kickdown (AIK) pozwala
na du˝e oszcz´dnoÊci paliwa.
Po ka˝dorazowym wykryciu
trwajàcego d∏u˝à chwil´ bra-
ku aktywnoÊci operatora, au-
tomatycznie redukuje pr´d-
koÊç obrotowà silnika.
Komfortowa kabina o du˝ej
powierzchni przeszkleƒ za-
pewnia operatorowi doskona-
∏à widocznoÊç na obszar ro-
boczy wokó∏ maszyny. OÊwie-
tlone schody wejÊciowe, pe∏-
ne balustrady na górnej plat-
formie i zejÊcie awaryjne mini-
malizujà ryzyko wypadku,
do którego dojÊç mo˝e pod-
czas wsiadania i opuszcza-

nia kabiny przez operatora.
Na bezpieczeƒstwo prowa-
dzàcych przeglàdy i naprawy
wp∏yw ma fakt dost´pnoÊci
wszystkich punktów serwiso-
wych z powierzchni ziemi
bàdê szerokich platform.
¸adowarki pracujàce na wyro-
bisku wyposa˝ono w szybko-
z∏àcze hydrauliczne oraz spe-
cjalistyczny osprz´t roboczy
w postaci jednocz´Êciowych
kutych wide∏ do przewo˝enia
bloków skalnych, skalnej ∏y˝ki
∏adowarkowej, zrywaka do pod-
wa˝ania bloków i oÊmiometro-
wego zgarniaka pomocnego
przy rozbieraniu Êciany.
Jedna z maszyn Cat 988H zo-
sta∏a opuszczona na dno wy-
robiska o blisko stumetrowej
g∏´bokoÊci przy u˝yciu ˝ura-
wia linowego. W Borowskich
Kopalniach Granitu ˝artujà, ˝e
mechanicy przeprowadzajàcy
przeglàdy i naprawy tej ma-
szyny muszà mieç doskona∏à
pami´ç albo… ˝elaznà kon-
dycj´. Zapomnienie o zabra-
niu choçby najdrobniejszej
cz´Êci lub klucza koƒczyç si´
bowiem musi dodatkowà wy-
czerpujàcà wspinaczkà.
¸adowarka Cat 988H jest klu-

czowà maszynà w kopalni. Pra-
cuje przy rozbieranu Êcian
i przewozie bloków skalnych
na sk∏adowiska, skàd sà one
wyciàgane przy pomocy ˝ura-
wi masztowych typu Derrick.
Na miejscu czeka na nie
inna ∏adowarka CAT 988H,
która transportuje bloki skalne
do zak∏adu przeróbczego
Wszystkie ∏adowarki dostarczo-
ne przez Bergerat Monnoyur
do do Borowskich Kopalni
Granitu obj´te sà przed∏u˝o-
nà gwarancjà na okres 5 lat
oraz kontraktem serwisowym
na przeglàdy obowiàzujàcym
do 8.000 godzin.

www.b-m.pl
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Wiele z bloków skalnych przewo˝onych przez ∏adowarki Catrerpillar to prawdziwe giganty.
DoÊç powiedzieç, ˝e ich ci´˝ar mo˝e dochodziç nawet do czterdziestu ton

¸adowarka Cat 988H pracuje na dnie g∏´-
bokiego na sto metrów wyrobiska

Z∏o˝a granitu eksploatowane sà od ponad stu lat. W powsta∏ym przez ten czas wyrobisku nawet tak pot´˝ne maszyny, jak Cat 988H wyglàdajà jak zabawki



New Holland W270B
buduje polskie drogi

Ruszy∏a budowa liczàce-
go 17,6 kilometra odcinka D
autostrady A2 pomi´dzy
Strykowem, a podwarszaw-
skim w´z∏em Konotopa. Ro-
boty prowadzone przez fir-
m´ Strabag obejmujà budo-
w´ dwudziestu pi´ciu obiek-
tów in˝ynierskich, w tym
pi´ciu w ciàgu budowanej
autostrady, Realizacja za-
daƒ wymaga dwudziestu ty-
si´cy metrów szeÊciennych
betonu mostowego, trzech
tysi´cy ton stali zbrojenio-
wej oraz przemieszczenia
trzech milionów metrów sze-
Êciennych mas ziemnych.
Do budowy zaanga˝owa-
nych b´dzie ponad trzysta
jednostek Êrodków trans-
portu i maszyn budowla-
nych. WÊród nich tak˝e no-
wej generacji ∏adowarka ko-
∏owa New Holland W270B.
Maszyna wykorzystywa-
na jest przez spó∏k´ zale˝nà
Strabaga, firm´ BMTI Polska
z Pruszkowa. Przygotowuje
ona mi´dzy innymi teren
pod budow´ stacji poboru
op∏at na w´êle „T∏uste”
i w pobli˝u Pruszkowa oraz
dwóch miejsc obs∏ugi po-
dró˝nych ze stacjami benzy-
nowymi i budynkami gastro-
nomiczno-motelowymi zlo-
kalizowanymi w pobli˝u
Brwinowa. Wed∏ug prognoz
w roku 2012 odcinkiem tym
b´dzie przeje˝d˝aç po-
nad siedemdziesiàt tysi´cy
pojazdów na dob´. Odcinek
autostrady zosta∏ zaprojek-
towany tak, aby mo˝na by∏o
jà poszerzyç o trzeci pas ru-
chu w ka˝dà stron´. Ponad-
to priorytetowo potraktowa-
no ochron´ Êrodowiska. Zo-
stanie wybudowanych po-
nad pi´çdziesiàt przejÊç dla
zwierzàt o ∏àcznej d∏ugoÊci
ponad dwóch kilometrów.
Przed ha∏asem okolicznych
mieszkaƒców chroniç b´-
dzie 20,5 kilometra ekranów
akustycznych. Budowa od-

cinka D zostanie zakoƒczo-
na do 4 czerwca 2012 roku,
to jest niemal dok∏adnie
po 32 miesiàcach od daty
rozpocz´cia kontraktu.
BMTI Polska zajmuje si´ wy-
najem maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych, kontenerów
i szalunków oraz ˝urawi wie-
˝owych. Prowadzi równie˝
roboty ziemne. Wykorzystuje
do nich mi´dzy innymi ∏ado-
wark´ ko∏owà New Holland
W270B. Maszyna o masie
operacyjnej 23,4 tony zosta-

∏a w∏àczona do eksploatacji
stosunkowo niedawno, bo
na poczàtku paêdzierni-
ka 2010. O jej zakupie za-
decydowa∏y przede wszyst-
kim wzgl´dy ekonomiczne.
W dzisiejszych czasach,
przy stale rosnàcych kosz-
tach paliwa i Êrodków smar-
nych ma to kluczowe znacze-
nie. Interesujàcym rozwiàza-
niem konstrukcyjnym jest
system zarzàdzania mocà
jednostki nap´dowej, który
mo˝e byç sterowany r´cznie
lub automatycznie. W drugim
przypadku, w zale˝noÊci

od obcià˝enia, z jakim pracu-
je ∏adowarka system zarzà-
dza pracà silnika bez inge-
rencji operatora mogàcego
skoncentrowaç si´ w pe∏ni
na wykonywanym zadaniu.
Je˝eli wymaga ono pracy
z maksymalnym obcià˝e-
niem, na przyk∏ad podnosze-
nia ci´˝kich ∏adunków lub
szybkich przejazdów z wy-
pe∏nionà ∏y˝kà, system po-
zwala silnikowi rozwijaç pe∏-
nà moc wynoszàcà 320 koni
mechanicznych. Gdy maszy-

na przemieszcza ∏adunek
o mniejszym ci´˝arze, sys-
tem automatycznie redukuje
moc do 296 koni. Podczas
wykonywania najl˝ejszych
robót za∏àczany jest tryb
oszcz´dnoÊciowy, w którym
moc silnika si´ga maksymal-
nie 240 KM. System zarzà-
dzania mocà jednostki nap´-
dowej pozwala na znaczne
oszcz´dnoÊci paliwa nawet
gdy maszyna obs∏ugiwa-
na jest przez mniej doÊwiad-
czonego operatora. 
Podstawowà zmianà w naj-
wi´kszej ∏adowarce w ofer-

cie New Holland jest zasto-
sowanie nowej jednostki
nap´dowej. Producent zde-
cydowa∏ si´ na szeÊciocy-
lindrowy, turbodo∏adowany
silnik wysokopr´˝ny amery-
kaƒskiej firmy Cummins
o pojemnoÊci 10,8 litra i mo-
cy znamionowej 320 KM. 
Nap´d ∏adowarki New
Holland W270B przenoszo-
ny jest za pomocà produko-
wanej w Niemczech auto-
matycznej skrzyni ZF.
Skrzynia ta ma cztery biegi
w przód i trzy w ty∏. Oczywi-
Êcie jest to model Power
Shift, który pozwala na sa-
modzielny wybór prze∏o˝e-
nia przez operatora. Posia-
da on tak˝e funkcj´ bloko-
wania wybranego biegu, tak
by sterownik przek∏adni nie
zmienia∏ go w gór´ lub
w dó∏ samoczynnie pod ob-
cià˝eniem (przydaje si´ to
np. na stromych podjaz-
dach z ∏adunkiem, gdy chce
si´ przez d∏u˝szy czas je-
chaç na doÊç wysokich ob-
rotach). Maksymalna pr´d-
koÊç ∏adowarki podczas
jazdy do przodu wyno-
si 37,4 km/h. Natomiast
do ty∏u W270B mo˝e prze-
mieszczaç si´ z pr´dko-
Êcià 25,8 km/h.
Statyczne obcià˝enie wywra-
cajàce w pe∏nym, czterdzie-
stostopniowym skr´cie waha
si´ od 16.700 do 16.900 kg
w zale˝noÊci od rodzaju za-
montowanej ∏y˝ki. ¸adowar-
ka New Holland, do której
zamontowaç mo˝na ∏y˝ki
o maksymalnej pojemno-
Êci 4,6 m3 osiàga maksymal-
nà wysokoÊç za∏adunku wy-
noszàcà 2.970 mm.
www.construction.newholland.com
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moc silnika [kW/KM]: 239/320 
max. moment obrotowy [Nm]: 1.450 
skrzynia biegów Powershift: 4/3 
max. ci´˝ar roboczy [t]: 23,28÷24,25 
pojemnoÊç ∏y˝ki ∏adowarkowej [m3]: 4,00÷10,0 
max. udêwig wywracajàcy przy pe∏nym skr´cie 40° [kg]: 16.700÷16.700 
max. si∏a zrywajàca na ∏y˝ce [kN]: 2.270 
max. wysokoÊç wy∏adunku [m]: 4,28 
promieƒ skr´tu [m]: 6,8 

Najwi´ksza w ofercie New Holland ∏adowarka ko∏owa spisuje si´ doskonale przy pracach
ziemnych prowadzonych przy przygotowaniu budowy miejsc obs∏ugi podró˝nych i
punktów poboru op∏at na odcinku D autostrady A2



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j.
59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 
97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75 

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.

60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 
16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A.
09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com



Ma∏e Volvo jest pi´kne 
i komfortowe

A˝ cztery lata trwa∏y prace
konstrukcyjne zanim nowa
seria minikoparek Volvo kla-
sy od 1,5 do 2 ton zadebiuto-
wa∏a na monachijskich tar-
gach Bauma 2010. Zauwa˝-
my, ˝e typoszereg tych ma-
szyn obejmujàcy uprzednio
tylko dwa modele (EC15B
i EC20B) teraz zosta∏ znaczà-
co rozbudowany. Zmoderni-
zowane minikoparki EC15C
i EC20C uzupe∏nione zosta∏y
dwoma modelami: EC17C
i EC18C wyposa˝onymi
w podwozie o zmiennej sze-
rokoÊci gàsienic. 
G∏ównym celem konstrukto-
rów Volvo by∏o poprawienie
wydajnoÊci maszyn w porów-
naniu ze sprz´tem serii B.
Poniewa˝ du˝à rol´ w tym
wzgl´dzie odgrywajà rów-
nie˝ wygoda operatora i ∏a-
twoÊç obs∏ugi maszyny.
Dlatego te˝ bioràc pod uwa-
g´ opinie operatorów ma-
szyn tego typu najdrobniej-
szy nawet szczegó∏ kon-
strukcyjny by∏ wielokrotnie
modyfikowany, a˝ do osià-
gni´cia zamierzonego skut-
ku. Nowa generacja miniko-
parek Volvo wyposa˝o-
na jest w bardziej komforto-
wà kabin´, ulepszone ele-
menty sterowania, prze∏àcz-
niki i kontrolki. Zadbano
równie˝ o ∏atwoÊç konser-
wacji, przeglàdów i ewentu-
alnych napraw maszyn. Aby
dostaç si´ do g∏ównych
komponentów hydraulicz-
nych, wystarczy odkr´ciç
os∏on´ w pod∏odze kabiny. 
Nowe minikoparki Volvo
sprawdzajà si´ przy wyko-
nywaniu najrozmaitszych
zadaƒ, poczàwszy od kopa-
nia rowów, poprzez roboty
drena˝owe i ∏adowanie, a˝
po przygotowanie placu bu-
dowy. Jednà z ich kluczo-
wych zalet jest zdolnoÊç
do wysoko wydajnej pracy
na ograniczonej przestrze-
ni, na przyk∏ad w ciasnych

przestrzeniach miejskich
placów budowy, przy wybu-
rzeniach i kszta∏towaniu ar-
chitektury krajobrazu.
Wszystkie modele serii C
nap´dzane sà niskoemisyj-
nymi, ekonomicznymi i nie-
zwykle cichymi silnikami
Diesla najnowszej generacji.
W celu zwi´kszenia produk-
tywnoÊci zwi´kszono pr´d-
koÊç przejazdowà maszyn.
W zale˝noÊci od obcià˝enia
prze∏àcza si´ ona automa-
tycznie z wysokiej na niskà.
Rozwiàzanie to zapewnia
optymalnà trakcj´ podczas
prac na terenie spadzistym,

robót niwelacyjnych i zasy-
pywania wykopów. Nale˝à-
ce do najwy˝szych wÊród
maszyn tej klasy si∏a odspa-
jania i si∏a wyrywajàca
na ∏y˝ce pozwalajà uzyskaç
wi´kszà efektywnoÊç cykli
roboczych, a tym samym
produktywnoÊç maszyn.
Nowe minikoparki wyposa-
˝ono w kabin´ Volvo Care
Cab. Nale˝y ona do naj-
przestronniejszych i najwy-
godniejszych w swojej kla-
sie, a jej standardowe wy-
posa˝enie stanowià kon-
strukcje bezpieczeƒstwa
TOPS, ROPS i OPG1. W tym
wzgl´dzie Volvo zdecydo-

wanie przoduje wÊród kon-
kurentów. Przestronna kabi-
na zapewnia operatorowi
wi´kszy komfort pracy
oraz wydatnie zmniejsza je-
go zm´czenie. 
Do sterowania obrotem nad-
wozia s∏u˝y lewy drà˝ek, na-
tomiast sterowanie obrotem
wysi´gnika odbywa si´
za pomocà prze∏àcznika
na drà˝ku prawym. W rezulta-
cie nie jest potrzebny peda∏
do sterowania obrotem wysi´-
gnika, dzi´ki czemu operator
zyska∏ wi´cej miejsca na nogi. 
Minikoparki Volvo serii C wy-
posa˝ono w dêwignie i peda-

∏y funkcji jazdy ze wspoma-
ganiem hydraulicznym, co
pozwala na precyzyjne, pro-
gresywne sterowanie rucha-
mi roboczymi. Dzi´ki krót-
kiemu skokowi peda∏ów
operator z ∏atwoÊcià mo˝e
kierowaç maszynà stopami,
obs∏ugujàc jednoczeÊnie
osprz´t kopiàcy. Zwi´ksza
to zasadniczo nie tylko kom-
fort pracy operatora, ale tak-
˝e wydajnoÊç maszyny. 
Czytelna deska rozdzielcza po-
zwala operatorowi na ∏atwà ob-
s∏ug´ umieszczonych na niej
prze∏àczników oraz dok∏adne
Êledzenie wskaêników i sygna-
lizatorów. Ka˝dà maszyn´ wy-

posa˝ono w przesuwanà bocz-
nà szyb´. Szyb´ przednià
mo˝na ∏atwo otworzyç w celu
wentylacji wn´trza lub komuni-
kacji s∏ownej z innymi pracow-
nikami placu budowy. Kabin´
umieszczono na gumowych
amortyzatorach skutecznie re-
dukujàcych wibracje przeno-
szone na fotel, a tym samym
cia∏o operatora.
Koƒcówk´ wysi´gnika wykona-
no z odlewu stalowego, zaÊ je-
go podstaw´ z odlewu ˝eliw-
nego. Przewody hydrauliczne
poprowadzono wewnàtrz ra-
mienia, co zapewnia optymal-
nà ochron´ przed uszkodzenia-

mi mechanicznymi. Tylna prze-
ciwwaga powsta∏a tak˝e z jed-
nego odlewu, co ogranicza ry-
zyko uszkodzeƒ podczas pracy
na ograniczonej przestrzeni.
Mo˝liwoÊç jednoczesnej
kontroli obrotu i ruchów ma-
szyny w funkcji offset umo˝-
liwia szybsze, bardziej efek-
tywne wykonywanie cykli ro-
boczych. Kraw´dê lemiesza,
umieszczonego dla popra-
wy zasi´gu w wi´kszej odle-
g∏oÊci od czo∏a gàsienic, zy-
ska∏a teraz zaokràglony pro-
fil pozwalajàcy zwi´kszyç
efektywnoÊç podczas prac
niwelacyjnych.

www.volvoce.pl

Maszyny budowlane

32 PoÊrednik Budowlany

W przypadku minikoparek cz´sto bywa tak, ˝e w ciàgu doby z tej samej maszyny korzysta kilka firm. Dlatego konstruktorzy serii C za-
dbali, by nowe maszyny by∏y efektywne, ale tak˝e proste w obs∏udze nawet dla mniej doÊwiadczonych operatorów





Terex TLB840 - operator
w centrum uwagi

Mimo wkraczania w kolejne
fazy rozwoju na polskim ryn-
ku koparko-∏adowarki cieszà
si´ nies∏abnàcym zaintere-
sowaniem nabywców. Wyni-
ka to oczywiÊcie z ciàgle nie-
zadowalajàcej zasobnoÊci
portfela polskich nabywców,
ale nie tylko. Problemem jest
równie˝ brak stabilizacji je-
˝eli chodzi o tym wykonywa-
nych prac. Znaczenie ma
równie˝ kultywowanie pew-
nej kultury pracy. Koparko-
-∏adowarki królujà w∏aÊnie
dlatego na znacznie bogat-
szych od polskiego rynkach,
choçby w Wielkiej Brytanii
i w USA. Nic zatem dziwne-
go, ˝e producenci z tych
krajów konsekwentnie roz-
wijajà konstrukcje tych w∏a-
Ênie maszyn. Dobrym tego
przyk∏adem jest koncern Te-
rex, który zaprezentowa∏

w tym roku nowà koparko-
∏adowark´ TLB840.
– G∏ównym celem naszych
konstruktorów by∏o stwo-
rzenie maszyny jak najbar-
dziej wydajnej, a przy tym
oszcz´dnej w eksploatacji.
To liczy si´ przecie˝ najbar-
dziej w dzisiejszych trud-
nych dla bran˝y budowlanej
czasach – podkreÊla Jon
Beckley, Global Product Ma-

nager koparko-∏adowarek
w koncernie Terex.
Obserwujàc efekty prac biur
konstrukcyjnych producen-
tów maszyn budowlanych,
trudno si´ oprzeç wra˝eniu,
˝e zaprzesta∏y one wyÊcigów
w tworzeniu super skompli-
kowanych maszyn sprawia-
jàcych operatorowi k∏opoty

z obs∏ugà. Dla konstrukto-
rów maszyny TLB840 zado-
wolenie operatora sta∏o si´
punktem wyjÊcia. Dlatego
powinien on pracowaç
w komfortowych warunkach
ograniczajàcych zm´czenie.
Maszyna, którà obs∏uguje, win-
na byç bezawaryjna i wydajna. 
Kabin´ nowej koparko-∏ado-
warki zaprojektowano tak,
aby zapewniç operatorowi

optymalnà widocznoÊç ob-
szaru roboczego zarówno
podczas prac koparkowych,
jak i ∏adowarkowych. Kabi-
na wyposa˝ona jest w kie-
rownic´ z pe∏nym wspoma-
ganiem, obrotowy fotel, wy-
dajny uk∏ad ogrzewania
i wentylacji, uk∏ad klimatyza-
cji i oÊwietlenie robocze
umo˝liwiajàce prac´ po za-
padni´ciu zmierzchu i pod-
czas z∏ych warunkach at-
mosferycznych ograniczajà-
cych widocznoÊç. Mo˝liwoÊç
otwierania tylnej szyby, pod-
czas kopania zapewnia do-
datkowà wentylacj´, popra-
wia widocznoÊç i umo˝liwia
komunikowanie si´ z pracu-
jàcymi w pobli˝u maszyny. 
Znacznie przestronniejsza,
ergonomiczna kabina po-
zwala osiàgnàç zespolenie
operator-maszyna. Dzi´ki
u∏atwionej obs∏udze sekcji
koparkowej maszyny i ergo-
nomicznie rozmieszczonym
instrumentom operator mo-
˝e pracowaç efektywniej. 
Koparko-∏adowarka Terex
TLB840 wyposa˝ona zosta∏a
w specjalnie wyprofilowany
wysi´gnik ∏adowarkowy. Jego
konstrukcja pozwala na ope-
rowanie z wi´kszym zapasem
ponad przeszkodami, na przy-
k∏ad burtami skrzyni podczas
za∏adunku pojazdów. Jedno-
czeÊnie dzi´ki stosunkowo ni-
wielkiej wysokoÊci u∏atwia
transport maszyny. 

Ponadto wysi´gnik ∏adowar-
kowy wyposa˝ono w tele-
skopowe rami´ nowej kon-
strukcji. Pozwala ono na za-
klinowanie pomi´dzy ∏y˝kà
i ramieniem wi´kszych ele-
mentów oraz ich przenosze-
nie. Opcjonalnie maszyn´
wyposa˝yç mo˝na w szereg
narz´dzi roboczych podno-
szàcych zakres jej zastoso-
waƒ. Wysokie si∏y kopania
na ramieniu i ∏y˝ce pozwala-
jà kopaç na maksymalnà
g∏´bokoÊç do 5,4 metra. Za-
si´g kopania dzi´ki kon-
strukcji wysi´gnika wynosi
natomiast 6,7 metra.
Nap´d maszyny stanowi
turbodo∏adowany silnik
o mocy 94 KM (70 kW) oraz
skrzynia typu „Power Syn-
chro”. Ten innowacyjny
uk∏ad nap´dowy ogranicza
straty energii i zapewnia
dzi´ki ni˝szemu zu˝yciu pa-
liwa i wy˝szej sile pociàgo-
wej doskona∏e parametry
robocze sekcji ∏adowarko-
wej, jak i koparkowej. 
Nowà maszyn´ wyposa˝o-
no w precyzyjny uk∏ad kie-
rowniczy, co w znacznym
stopniu u∏atwia prac´ opera-
tora. Mokre hamulce o wi´k-
szej Êrednicy imponujà sku-
tecznoÊcià, co przejawia si´
uzyskaniem lepszych warto-
Êci momentu hamowania,
a dzi´ki temu znacznym
skróceniu drogi hamowania. 
Richard Ghent, nestor wÊród
konstruktorów koparko-∏a-
dowarek koncernu Terex
podsumowuje: – Mam po-
nad pi´çdziesi´cioletnie do-
Êwiadczenia w produkcji ko-
parko-∏adowarek, tym wi´k-
szà satysfakcj´ sprawia mi
fakt, ˝e dane jest mi obser-
wowaç wejÊcie na rynek
dziewiàtej generacji maszyn
tego typu. Powstawa∏y one
w Êcis∏ej wspó∏pracy z u˝yt-
kownikami. Dzi´ki temu uda-
∏o si´ skonstruowaç ca∏kowi-
cie nowà maszyn´ imponujà-
cà komfortem obs∏ugi, do-
skona∏ymi parametrami ro-
boczymi i wydajnoÊcià.

www.asbud.com.pl
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Celem konstruktorów koparko-∏adowarki TLB840 by∏o stworzenie maszyny jak najbar-
dziej wydajnej, a przy tym oszcz´dnej w eksploatacji

Nowà koparko-∏adowark´ wyposa˝ono w specjalnie wyprofilowany wysi´gnik ∏adowar-
kowy. Rozwiàzanie to umo˝liwia efektywny i szybki za∏adunek pojazdów 





Bezawaryjna praca
opon budowlanych 

Maszyny budowlane cz´sto
sà nara˝one na przestoje
spowodowane uszkodzenia-
mi ogumienia. SOLIDEAL
POLSKA S.A. oferuje dwie
mo˝liwoÊci rozwiàzania tego
problemu: wype∏nienie opon
pneumatycznych dwusk∏ad-
nikowym elastomerem lub
u˝ycie uszczelniacza.
Tam, gdzie opony pracujà
na twardym pod∏o˝u w cià-
g∏ym kontakcie z ostrymi
przedmiotami, zasadne jest
wype∏nienie ich elastome-
rem czyli dwusk∏adnikowà
p∏ynnà substancjà, która
w wyniku zastosowania od-
powiednich utwardzaczy
zmienia swojà struktur´
w jednolità, sta∏à. W trakcie
wype∏niania z opony usuwa
si´ ca∏e powietrze. Dzi´ki
temu otrzymujemy ko∏o ca∏-
kowicie odporne na wszel-
kiego rodzaju uszkodzenia.

Przebicie opony, a nawet
znaczne przeci´cia warstw
konstrukcyjnych nie prowa-
dzi do unieruchomienia ma-
szyny i bezproduktywne-
go przestoju. Elastomer ma
twardoÊç ok. 25 Sha (wg
skali Shore’a), dlatego wy-
pe∏nione nim opony majà
bardzo zbli˝one w∏aÊciwo-
Êci amortyzacji do pompo-
wanych powietrzem. Z uwa-
gi na sta∏à struktur´ elasto-
meru wewnàtrz opony za-
chowane jest sta∏e ciÊnienie
robocze, co wp∏ywa na wy-
d∏u˝enie okresu eksploata-
cji ogumienia oraz elemen-
tów zawieszenia maszyny. 
Opony mogà pracowaç
w temperaturze 40÷120°C,
mo˝na je zatem stosowaç
równie˝ w pracach podziem-
nych. Opony wype∏nione ela-
stomerem u˝ytkuje si´ do ich
ca∏kowitego zu˝ycia. Elasto-
mer stosowany przez firm´
SOLIDEAL POLSKA S.A. jest
nietoksyczny i nie wchodzi
w reakcj´ z gumà. Wype∏niaç

nim mo˝na zarówno opony
radialne jak i diagonalne,
w wersjach d´tkowych i bez-
d´tkowych. Z uwagi na kosz-
ty zalecane jest wype∏nianie
elastomerem opon nowych.
Wype∏nienie wykonuje si´
jedynie w odpowiednich wa-
runkach warsztatowych.
Wsz´dzie tam, gdzie nie
powinno si´ dodatkowo
obcià˝aç maszyny, znajdu-
je zastosowanie uszczel-
niacz do opon. Uszczel-
niacz oferowany przez
SOLIDEAL POLSKA S.A.
zabezpiecza preferencyj-
nie opony przed uszkodze-
niami szpiczastymi przed-
miotami do Êrednicy na-
wet 10 mm. Uszczelniacz
jest substancja p∏ynnà,
z niezliczonymi drobnymi
czàstkami w∏ókien i gumy.
Zajmuje jedynie dwa pro-
cent obj´toÊci opony, dzi´ki
czemu mo˝na go stosowaç
równie˝ w pojazdach szyb-
kobie˝nych. Przez ca∏y czas
pozostaje w postaci p∏ynnej,

a obrót ko∏a rozprowadza go
równomiernie po wewn´trz-
nej cz´Êci opony. Przy po-
wstaniu uszkodzenia bie˝ni-
ka, przy porowatych miej-
scach na oponie, nieszczel-
nej feldze albo nieszczel-
nym wentylu uciekajàce po-
wietrze przemieszcza Êro-
dek uszczelniajàcy do nie-
szczelnego miejsca, co po-
woduje natychmiastowe
i trwa∏e uszczelnienie opony
od Êrodka. Nowy sk∏ad che-
miczny produktu chroni we-
wn´trznà warstw´ opony
przed zbutwieniem i tym sa-
mym przed utratà powietrza
oraz zu˝yciem. Produkt jest
niepalny i ∏atwy do usuni´-
cia z opony. Uszczelnienie
mo˝na stosowaç we
wszystkich oponach, nie-
zale˝nie od ich konstrukcji
i przeznaczenia. Operacji
uszczelnienia mo˝na do-
konaç w ka˝dych warun-
kach, równie˝ samodzielnie
w miejscu pracy maszyny.

www.solideal.pl
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Komatsu w kopalni
Folwark

Kopalnia Margli Kredowych
Folwark od ponad trzydzie-
stu lat zaopatruje w podsta-
wowe surowce do produkcji
cementu Cementowni´ Gó-
ra˝d˝e. Urabianie z∏o˝a od-
bywa si´ tu dwiema metoda-
mi – robót wiertniczo-strza∏o-
wych oraz zrywania mecha-
nicznego. Nast´pnie suro-
wiec ∏adowany jest koparka-
mi lub ∏adowarkami na po-
jazdy, które przewo˝à go
do kruszarek. Po skruszeniu
surowiec trafia za poÊrednic-
twem przenoÊników taÊmo-
wych o ∏àcznej d∏ugoÊci bli-
sko 9 kilometrów do Cemen-
towni Góra˝d˝e. 
Komatsu Poland dostarczy∏o
do zak∏adów cementow-

ni Góra˝d˝e osiem maszyn.
Trzy wozid∏a sztywnoramo-
we HD 405 o noÊnoÊci 40
ton oraz dwie ∏adowarki 
WA600 wykorzystywane sà
przez kopalni´ Folwark, zaÊ
dwa wozid∏a sztywnoramo-
we HD 605 ka˝de o noÊno-
Êci 60 ton oraz jedna ∏ado-
warka WA600 pracujà w ko-
palni Góra˝d˝e. Dziewiàtà
maszynà b´dzie spycharka
gàsienicowa Komatsu D475A.
Ta imponujàca nie tylko pod
wzgl´dem gabarytów maszy-
na s∏u˝yç b´dzie do zrywania
pok∏adów margla kredowego
w kopalni Folwark.

Ci´˝ar surowca, jakim jest
margiel kredowy jest sto-
sunkowo niski. Dlatego te˝
wozid∏a sztywnoramowe
Komatsu HD 405 s∏u˝àce
do jego transportu musia∏y
zostaç poddane pewnej
modyfikacji. W celu osià-
gni´cia nominalnego obcià-
˝enia burty skrzyni ∏adunko-
wej pojazdów zosta∏y pod-
wy˝szone o dwadzieÊcia
centymetrów.
Wozid∏a HD 405 wyposa˝o-
ne sà w klasyczny uk∏ad na-
p´dowy sk∏adajàcy si´ z sil-
nika spalinowego, zmiennika
momentu, automatycznej
skrzyni biegów oraz mostów
nap´dowych z wbudowany-
mi wzmocnionymi hamulca-
mi. Doskonale dopasowane
elementy uk∏adu nap´do-
wego zapewniajà d∏ugi czas
bezawaryjnej eksploatacji.

Siedmiobiegowa w pe∏ni
automatyczna skrzynia typu
K-ATOMiCS, dobiera opty-
malny bieg w zale˝noÊci
od pr´dkoÊci pojazdu
i pr´dkoÊci obrotowej silni-
ka. Operator mo˝e równie˝
zmieniaç biegi r´cznie.
Przewidywalny okres eksplo-
atacji wozide∏ HD 405 okreÊla
si´ na oko∏o 35 tysi´cy go-
dzin. Zak∏adajàc, ˝e w skali
roku maszyny te przepra-
cowujà Êrednio 3.000 go-
dzin, daje to w sumie okres
dziesi´ciu lat. Wszystkie wo-
zid∏a HD405 eksploatowane
w Folwarku wyposa˝one sà

w system Komtrax pozwala-
jàce monitorowaç ich prac´.
Zastosowana w nich solid-
na rama wykonana ze stalo-
wych profili z odlewanymi
wzmocnieniami miejsc pod-
legajàcych szczególnym ob-
cià˝eniom, zwi´ksza co
prawda ci´˝ar wozide∏, spra-
wia jednak tak˝e, ˝e sà bar-
dziej odporne na uderzenia,
dzia∏anie si∏ skr´cajàcych
oraz tak zwane „ostre” za∏a-
dunki. Niejednokrotnie zda-
rza si´ bowiem, ˝e opreator
koparki bàdê ∏adowarki wy-
sypuje urobek szybko i gwa∏-
townie. Pami´taç nale˝y, ˝e
w przypadku ∏adowarki 
WA600 w jej ∏y˝ce znajduje
si´ kamieƒ wa˝àcy Êred-
nio 10 ton. „Ostry” za∏adunek
powoduje ekstremalne obcià-
˝enia konstrukcji wozid∏a.
W maszynie zastosowano wy-
sokopr´˝ny szeÊciocylindrowy
turbodo∏adowany silnik z bez-
poÊrednim wtryskiem paliwa
o mocy znamionowej 371
kW/498 KM, pojemnoÊci 15,24
litra i maksymalnym momen-
cie obrotowym 2.167 Nm. No-
wy opracowany przez Ko-
matsu system spalania opty-
malizuje osiàgi i redukuje zu-
˝ycie paliwa i poziomu ha∏a-
su. Ogranicza równie˝ emi-
sj´ tlenków azotu oraz czà-
stek sta∏ych. 
Operator wozid∏a mo˝e ko-
rzystaç z dwóch trybów pra-
cy. Pierwszy z nich – „Power”
wykorzystuje pe∏nà moc jed-
nostki nap´dowej. Tryb „Eco-

nomy” stosowany na przy-
k∏ad podczas przejazdów bez
∏adunku, dzi´ki elektronicz-
nemu ograniczeniu mocy sil-
nika pozwala na znaczne
oszcz´dnoÊci paliwa. 
Hydropneumatyczne zawie-
szenie, mogàce w zale˝no-
Êci od obcià˝enia i warun-
ków terenowych pracowaç
w trzech trybach, zapewnia
operatorowi wygodnà i sta-
bilnà jazd´.
W tylnym moÊcie wozid∏a
zamontowano hydraulicznie
sterowane wielotarczowe
hamulce ch∏odzone olejem.
Wraz z mokrymi hamulcami
tarczowymi na osi przedniej
zapewniajà one niezawod-
ne i stabilne hamowanie.
Retarder hamujàcy ko∏a tyl-
ne wyposa˝ony jest w funk-
cj´ ARSC, która umo˝liwia
dopasowanie optymalnej
pr´dkoÊci i utrzymanie jej
podczas zjazdów ze zbo-
czy. Wszystkie wozid∏a eks-
ploatowane w kopalni Fol-
wark wyposa˝one sà
w uk∏ad centralnego smaro-
wania firmy Groeneveld.
Spe∏niajàca normy ROPS/FOPS
kabina wozid∏a zawieszo-
na na gumowo-spr´˝ynowo-
-olejowych amortyzatorach
jest wyposa˝ona w klimaty-
zacj´ i doskonale wyciszo-
na. Pneumatycznie amorty-
zowany wygodny folel t∏umi
szkodliwe wibracje przeka-
zywane z maszyny i zmniej-
sza zm´czenie operatora.

www.komatsupoland.pl
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Wozid∏a eksploatowane w kopalni Folwark sà standardowo wyposa˝one w wag´ sygna-
lizujàcà operatorowi ∏adowarki moment pe∏nego docià˝enia pojazdu

W celu osiàgni´cia nominalnego obcià˝enia maszyny burty w skrzyni ∏adunkowej zosta∏y
podwy˝szone o dwadzieÊcia centymetrów





Liebherr MK 88 czyli
˝uraw-taksówka

Liebherr Polska i Liebherr
Werk Biberach w ramach
udanego cyklu pokazów
MK 88 Road Show zaprezen-
towa∏y w czterech miastach
Polski maszyn´ ∏àczàcà w so-
bie wszystkie walory ˝urawia
samojezdnego i wie˝owego.
˚uraw MK 88, bo o nim w∏a-
Ênie mowa, okaza∏ si´ intere-
sujàcym produktem zarówno
dla firm wykorzystujàcych do-
tychczas ˝urawie wie˝owe,
jak i samojezdne. Podczas
rozmów na ka˝dym z poka-
zów organizatorzy us∏yszeli
wiele pozytywnych ocen pre-
zentowanego ˝urawia.
O mo˝liwoÊci zastosowaƒ
oraz specyfik´ prezentowanej
maszyny zapytaliÊmy Jakuba
Stachur´, doradc´ technicz-
no-handlowego dzia∏u ˝urawi
wie˝owych Liebherr Polska,
który powiedzia∏: – Obszary
zastosowaƒ ˝urawia MK 88 sà
bardzo szerokie. G∏ównymi je-
go odbiorcami sà jednak firmy
wynajmujàce specjalistyczny
sprz´t budowlany. Wynika to
bezpoÊrednio z koncepcji tej
maszyny, która jest okreÊla-
na w Niemczech mianem „˝u-
raw-taksówka”. W moim prze-
konaniu dobrze oddaje to cha-
rakter maszyny, którà mo˝-
na wynajàç dok∏adnie na czas
wykonania konkretnych robót,
choçby nawet na godzin´. Wy-
soka mobilnoÊç i mo˝liwoÊç
b∏yskawicznego przystàpienia
do pracy bez wi´kszych nak∏a-
dów logistycznych oraz mo˝li-
woÊç obs∏ugi przez jednego
pracownika to specyficzne ce-
chy tych maszyn. W∏aÊnie dla-
tego mobilne ˝urawie serii MK
mogà byç eksploatowane
na kilku ró˝nych placach bu-
dowy w ciàgu jednego dnia. 
Liebherr MK 88 znajduje zasto-
sowanie wsz´dzie tam, gdzie
nieop∏acalne jest zainstalowanie
˝urawia wie˝owego lub niemo˝-
liwe zastosowanie klasycznego
samojezdnego. Wykorzystanie
pierwszego nie jest uzasadnio-

ne ekonomicznie z uwagi
na krótki czas, drugi nie wsz´-
dzie mo˝e mieç wystarczajàco
du˝o miejsca do zaj´cia opty-
malnej pozycji roboczej. Uk∏ad
jezdny ˝urawia MK mo˝e praco-
waç w pi´ciu trybach, co u∏atwia
manewrowanie i ustawienie go
w optymalnym miejscu nawet
mimo ograniczonej przestrzeni.
– Gdy mówimy o ˝urawiu MK 88
niejako automatycznie przycho-
dzà nam do g∏owy dwa skojarze-
nia zwiàzane z tà maszynà.
Pierwsze to „miasto”, drugie zaÊ
„dach”. Choç maszyna mo˝e
byç wykorzystywana na wiele
sposobów, to najlepiej sprawdza
si´ na placach budowy w zat∏o-
czonych centrach miast oraz
przy pracach prowadzonych
na powierzchni dachów.
W Niemczech realizowane sà
programy oszcz´dzania ener-
gii, co oznacza, ˝e wymaga-
na jest poprawa izolacji ter-
micznej budynków, tak˝e da-
chowej. Rzàd popiera te˝ wy-
korzystanie energii s∏onecznej,
co wymaga montowania na da-
chach kolektorów s∏onecz-
nych. ˚urawie serii MK wyko-
rzystywane sà równie˝ do mon-

ta˝u systemów klimatyzacji
i wentylacji. Modne ostatnimi
czasy sta∏o si´ u nas tak˝e two-
rzenie ogrodów na dachach
budynków w miastach. Tak˝e
tu nasze ˝urawie okazaç si´
mogà wielce pomocne – t∏uma-
czy Jens Kotzurek, szef Dzia∏u
Sprzeda˝y Mobilnych ˚urawi
Budowlanych z zak∏adów Lie-
bherra w Biberach.
W∏aÊnie w nich finalizowany
jest proces produkcji ˝urawi
serii MK. W Biberach produ-
kowane sà znane na ca∏ym
Êwiecie ˝urawie wie˝owe Lie-
bherr, zarówno samomontu-
jàce, jak i górnoobrotowe. Tu
powstaje równie˝ cz´Êç wie-
˝owa ˝urawi serii MK i jej
monta˝ na podwoziu pojaz-
du powsta∏ego w fabryce
Liebherra w Eichingen.
Mobilny ˝uraw MK 88 posia-
da udêwig maksymal-
ny 8.000 kilogramów. Zasto-
sowano w nim wysi´gnik
o maksymalnej d∏ugoÊci 45
metrów. Nominalna wyso-
koÊç podnoszenia maszyny
wynosi natomiast 30,2 metra
i mo˝e byç zwi´kszona na-
wet do 59,1 metra. 
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Mobilny ˝uraw MK 88 cechuje najwy˝sza mobilnoÊç i zwrotnoÊç. Osiàgni´to jà dzi´ki przemyÊlanej konstrukcji podwozia z ograniczonà
do niezb´dnego minimum liczbà elementów ograniczajàcych manewr skr´tu pojazdu

Operator mo˝e zdalnie kierowaç monta˝em
maszyny. System radiowy jest ca∏kowicie od-
porny na wszelkiego rodzaju zak∏ócenia 

Podstawà bezpiecznej pracy jest wypoziomo-
wanie i zbalastowanie ˝urawia. PoprawnoÊç
ustawieƒ mo˝na sprawdziç na ekranie

Tak wielka liczba prze∏àczników tylko z pozo-
ru wydaje si´ k∏opotliwa. Sterowanie maszy-
nà odbywa si´ w sposób intuicyjny



A jak wyglàda sprawa do-
puszczenia ˝urawii serii MK
do poruszania si´ po dro-
gach publicznych? W koƒcu
˝uraw-taksówka musi dotrzeç
na miejsce prowadzonych
prac… W Polsce maszyny se-
rii MK traktowane sà na iden-
tycznych zasadach, jak ˝ura-
wie mobilne. Poruszanie si´
przez nie po drogach publicz-
nych wymaga ka˝dorazowo
zgody Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Mo˝e ona mieç d∏u˝szà wa˝-
noÊç, wówczas nie ma ko-
niecznoÊci jej wydawania
na ka˝dy przejazd.
Na ekonomik´ eksploatacji
˝urawia MK 88 niebagatelny
wp∏yw ma równie˝ fakt, ˝e
mo˝e on byç obs∏ugiwany
przez jednà osob´. Zarówno
je˝eli chodzi o przejazdy, jak
i obs∏ug´ samego ˝urawia.
Operator-kierowca musi spe∏-
niaç oczywiÊcie trzy podsta-
wowe wymogi. Przede
wszystkim posiadaç kwalifika-
cje do prowadzenia pojazdów
ci´˝arowych (prawo jazdy ka-
tegorii C), legitymowaç si´
certyfikatem Urz´du Dozoru
Technicznego dotyczàcym
˝urawi samojezdnych, tak aby
wykonaç monta˝, wypozio-
mowanie i zbalastowanie ma-
szyny na placu budowy. Aby
podjàç prac´ maszynà nie-
zb´dne sà równie˝ uprawnie-
nia operatora ˝urawia wie˝o-
wego. Warto zatem szukaç
operatora o takich kwalifika-
cjach lub kompleksowo prze-
szkoliç pracownika… W tym
celu mo˝na wys∏aç go do Nie-
miec albo zorganizowaç szko-
lenie na miejscu ∏àczàc je
na przyk∏ad z odbiorem tech-
nicznym maszyny. 
Jednà z najistotniejszych zalet
mobilnego ˝urawia MK 88 jest
krótki czas przygotowania
do pracy. Transport nast´puje
z ca∏kowitym balastem, nie
ma wi´c potrzeby przewo˝e-
nia jakichkolwiek dodatko-
wych elementów wyposa˝e-
nia. Ma to wp∏yw na ogranicze-
nie kosztów eksploatacyjnych.
Dzi´ki aktywnemu systemowi

sterowania skr´tem tylnej osi
˝uraw MK mo˝e zajàç opty-
malnà pozycj´ nawet na placu
budowy o ograniczonej prze-
strzeni. Po ustawieniu maszy-
ny w ˝àdanym miejscu oraz
wypoziomowaniu rozpoczy-
na si´ monta˝ zgodnie z za-
programowanà procedurà
bez koniecznoÊci wprowa-
dzania jakichkolwiek modyfi-
kacji. Ca∏y proces monta˝u
trwa maksymalnie pó∏ godzi-
ny, zaÊ przygotowanie do
pracy cz´Êci wie˝owej zaled-
wie jedenaÊcie minut.
W maszynie MK 88 zastoso-
wano klasycznà kabin´ zna-
nà z ˝urawi wie˝owych. Ele-
menty obs∏ugowe rozmiesz-
czone zgodnie ze standarda-

mi obowiàzujàcymi w tego ty-
pu maszynach. Operator
z uprawnieniami na ˝urawie
wie˝owe nie ma zatem ˝ad-
nych problemów z obs∏ugà
MK 88. Z kabiny ma doskona-
∏à widocznoÊç we wszystkich
kierunkach. Kabina ustawia-
na jest na wysokoÊç bezstop-
niowo, co oznacza, ˝e mo˝-
na zatrzymaç jà w dowolnym
punkcie. U∏atwia to operato-
rowi nie tylko obserwacj´ ob-
szaru roboczego, ale równie˝
– po uchyleniu przedniej szy-
by – nawiàzanie kontaktu g∏o-
sowego z robotnikami pracu-
jàcymi na dachu.
Jest to bardzo wa˝ne dla za-
pewnienia pe∏nego bezpie-
czeƒstwa pracy, za co odpo-

wiada operator maszyny. Je-
˝eli ma on k∏opoty z precyzyj-
nym pozycjonowaniem ∏a-
dunku, mo˝e skorzystaç
z pomocy kogoÊ znajdujàce-
go si´ na ziemi. Wkazówki
od niego odbieraç mo˝e
za pomocà stanowiàcego
wyposa˝enie kabiny ˝urawia
radiotelefonu. K∏opoty z ogra-
niczonà widocznoÊcià roz-
wiàzuje równie˝ kamera wi-
deo zainstalowana w pobli˝u
haka. Tak wi´c, nawet jeÊli ∏a-
dunek znajduje si´ w danym
momencie za budynkiem,
operator mo˝e na bie˝àco
monitorowaç jego zachowa-
nie na zainstalowanym w ka-
binie ekranie. 
W maszynie zastosowano dwa
silniki wysokopr´˝ne. Cz´Êç
samojezdna nap´dzana jest
silnikiem Liebherr, w górnej
cz´Êci zastosowano jednostk´
nap´dowà firmy Deutz. Zasila
ona generator pràdu elektrycz-
nego. Dzi´ki temu ˝uraw jest
ca∏kowicie niezale˝ny i mo˝e
pracowaç w miejscach pozba-
wionych êróde∏ zewn´trznego
zasilania. Oba silniki Diesla
spe∏niajà obowiàzujàce normy
emisji spalin, co jest niezwykle
wa˝ne tak˝e dlatego, ˝e ma-
szyna ta stosowana jest zwykle
w miastach. ˚uraw MK jest
równie˝ dopuszczony do pra-
cy w szczególnych warunkach
panujàcych na przyk∏ad w za-
k∏adach petrochemicznych.
Rura wydechowa umieszczo-
na na szczycie nadwozia jest
odpowiednio zabezpieczona,
tak, by wyeliminowaç ryzyko
powstawania iskier mogàcych
doprowadziç do niekontrolo-
wanego wybuchu.
Liebherr MK 88 wszed∏ do se-
ryjnej produkcji w ubieg∏ym
roku. Mimo kryzysu w bran˝y
budowlanej cieszy si´ du˝ym
zainteresowaniem. Tak˝e ze
wzgl´du na stosunkowo ∏a-
twe uzyskanie zezwolenia dla
czteroosiowej maszyny na po-
ruszanie si´ po drogach pu-
blicznych. Do tej pory nabyw-
ców znalaz∏o ju˝ siedemna-
Êcie ˝urawi tego typu.

www.liebherr.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Pionowa wie˝a daje mo˝liwoÊç monta˝u i eksploatacji ˝urawia MK 88 bezpoÊrednio przy
budynku. Dzi´ki temu w sposób optymalny wykorzystuje si´ ca∏kowità d∏ugoÊç wysi´gnika
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Nowy pojazd u˝ytkowy
Bobcat 3400D

Bobcat wprowadzi∏ na rynek
nowy model wielozadanio-
wego pojazdu u˝ytkowego.
Bobcat 3400D stanowi ulep-
szonà wersj´ modelu 2200D.
W porównaniu z poprzedni-
kiem cechuje go wi´ksza
moc. Lepsza przyczepnoÊç
i wszechstronnoÊç pozwala-
jà u˝ytkownikowi zwi´kszyç
zakres zastosowaƒ pojazdu.

Jest on ch´tnie wykorzysty-
wany przez firmy budowla-
ne, komunalne, kopalnie su-
rowców skalnych. 
Pojazd nap´dzany jest
ch∏odzonym cieczà sil-
nikiem Diesla Yanmar
mocy 18,2 kW, który zapew-
nia o 20% wi´cej mocy ni˝
silnik w modelu 2200D.
Zbiornik paliwa o pojemno-
Êci 34 litrów pozwala praco-
waç przez ca∏y dzieƒ. Mak-
symalna pr´dkoÊç pojazdu
wynosi 48km/h (na najwy˝-
szym biegu), czyli o 8km/h
wi´cej ni˝ w modelu 2200D.
Pierwszy bieg i bieg wstecz-
ny majà ograniczonà
do 24km/h pr´dkoÊç, aby
zapewniç zmaksymalizowa-
nie momentu obrotowego.
PrzeÊwit w modelu 3400D
wynosi 241mm i pozwala

pojazdowi pokonywaç nie-
równe tereny: skaliste i pe∏-
ne kolein powierzchnie oraz
b∏otniste pola na terenie go-
spodarstwa rolnego. Pod-
wozie ma d∏ugoÊç 2.870 mm
i szerokoÊç 1.524 mm, na-
tomiast wysokoÊç jest rów-
na 1.905 mm. Podwozie jest
krótsze o 279 mm i ni˝sze
o 91 mm od podwozia
w modelu 2200D. Szero-
koÊç nie uleg∏a zmianie, co
zapewnia t´ samà wysokà
stabilnoÊç pojazdu.

Pojazd u˝ytkowy 3400D jest
zgodny z wymogami dyrek-
tyw i oferuje znakomità ja-
koÊç jazdy. Nowo opraco-
wany uk∏ad nap´du na czte-
ry ko∏a. System zawieszenia
ze wzmocnionymi kolumna-
mi MacPherson z przodu,
z ty∏u zawieszenie wielowa-
haczowe. Normalne usta-
wienie, które jest bardziej

pod kàtem, wykorzystuje si´
w codziennych sytuacjach,
przy lekkich pracach oraz
w u˝ytku rekreacyjnym. Na-
tomiast mocowanie w pozy-
cji prostej jest wykorzysty-
wane w ci´˝szych warun-
kach, podczas transporto-
wania z mniejszà pr´dko-
Êcià ci´˝kich ∏adunków.
System Variable Rate Acce-
leration (VRA) umo˝liwia
pojazdowi powolne przy-
spieszanie w pierwszej fazie
po∏o˝enia peda∏u przyspie-

szenia, a gwa∏towniejsze
w drugiej fazie. Umo˝liwia
to precyzyjne kontrolowanie
pr´dkoÊci pojazdu podczas
manewrowania. 
Tryb Turf pozwala tylnym
ko∏om obracaç si´ w ró˝-
nych pr´dkoÊciach, ˝eby
zmniejszyç wp∏yw na ziemi´
(np. wypiel´gnowane traw-
niki). Dwuko∏owy tryb nap´-

du (zablokowany tylny dyfe-
rencja∏ dla lepszej przy-
czepnoÊci) i czteroko∏owy
tryb nap´du (maksymalny
moment obrotowy dla ka˝-
dego ko∏a) sà dost´pne
w wersji standardowej
i w wersji deluxe.
PojemnoÊç skrzyni ∏adunko-
wej jest o 38% wi´ksza
od modelu 2200D. Pojazd
mo˝e przewieêç 500 kg ∏a-
dunku, czyli o 33% wi´cej
ni˝ w modelu 2200D. Wyko-
nana z materia∏ów kompo-
zytowych skrzynia ∏adunko-
wa odporna jest na mniej-
sze zarysowania i nie podle-
ga korozji. Pojazd jest w sta-
nie ciagnàç 680 kg, dzi´ki
czemu z ∏atwoÊcià ciàgnie
przyczepy i inny sprz´t.
Zabezpieczenie maszyny
zawiera pokryw´ i os∏ony
przemiennika momentu ob-
rotowego CVT (z korkiem
spustowym), os∏ony pod-
wozia oraz ch∏odnicy. Ruty-
nowe punkty konserwacyj-
ne w modelu 3400D (spraw-
dzanie oleju, czyszczenie
filtra powietrza, itp.) sà ∏a-
twe w dost´pie i mo˝na je
∏atwo kontrolowaç.
Pojazd u˝ytkowy Bobcat 3400D
dzi´ki mo˝liwoÊci wyboru trybu
jazdy oraz zastosowania szere-
gu opcjonalnych zaprojekto-
wanych specjalnie do niego
akcesoriów mo˝e byç stoso-
wany w ró˝nych warunkach.
Nabywca mo˝e zamówiç do-
datkowo mi´dzy innymi Êwiat∏a
drogowe, dodatkowe robocze,
orurowanie przodu, nap´d pod-
noszenia skrzyni ∏adunkowej
czy ró˝ne wersje kabiny.

www.bobcat.eu

Pojazd mo˝e przewieêç 500 kg ∏adunku w wykonanej z materia∏ów kompozytowych skrzyni ∏adunkowej. Jest ona odporna jest
na uszkodzenia mechaniczne i nie ulega korozji

Pojazd u˝ytkowy Bobcat 3400D 
Ci´˝ar roboczy: 730 kg
WysokoÊç: 1905 mm
SzerokoÊç: 1524 mm
D∏ugoÊç: 2870 mm
PrzeÊwit: 241 mm
Wymiary skrzyni ∏adunkowej: 1371 x 927 x 292 mm
Maksymalna ∏adownoÊç skrzyni: 500 kg
Maksymalna waga holowanej przyczepy: 680 kg
Maksymalna pr´dkoÊç (wysoki zakres): 48 km/h
Maksymalna pr´dkoÊç (niski zakres): 24 km/h
Silnik: 18.2 kW Yanmar 3TNM72-APL





Remo-Car – serwis
na specjalnych warunkach

Remo-Car, Feber, Nootebo-
om oraz Shell na zakoƒcze-
nie 2010 roku proponujà us∏u-
gi serwisowe pojazdów samo-
wy∏adowczych i niskopodwo-
ziowych na specjalnych wa-
runkach. Producenci sprz´tu
tego typu – Feber oraz Noote-
boom to jedni z partnerów
serwisu Remo-Car oferujàce-
go kompleksowà obs∏ug´ po-
jazdów u˝ytkowych. Shell b´-
dàcy producentem Êrodków
smarnych oraz olejów, rów-
nie˝ zaanga˝owa∏ si´ w serwi-
sowe dzia∏ania. 
Remo-Car to serwis pojaz-
dów ci´˝arowych, ciàgników
siod∏owych, naczep oraz
specjalistycznych pojazdów
budowlanych, samowy∏a-
dowczych i niskopodwozio-
wych. Poczàtki firmy Remo-
Car si´gajà roku 1988. Przez
szereg lat specjaliÊci firmy
pog∏´biali wiedz´ i zdobywa-

li nowe doÊwiadczenia. Za-
owocowa∏o to podejmowa-
niem dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ciàg∏ego poszerzania za-
kresu oferty, tak, aby byç
w stanie spe∏niç wszelkie
oczekiwania klientów. Ju˝
od roku 1995 Remo-Car jest
Autoryzowanà Stacjà Obs∏u-
gi Man-Star Trucks.
Wykwalifikowany personel,

nowoczesny obiekt oraz za-

instalowane w nim specjali-
styczne maszyny i urzàdze-
nia wp∏ywajà bezpoÊrednio
na wysokà jakoÊç i termino-
woÊç Êwiadczonych us∏ug.
Szeroka oferta firmy Remo-
Car obejmuje w chwili obec-
nej zarówno us∏ugi z zakre-
su sprzeda˝y pojazdów
u˝ytkowych, cz´Êci zamien-
nych i akcesoriów, jak i pro-
fesjonalne Êwiadczone kom-
pleksowo us∏ugi serwisowe.
Wieloletnie doÊwiadczenie,
najwy˝szej jakoÊci sprz´t,
odbywane cyklicznie szko-
lenia i dba∏oÊç o kwalifika-
cje personelu pozwoli∏y fir-
mie rozwinàç skrzyd∏a i staç
si´ jednym z najwi´kszych
serwisów kompleksowej
obs∏ugi pojazdów w kraju.
Us∏ugi, jakie Remo-Car ofe-
ruje u˝ytkownikom pojaz-
dów budowlanych, obejmu-
jà w zakresie napraw bie˝à-
cych: serwis uk∏adów ha-
mulcowych, pneumatycz-
nych, skr´tu osi, systemów
zawieszenia, naprawy Êlu-
sarskie, spawalnicze, hy-
drauliczne i pneumatyczne.
Wszystkie prace wykonywa-
ne sà wy∏àcznie przez per-
sonel posiadajàcy odpo-
wiednie doÊwiadczenie.
Naprawy blacharsko-lakier-
nicze wykonywane sà w no-
woczesnej, trójstrefowej la-
kierni. Obejmujà one rów-
nie˝ profesjonalne prosto-
wanie ram i kabin.
Warto przy okazji wspo-

mnieç, ˝e Remo-Car dzi´-
ki dwuzmianowemu syste-
mowi pracy jest w stanie
wykonaç us∏ug´ sprawnie,
szybko i terminowo. Sprz´t,
jakim dysponuje serwis fir-
my to wersja przemys∏owa
najlepszej jakoÊci maszyn
przystosowanych do ciàg∏ej
pracy. Dzi´ki temu minima-
lizowany jest czas wykona-
nia us∏ugi, a co za tym idzie
bezproduktywne przestoje
i zwiàzane z nimi koszty. 
Dzi´ki bogatemu zapleczu
maszynowemu Remo-Car wy-
konuje równie˝ us∏ugi usta-
wiania zbie˝noÊci w pojaz-
dach wieloosiowych i specja-
listycznych. Suwnica, w jakà
wyposa˝ona jest hala serwi-
sowa pozwala na b∏yskawicz-
ny demonta˝ muldy pojazdu
samowy∏adowczego. Po zdj´-
ciu mo˝e byç obracana w do-
wolnym kierunku, co pozwala
na znaczne skrócenie czasu
wykonania naprawy. 
ElastycznoÊç Remo-Car po-
zwala na wykonywanie prze-
róbek pojazdów na ˝yczenie
klienta, a doÊwiadczenie pra-
cowników przyczynia si´
do wykonania us∏ugi na naj-
wy˝szym poziomie.
Dowodem zaufania do Remo-
Car sà liczne autoryzacje
udzielone firmie przez uzna-
nych Êwiatowych producen-
tów, takich jak mi´dzy innymi
Feber, Nooteboom, MAN, Stas,
Wabco, SAF, Knorr oraz BPW.

www.remo-car.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Na koniec roku Remo-Car wraz ze swoimi partnerami proponuje us∏ugi serwisowe na specjalnych warunkach
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 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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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a
tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

®

www.bamaar.pl

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

tel. (22) 752-93-22
fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.pl
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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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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Rok Za∏o˝enia 1992

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

BIURO: 
tel./fax. (12) 653 25 31, tel. (12) 653 25 37

SERWIS: 
tel. 602 62 82 44, tel./fax. (12) 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. (22) 33 77 900 

fax (22) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (42) 684-98-72 lub 73, 
fax (42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl
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•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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

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

tel. (22) 752-93-22, 
fax (22) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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

♦

♦

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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 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. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

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

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

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

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

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

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (61) 869 20 00
fax (61) 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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
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