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Drodzy Czytelnicy,
nieukrywanà satysfakcj´ sprawi∏a mi
frekwencja na zorganizowanym przez
nasze Wydawnictwo w listopadzie ko-
lejnym „Âniadaniu Prezesów”. Wizy-
ta silnej grupy „maszyniarzy” nie
ograniczy∏a si´ oczywiÊcie do kon-
sumpcji. Mi´dzy kolejnymi da-
niami i fili˝ankami kawy wiele
dyskutowaliÊmy, chyba najciekawiej
w kuluarach. Mniej sformalizowane rozmowy cechuje z regu∏y wi´k-
sza szczeroÊç, dlatego dajà lepszy obraz naszej bran˝y. Ciekawe, jak
rysowaç si´ b´dzie jej przysz∏oÊç. Tà najbli˝sza i nieco dalsza. Jak
handlujàcy maszynami majà odnajdywaç si´ w systuacji permanent-
nego kryzysu, którego fale coraz bardziej zalewajà i pustoszà pla˝e
„Zielonej Wyspy”? Jak planowaç sprzeda˝ i pomagaç w finansowa-
niu sprz´tu przy szalejàcych kursach walut? Na klientów z jakiej
bran˝y postawiç po ostatnim gwizdku Euro 2012? Czy obawiaç si´
coraz agresywniejszej konkurencji z Chin? Czy braç na powa˝nie co-
raz cz´Êciej pojawiajàce si´ prognozy o rych∏ym rozpadzie jednoÊci
Unii Europejskiej i odwrocie od wspólnej waluty? Niestety, tego ro-
dzaju pytania mo˝na mno˝yç. Szcz´Êliwy ten, kto nie musi znajdo-
waç na nie szybkich i nie obarczonych b∏´dem odpowiedzi. 
A mo˝e katastrof´ uda si´ za˝egnaç, albo przynajmniej odwlec w cza-
sie, bo na niefrasobliwà Uni´ zrzutk´ zrobià Chiny, Brazylia i Japo-
nia? Europejski Fundusz StabilnoÊci Finansowej tak˝e w naszym
imieniu prosi przecie˝ te kraje o pomoc. Niektórzy z nas dowiedzieli
si´ przy okazji, ˝e w Unii dzia∏a taka instytucja. Wkrótce dowiemy
si´ pewnie te˝, ile nas ta dzia∏alnoÊç kosztuje. Zresztà nie tylko w
wymiarze finansowym…
A skoro ju˝ mowa o finansach, to warto wspomnieç o wynikach
pi´tnastej ju˝ edycji badania przeprowadzonego przez PMR Research
w dwustu najwi´kszych polskich firmach budowlanych. Nastroje
w nich nie sà najlepsze, najbardziej narzeka si´ na toczone niezmiennie
od lat wojny cenowe niszczàce nasz rynek budowlany. Czy g∏ównym
kryterium decydujàcym o ewentualnym wygraniu przetargu pozostanie
tylko i wy∏àcznie cena?! Zdecydowana wi´kszoÊç badanych twierdzi nie-
stety, ˝e w tym wzgl´dzie jeszcze bardzo d∏ugo nic si´ nie zmieni. 
Na szcz´Êcie naszej bran˝y nie opanowa∏y do koƒca marazm i pesy-
mizm. Modne sta∏o si´ nawet sformu∏owanie, ˝e koniec Euro 2012
nie oznacza koƒca Êwiata. Pewnie jest w tym wiele racji. OptymiÊci,
a mo˝e raczej z∏oÊliwcy, twierdzà przecie˝, ˝e przez najbli˝sze kilka
lat naszym budowlaƒcom nie zabraknie zaj´cia. KtoÊ b´dzie musia∏
przecie˝ dokoƒczyç i poprawiç ca∏y szereg inwestycji, których, mimo
ambitnych planów, nie zdo∏amy zrealizowaç, albo wykonamy byle
jak, aby tylko oddaç je do u˝ytku przed przed pierwszym kopni´ciem
pi∏ki na Stadionie Narodowym w czerwcu przysz∏ego roku… 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
12. Tona b´dzie liderem! – rozmowa 

z Piotrem Zoszakiem, wspó∏w∏aÊcicielem 
i dyrektorem handlowym firmy Tona Sp. z o.o.

14. Ju˝ po raz drugi nagrody INSPIRACJE
trafi∏y do ràk naszych partnerów

20. Operator najnowszej koparki Komatsu
PC240LC-10, nawet jeÊli brakuje mu
doÊwiadczenia, od samego poczàtku
b´dzie nià pracowaç  bardzo efektywnie

22. ¸adowarki Volvo L110G i L120G 
wyposa˝one zosta∏y w nowej generacji
silniki i uk∏ady przeniesienia nap´du. 
Pozwoli∏o to zdecydowanie zwi´kszyç
ich wydajnoÊç i niezawodnoÊç

24. Wytrzyma∏a konstrukcja i innowacyjne
rozwiàzania technologiczne sta∏y si´
dla konstruktorów Case CE kluczem
do osiàgni´cia maksymalnej nieza-
wodnoÊci nowych ∏adowarek ko∏owych

26. AMAGO stara si´ byç zawsze jak naj-
bli˝ej swych klientów. Stàd pomys∏ 
organizowania cyklicznych imprez
w formie „Drzwi Otwartych”, na których
mo˝na mi∏o sp´dziç czas testujàc
najnowsze modele maszyn

28. Dost´pna w ró˝nych konfiguracjach
∏adowarka ko∏owa 456e ZX to najwi´k-
sza spoÊród maszyn tego typu produ-
kowanych przez koncern JCB

30. In˝ynierom firmy Wacker Neuson uda∏o
si´ stworzyç balony oÊwietleniowe,
które sà por´czne, funkcjonalne 
i niezwykle skuteczne w dzia∏aniu

33. Katowicki ASbud wprowadza na rynek
nowy produkt, jakim jest uk∏adarka 
mas bitumicznych wytwarzana przez 
japoƒskà firm´ SUMITOMO

34. SOLIDEAL POLSKA S.A. posiada w ofer-
cie szerokà gam´ najwy˝szej jakoÊci
opon do maszyn budowlanych

36. W australijskiej kopalni Pilbara od grud-
nia 2008 roku prowadzone sà testy bez-
za∏ogowych wozide∏ sztywnoramowych
Komatsu wyposa˝onych w autonomicz-
ny system jazdy, modu∏ GPS, sensory
wykrywajàce przeszkody oraz bezprze-
wodowy system transmisji danych

40. Volkswagen Crafter potwierdza opinie
okreÊlajàce go jako jeden z najlepszych
samochodów w segmencie aut dostaw-
czych o ∏adownoÊci do 3,5 tony

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::  

¸̧aaddoowwaarrkkaa  kkoo∏∏oowwaa  NNeeww  HHoollllaanndd  WW223300CC

R
ys

. K
.K

at
ar

zy
na

 J
an

as
ie

w
ic

z



Finanse

2 PoÊrednik Budowlany

Stabilizacja w polskiej gospodarce
i wzrost PKB na poziomie 4% sprawia-
jà, ˝e polskie przedsi´biorstwa coraz

aktywniej zaczynajà inwestowaç w rozwój prowadzonego
biznesu. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na ze-
wn´trzne êród∏a finansowania, gdy˝ cz´sto Êrodki w∏asne
firm nie pozwalajà na samodzielnà realizacj´ za∏o˝onych
planów. WÊród nich najpopularniejsze sà: kredyt bankowy,
leasing oraz po˝yczka.
W przypadku finansowania sprz´tu budowlanego oraz po-
jazdów ci´˝arowych, firmy bardzo cz´sto decydujà si´
na skorzystanie z dost´pnej oferty leasingowej. Jest to spo-
wodowane licznymi zaletami wynikajàcymi z leasingu.
Przede wszystkim przedsi´biorca jest w pe∏ni zwalniany ze
wszystkich obowiàzków zwiàzanych z nabyciem danego
sprz´tu czy pojazdu – formalnie ich w∏aÊcicielem pozostaje
leasingodawca, który tym samym zobowiàzuje si´ do za∏a-
twienia wszystkich formalnoÊci. Z tym równie˝ wià˝e si´ ko-
niecznoÊç uiszczenia podatku VAT, który tym samym nie
dotyczy leasingobiorcy. Z tego te˝ wzgl´du uzyskiwanie
dost´pu do potrzebnego urzàdzenia jest bardzo proste,
a decyzja jest podejmowana szybko. W przypadku EFL
przedsi´biorca powinien dostarczyç jedynie dokumenty re-
jestrowe firmy, dowód osobisty, REGON, NIP, deklaracje

PIT i CIT dokumentujàce dochód za ostatnie 12 miesi´cy.
Leasing, co istotne dla firm budowlanych, pozwala na ela-
styczne podejÊcie do op∏at za korzystanie z danego sprz´-
tu. W budownictwie, które jest bran˝à sezonowà pozwala
to dopasowaç wielkoÊç rat do aktualnej sytuacji firmy. Ela-
stycznoÊç leasingu opiera si´ równie˝ na mo˝liwoÊci do-
boru waluty sp∏aty zgodnie ze strukturà walutowà przy-
chodów leasingobiorcy (EFL dopuszcza sp∏at´ w z∏otym,
euro i franku szwajcarskim). Ponadto leasing zwi´ksza
p∏ynnoÊç finansowà przedsi´biorstwa, gdy˝ sp∏ata rat do-
konywana jest z bie˝àcych przychodów, wynikajàcych
z eksploatowania danego sprz´tu. 
Europejski Fundusz Leasingowy w swojej ofercie umo˝li-
wia wzi´cie w leasing sprz´tów zarówno nowych, jak i u˝y-
wanych bez ˝adnych ograniczeƒ ich wartoÊci. EFL dopusz-
cza równie˝ umowy niezawierajàce poczàtkowej wp∏aty
w∏asnej. Czas trwania leasingu sprz´tu budowlanego
w EFL trwa nawet do 60 miesi´cy. 
PopularnoÊç oferty leasingowej EFL i innych firm z bran˝y
potwierdzajà ostatnio opublikowane przez Zwiàzek Polskie-
go Leasingu wyniki firm leasingowych. Po trzech kwarta-
∏ach 2011 roku wartoÊç wszystkich umów dotyczàcych le-
asingu sprz´tu budowlanego w Polsce wynios∏a ponad 1,8
mld z∏. W porównaniu do zesz∏ego roku oznacza to wzrost
a˝ o 28%, co pokazuje, ˝e firmy budowlane widzà du˝e ko-
rzyÊci w korzystaniu z oferty firm leasingowych. WartoÊç
wyleasingowanych samochodów ci´˝arowych jest jeszcze
wi´ksza, gdy˝ po trzech kwarta∏ach 2011 wynios∏a pra-
wie 2,8 mld z∏otych. W przypadku obydwu segmentów EFL
nale˝y do absolutnych liderów, co pokazuje, ˝e dost´pna
w EFL oferta nale˝y do najlepszych na rynku. Ponadto wo-
bec nachodzàcego Euro 2012 i wielu zwiàzanych z tà im-
prezà inwestycji, wydaje si´ wielce prawdopodobne, ˝e
w przysz∏ym roku popyt na sprz´t budowlany oraz samo-
chody ci´˝arowe wzroÊnie jeszcze bardziej. Nawet zakoƒ-
czenie najwa˝niejszych realizacji drogowych nie powinno
zaszkodziç bran˝y budowlanej, gdy˝ jak podaje firma ba-
dawcza PMR swoistà rekompensat´ w tym wzgl´dzie
stanowiç b´dà b´dà inwestycje lokalne. 

Przedsi´biorstwo Budownictwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w ¸om˝y

ul. Sikorskiego 156, 
18-400 ¸om˝a 

tel. 86 216-01-42, fax 86 216-38-68

oferuje do sprzeda˝y

WYTWÓRNI¢ MAS
BITUMICZNYCH  

GIBAT 120 /MADRO/
ROK PROD. 2000, KOMPLETNA, SPRAWNA

Szczegó∏owe informacje: 

tel. 510200572, 510200571

Zalety dla firm z wyboru leasingu, jako sposobu finansowania inwestycji przedstawia Piotr Barcikowski,
Manager Rynku Maszyn Budowlanych w Europejskim Funduszu Leasingowym

O Europejskim Funduszu Leasingowym

Europejski Fundusz Leasingowy SA powsta∏ dwadzie-
Êcia lat temu jako jedna z pierwszych firm leasingowych
w Polsce. Od poczàtku pozostaje liderem bran˝y. Obec-
nie jest najwi´kszà instytucjà finansowà oferujàcà le-
asing wszelkich Êrodków trwa∏ych. Od 2001 roku stano-
wi cz´Êç mi´dzynarodowej Grupy Crédit Agricole, która
znajduje si´ w Êwiatowej czo∏ówce grup bankowych
pod wzgl´dem wielkoÊci kapita∏u. Od kilkunastu lat
wspó∏pracuje z najbardziej liczàcymi si´ producentami
i dostawcami maszyn, urzàdzeƒ, pojazdów oraz innych
Êrodków trwa∏ych. Ju˝ ponad 200 tysi´cy klientów wy-
bra∏o EFL na swojego partnera w biznesie.

Leasing sprz´tu budowlanego i pojazdów ci´˝arowych 

Piotr Barcikowski



Pi´ç miliardów Ritchie Bros. 

Szósty paêdziernika 2011 roku z ca∏à pewnoÊcià na trwa∏e
zapisze si´ w historii Ritchie Bros. Auctioneers. Tego dnia
bowiem obroty tego najwi´kszego na Êwiecie Domu Au-
kcyjnego maszyn i urzàdzeƒ przemys∏owych przekroczy∏y
granic´ pi´ciu miliardów dolarów amerykaƒskich. Rekord
pad∏ podczas publicznej aukcji prowadzonej w trybie on-li-
ne w Hartford Connecticut. 
Ritchie Bros. Auctioneers dzia∏a od roku 1958. Oprócz cen-
trali w kanadyjskim Vancouver firma posiada sto dziesi´ç
oddzia∏ów na ca∏ym Êwiecie, w tym ponad czterdzieÊci pla-
ców aukcyjnych w Ameryce Pó∏nocnej, Europie, na Bliskim
Wschodzie oraz w Australii. 
Uruchomiony w marcu 2002 roku serwis aukcyjny on-line
w zamyÊle organizatorów mia∏ on stanowiç uzupe∏nienie
prowadzonej równolegle tradycyjnej sprzeda˝y aukcyjnej.
Okaza∏o si´ to przys∏owiowym „strza∏em w dziesiàtk´”.
Z biegiem czasu z takiej w∏aÊnie formy zakupów korzystaç
zacz´∏o bowiem coraz wi´cej klientów. Majàc dost´p do In-
ternetu mogà oni braç udzia∏ w aukcjach organizowanych
na ca∏ym Êwiecie. Doceniajàc zainteresowanie tà formà za-
kupów Ritchie Bros. zaprezentowa∏ w kwietniu ubieg∏ego
roku na targach Bauma w Monachium niezwykle funkcjo-
nalnà stron´ internetowà w dwudziestu jeden j´zykach. Au-
kcje on-line obs∏ugiwane sà w siedmiu wersjach j´zyko-
wych. Dzi´ki temu Ritchie Bros. móg∏ pozyskaç wielu no-
wych klientów nawet z najdalszych zakàtków Êwiata. 
Wed∏ug danych ujawnionych przez koncern w chwili obec-

nej po∏owa klientów decyduje si´ na udzia∏ w aukcjach
w trybie on-line. – Ideà, która przyÊwieca∏a nam przy two-
rzeniu serwisu aukcyjnego on-line, by∏o stworzenie produk-
tu, który by∏by maksymalne zbli˝ony do rzeczywstych wa-
runków, w jakich odbywajà si´ tradycyjne aukcje. Ka˝dy
z bioràcych w nich udzia∏ mo˝e na bie˝àco obserwowaç
przebieg transakcji, s∏uchaç prowadzàcego majàc przy tym
zawsze przed oczyma dane liczbowe dotyczàce poszcze-
gólnych licytacji. Chodzi o to, by nasz klient pozostawa∏
stale w centrum wydarzeƒ, nie b´dàc przy tym nara˝ony
na wdychanie spalin – t∏umaczy Bob Armstrong, Chief Ope-
rating Officer w firmie Ritchie Bros. Auctioneers.

Mieszanka firmowa
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Niewàtpliwà zaletà organizowanych przez Ritchie Bros.aukcji On-line jest to, ˝e ich
uczestnicy obserwujàcy maszyny w akcji nie muszà wdychaç spalin…

http://www.efl.pl/


Trzecie Forum Producentów Kruszyw

Trzecie Forum Producentów Kruszyw odby∏o si´ 23 i 24 li-
stopada w Expo Silesa towarzyszàc Targom Kruszyw Natu-
ralnych i Wtórnych Expo Kruszywa. Wzi´∏o w nim udzia∏ 110
osób – m.in. przedstawiciele GDDKiA, organizacji i stowa-
rzyszeƒ wspó∏pracujàcych z Polskim Zwiàzkiem Produ-
centów Kruszyw oraz Instytutem Mechanizacji Budownic-
twa i Górnictwa Skalnego, przedstawiciele uczelni i insty-
tutów badawczych, mediów. Uczestnikami byli prezesi
i dyrektorzy wiodàcych firm produkujàcych kruszywa na-
turalne, sztuczne i z recyklingu oraz dystrybutorów ma-
szyn. GoÊçmi honorowymi Forum byli: Piotr Litwa – Pre-
zes Wy˝szego Urz´du Górniczego, Eduard Duda i Ema-
nuel Olšavsk˘ – cz∏onkowie Rady Slovenskego Zdruzenia
Vyrobcov Kameniva. Sponsorem bran˝owym Forum by∏o
Komatsu Poland Sp. z o.o. Forum wspiera∏y tak˝e NORD-
KALK oraz CEMEX Polska.
Najwa˝niejsze tematy Forum dotyczy∏y jakoÊci kruszyw
oraz zmian dotyczàcych zasad oceny i dopuszczania wy-
robów budowlanych do stosowania w kontekÊcie obecnie
obowiàzujàcych przepisów. W wyniku wczeÊniejszych usta-
leƒ zorganizowano bezpoÊrednie spotkania specjalistów
w grupach tematycznych w zakresie: kruszywa – podsta-
wowy wyrób budowlany, dost´pnoÊç i ochrona z∏ó˝ kopa-
lin do produkcji kruszyw, logistyka i transport kruszyw.
Podczas I Sesji plenarnej przedstawiono przewidywany
zakres zmian i uregulowaƒ prawnych dotyczàcych kru-
szyw. Udokumentowano obowiàzek znakowania kruszyw

znakiem CE, jako dowód na ich bezpieczeƒstwo. 
GDDKiA przedstawi∏a program zapotrzebowania kru-
szyw na lata 2012-2015 oraz doÊwiadczenia i zwiàza-
ne z nimi oczekiwania w zakresie kszta∏tu ziaren, na-
siàkliwoÊci i chemicznej trwa∏oÊci.
Bardzo dobrze zosta∏a przyj´ta deklaracja zwalczania nie-
uzasadnionej wÊród projektantów i wykonawców nieufno-
Êci w odniesieniu do stosowania kruszyw polodowcowych
i kruszyw ze ska∏ osadowych. Wystàpienia II Sesji plenar-
nej zawiera∏y szczegó∏owe informacje o dwu najwi´kszych
rejonach produkcji kruszyw naturalnych ∏amanych – woje-
wództwie dolnoÊlàskim i Êwi´tokrzyskim. Przedstawiono
prognoz´ potrzeb i mo˝liwoÊci rynku kruszyw w Polsce,
która przewiduje spowolnienie, a nast´pnie spadek zapo-
trzebowania w latach 2013-2020. 
W drugim dniu Forum odby∏y si´ spotkania tematyczne
– zorganizowane w formie warsztatów, które odbywa∏y
si´ w tym samym czasie. Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszy∏ si´ temat „Kruszywa jako podstawowy wyrób bu-
dowlany”. Podczas drugiego warsztatu podj´to proble-
my dost´pnoÊci do z∏ó˝ i rozwiàzywania konfliktów. Trze-
cie spotkanie tematyczne dotyczy∏o logistyki i transportu
kruszyw. Zakoƒczeniem programu merytorycznego Fo-
rum by∏ pokaz dynamiczny maszyn i urzàdzeƒ dla gór-
nictwa odkrywkowego, jaki odby∏ si´ w Górniczych Za-
k∏adach Dolomitowych w Siewierzu.
Zainteresowani mogà na stronie www.forum.imbigs.pl
znaleêç szczegó∏owe materia∏y konferencyjne oraz pre-
zentacje przedstawione w trakcie Trzeciego Forum. Do-
st´pna jest tam tak˝e relacja fotograficzna z imprezy.

Mieszanka firmowa
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http://www.targikielce.pl/


http://www.intermat.fr/






Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM < LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl

tel.032 240 70 62

http://kontenerymagazynowe.pl/
http://www.maszyny-lublin.pl/
http://agroglas.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://tv.posbud.pl/
http://swiatkoparek.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer 22 859-19-67  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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

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

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

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

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

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 63

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

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

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

Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest
przedstawiç potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego
nak∏adu.

Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej.

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

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

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

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.

Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

1/2012 27.01.2012 16.12.2011 29.12.2011
2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012
3/2012 04.05.2012 02.04.2012 09.04.2012
4/2012 06.07.2012 04.06.2012 18.06.2012

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.

budowlany
POÂREDNIK
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PoÊrednik Budowlany: – W bran˝y postrzega si´ Pana jako
cz∏owieka konsekwentnego w dzia∏aniach aczkolwiek
szorstkiego w obejÊciu. Cz´sto s∏yszymy, ˝e „Zoszak ma
trudny charakter”…
Piotr Zoszak: – Nie wypada mi polemizowaç z tymi ocenami,
bo nie jestem w stanie obiektywnie oceniç w∏asnego charak-
teru. Przyznaj´, ˝e nie jestem sympatyczny dla ludzi, którzy
stosujà tanie chwyty, nie sà szczerzy w swoich dzia∏aniach.
Nie toleruj´ chodzenia na skróty i nie waham si´ wyra˝aç
swojego sprzeciwu. Wymagam na przyk∏ad, aby zatrudniani
przeze mnie handlowcy mówili klientom prawd´, nawet je˝e-
li w efekcie nie dojdzie do transakcji. Nasi konkurenci sk∏a-
dajà niekiedy obietnice bez pokrycia, mówià klientowi do-
k∏adnie to, co ten chce us∏yszeç. Nie godz´ si´ na takie prak-
tyki, bo to jest dobre na krótkà met´, zawsze wychodzi bo-
kiem. I klientowi, i sprzedajàcemu. Chyba dlatego przez nie-
których uwa˝any jestem za cz∏owieka niemi∏ego, szorstkie-
go. Zgadzam si´ natomiast, ˝e jestem konsekwentny w dzia-
∏aniach. Stawiam przed sobà samym i mojà firmà cele,
do których konsekwentnie dà˝´. Tak jest tak˝e obecnie. Cel
jest bardzo ambitny i nie∏atwy do osiàgni´cia. Ale ja nie przej-
muj´ si´ przeciwnoÊciami, po prostu robi´ swoje. 

– Zdradzi mi Pan, jaki to cel?
– Chc´, aby Tona w ciàgu najbli˝szych trzech-czterech lat
sta∏a si´ niekwestionowanym numerem jeden w polskiej
bran˝y maszyn budowlanych. Uwa˝am, ˝e pod wzgl´dem
technicznym maszyny czo∏owych producentów  ró˝nià si´
wy∏àcznie niuansami. Prawdziwà ró˝nic´ mi´dzy poszcze-
gólnymi markami czyni za to jakoÊç us∏ug oferowanych
przez ich dealera, sprawnoÊç dzia∏ania serwisu.

– Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów o sobie. Skàd wynik∏o Paƒ-
skie zainteresowanie maszynami budowlanymi, jak trafi∏
Pan do tej bran˝y?
– Jak to w ˝yciu bywa, wiele wynika z czystego przypadku.
Z maszynami budowlanymi zetknà∏em si´ w HKL Bauma-
schinen w Rudzie Âlàskiej. Przy okazji zauwa˝yç wypada,
˝e wielu ludzi dzia∏ajàcych w naszej bran˝y wywodzi si´
w∏aÊnie z tej firmy. Moje poczàtki w HKL by∏y doÊç nietypo-
we, wydawa∏o si´, ˝e moja przygoda z tà firmà b´dzie
jedynie ma∏o znaczàcym epizodem. Przepracowa∏em bo-
wiem w HKL kilka miesi´cy, po czym zmieni∏em miejsce za-
trudnienia. Po trzech miesiàcach jednak wróci∏em ju˝
na d∏u˝ej, bo trzy lata. W tym czasie tworzy∏em od podstaw
oddzia∏ HKL pe∏niàc funkcj´ jego kierownika. Po pewnym
czasie doszed∏em do wniosku, ˝e pewne rzeczy chcia∏bym
robiç inaczej. Uzna∏em wówczas, ˝e najuczciwiej b´dzie
pracowaç na w∏asny rachunek i wraz ze wspólnikiem spe-
cjalizujàcym si´ w sprawach finansowych za∏o˝y∏em firm´
Tona. Prowadz´ jà od jedenastu lat.

– Skàd pochodzi nazwa Tona?
– Zak∏adajàc firm´ szuka∏em dla niej odpowiedniej nazwy.
Mia∏a byç krótka, bez polskich liter i ∏atwa do wymówienia
dla obcokrajowców. Tona spe∏nia wszystkie wymienione
kryteria, podkreÊla przy tym, ˝e nie zajmujemy si´ sprz´-
tem, który nie wa˝y przynajmniej tysiàca kilogramów. 

– Wracajàc do Paƒskich ambitnych planów… Rozmawiamy
w imponujàcej siedzibie Tony w Piekarach Âlàskich. Aby
staç si´ liderem rynku Paƒska firma musi dysponowaç takimi
obiektami i profesjonalnym personelem w ca∏ym kraju…
– Musimy byç w stanie profesjonalnie obs∏u˝yç klientów
w ka˝dym zakàtku Polski. Zasada jest taka, ˝e im mniejsza
maszyna, tym bli˝ej trzeba byç jej u˝ytkownika. Nie zaak-
ceptuje on obs∏ugi serwisowej wymagajàcej dwustukilo-
metrowych dojazdów. Polska jest du˝ym krajem, musimy
zatem dysponowaç szeÊcioma-oÊmioma w∏asnymi oddzia-
∏ami wspomaganymi przez firmy zale˝ne zajmujàce si´ wy-
∏àcznie ma∏ym sprz´tem. Oznacza to posiadanie pi´tnastu
punktów handlowych i serwisowych rozsianych po ca∏ym
kraju. Nie da si´ inaczej, przede wszystkim z punktu widze-
nia serwisu. Sieç sprzeda˝y nie musi byç tak rozbudowana,
bo maszyn nie sprzedaje si´ zza biurka. 

– Tona kojarzy si´ przede wszystkim z markà Hitachi. Jak
rozpocz´∏a si´ i jak rozwija∏a wspó∏praca z Japoƒczykami?
– W roku 2001 Tona zacz´∏a oferowaç ∏adowarki marki Fu-
rukawa. Wkrótce Hitachi przej´∏o fabryk´ Furukawy we
Francji. Tak rozpocz´∏y si´ nasze kontakty z Hitachi, które
w tamtym okresie ulega∏o olbrzymim przeobra˝eniom i bu-
dowa∏o sieç dealerskà w Europie. Polska nie by∏a wówczas
w gronie krajów, którymi Hitachi przejawia∏o szczególne za-
interesowanie. Priorytet stanowi∏y bogate rynki, takie jak nie-
miecki czy francuski. My si´ jednak uparliÊmy. Hitachi od-
powiedzia∏o mniej wi´cej tak: róbcie swoje, ale nie liczcie
na specjalne wsparcie. B´dziemy przyglàdaç si´ waszym
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Rozmowa z Piotrem Zoszakiem,
wspó∏w∏aÊcicielem i dyrektorem handlowym

firmy Tona Sp. z o.o.

Tona b´dzie liderem bran˝y!



dzia∏aniom i podejmiemy decyzj´… Trwa∏o to kilka ∏adnych
lat, jednak przynios∏o oczekiwane przez nas efekty. W ubie-
g∏ym roku podpisaliÊmy oficjalnà bezterminowà umow´
z Hitachi. RozpoczynaliÊmy od zera, a teraz rocznie sprze-
dajemy na polskim rynku oko∏o stu maszyn tej marki.

– Jak wspó∏pracuje si´ z Japoƒczykami. Ró˝nica mentalno-
Êci chyba w niej nie pomaga?
– Nie ukrywam, ˝e wspó∏praca jest niekiedy trudna. Choçby
nie wiem jak si´ staraç, to nie uda si´ nam zrozumieç do koƒ-
ca nawzajem. Mamy diametralnie ró˝ny sposób postrzega-
nia rzeczywistoÊci. Sàdz´, ˝e Japoƒczycy oceniajà nas po-
dobnie jak my na przyk∏ad Latynosów. Musimy jednak przy-
zwyczaiç si´, ˝e bardzo si´ ró˝nimy i mimo to dzia∏aç wspól-
nie. Ca∏y czas uczymy si´ siebie nawzajem. Staramy si´
przejàç od Japoƒczyków ich solidnoÊç. W po∏àczeniu z na-
szà elastycznoÊcià daje to po˝àdane efekty.

– Japoƒczycy rzadko powierzajà reprezentowanie ich intere-
sów niezale˝nym firmom. Czy dyrektorem sprzeda˝y w firmie
Tona mo˝e zostaç zatem wkrótce japoƒski mened˝er?
– Hitachi nieco ró˝ni si´ w tym wzgl´dzie. Ma w Europie swoje
przedstawicielstwa zarzàdzane przez Japoƒczyków, ale w nie-
których krajach powierza swe interesy niezale˝nym firmom. Do-
brym przyk∏adem sà Niemcy. Dealerem Hitachi jest tamtejsza
firma Kiesel, która wczeÊniej reprezentowa∏a w tym kraju 
Komatsu. Jej przejÊcie pod skrzyd∏a Hitachi stanowi∏o dodatko-
wy smaczek w rynkowej rywalizacji obu japoƒskich potentatów.

– W Polsce mieliÊmy niedawno bardzo podobnà sytuacj´. Fir-
ma Grausch i Grausch zakoƒczy∏a d∏ugoletnià wspó∏prac´
z Komatsu i natychmiast rozpocz´∏y si´ spekulacje, ˝e b´dzie
partnerem Hitachi w Polsce. Obok albo nawet w miejsce Tony…
– Nasza pozycja nie by∏a ani przez moment kwestionowana.
W Hitachi akceptujà i doceniajà mojà firm´ i sà wobec niej lo-
jalni. Hitachi zresztà nigdy nie czyni zmian dla samych zmian. 

– Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów na temat strategii Paƒskiej fir-
my. B´dziecie koncentrowaç si´ na du˝ych maszynach dla ko-
palni surowców skalnych, czy te˝ powalczycie kompleksowo
o inne segmenty rynku?
– Dostawy specjalistycznych maszyn do kopalni surowców
skalnych stanowià w chwili obecnej rdzeƒ naszej dzia∏alnoÊci.
Dzieje si´ tak ze wzgl´du na stabilnoÊç, jakà cechuje si´ ten ry-
nek. ¸atwo okreÊliç mo˝na, jak d∏ugo b´dzie eksploatowane
dane z∏o˝e i jakie maszyny b´dà potrzebne do wydobycia. Hi-
tachi oferuje doskona∏y sprz´t, doÊç powiedzieç, ˝e w wielu
krajach w segmencie maszyn powy˝ej pi´çdziesi´ciu ton ma
nawet szeÊçdziesi´cioprocentowy udzia∏ w rynku. Uzupe∏nienie
naszej oferty dla kamienio∏omów i firm prowadzàcych roboty
ziemne na szerszà skal´ stanowià równie˝ wozid∏a Bell. Nie
oznacza to, ˝e zaniedbujemy inne segmenty rynku. Na bie˝àco
analizujemy potrzeby polskich klientów i staramy si´
zaoferowaç im sprz´t, który u∏atwi ich dzia∏ania. Zaczynamy in-
teresowaç si´ bli˝ej przerobem odpadów. Mamy tu do
zaoferowania szerokà gam´ ∏adowarek Hitachi, koparki prze∏a-
dunkowe oraz ∏adowarki teleskopowe firmy Merlo, której
jesteÊmy wy∏àcznym przedstawicielem w Polsce.

– Jaki wp∏yw na dostawy maszyn Hitachi mia∏o i ma olbrzymie
trz´sienie ziemi, jakie w marcu tego roku nawiedzi∏o Japoni´?

– W zasi´gu trz´sienia ziemi znalaz∏o si´ pi´ç fabryk Hitachi,
˝adna z nich nie ucierpia∏a za to z powodu tsunami. Dlatego
szybko mo˝na by∏o wznowiç produkcj´. G∏ównym problemem
dla japoƒskiego przemys∏u sà natomiast uszkodzenia infrastruk-
tury, które na d∏ugi czas zak∏óci∏y rytmicznoÊç dostaw kompo-
nentów potrzebnych do utrzymania produkcji, a póêniej dystry-
bucji gotowych wyrobów. Sytuacja Hitachi skomplikowa∏a si´
równie˝ z powodu zaplanowanego na po∏ow´ tego roku wdra-
˝ania do produkcji nowych modeli maszyn. Bioràc pod uwag´
ogrom zniszczeƒ w ca∏ym regionie, trudno by∏o dotrzymaç za-
k∏adanych pierwotnie terminów. Spowodowa∏o to nieco opóê-
nieƒ w dostawach maszyn, ale w chwili obecnej sytuacja jest ju˝
w pe∏ni opanowana. Nasi klienci nie czekajà d∏ugo na sprz´t.
No chyba, ˝e zamówià specjalistycznà, du˝à maszyn´. Na reali-
zacj´ takiego zamówienia zawsze si´ jednak czeka.

– KtoÊ powiedzia∏, ˝e okres bezczynnoÊci japoƒskich fabryk
spowodowany usuwaniem skutków trz´sienia ziemi, zaowo-
cuje post´pem technologicznym. Tamtejsi in˝ynierowie po-
noç nie pró˝nowali… 
– Nie sàdz´, byÊmy w bran˝y maszyn budowlanych mieli
do czynienia z jakimiÊ rewolucyjnymi rozwiàzaniami techno-
logicznymi wymyÊlonymi i wdro˝onymi w czasie kilku mie-
si´cy, kiedy to wystàpi∏y zak∏ócenia w normalnej produkcji.
Prace badawczo-rozwojowe trwajà przecie˝ nieustannie.
Hitachi wprowadza nowe modele maszyn w cyklu czterolet-
nim. W momencie wejÊcia maszyny do seryjnej produk-
cji, praktycznie natychmiast rozpoczynajà si´ prace nad jej
kolejnà generacjà.

– W dobrych latach dla przemys∏u maszyn budowlanych
wszystkie wiodàce firmy inwestowa∏y pokaêne sumy w roz-
wój technologiczny. Czy teraz w kryzysie mo˝emy spodzie-
waç si´ równie du˝ej hojnoÊci w wydatkach na badania?
– Z ca∏à pewnoÊcià Êrodki przeznaczone na badania b´dà
mniejsze, co sprawi, ˝e na efekty prac badawczo-rozwojo-
wych b´dziemy musieli czekali znacznie d∏u˝ej. Wi´kszoÊç
Êrodków przeznaczana byç przy tym musi na rozwój techniki
nap´du. Wynika to z koniecznoÊci dostosowania produkcji
do coraz bardziej wyÊrubowanych norm emisji spalin. Nie sà-
dz´ natomiast, by konstruktorzy poÊwi´cali si´ alternatyw-
nym êród∏om nap´du. Ekologia wyznacza kierunki rozwoju,
ale czy nap´d hybrydowy jest rzeczywiÊcie tak ekologiczny,
jak si´ go przedstawia? Wymaga przecie˝ stosowania ci´˝-
kich akumulatorów obcià˝ajàcych dodatkowo maszyn´
i podnoszàcych zu˝ycie paliwa. Ich produkcja, a póêniej uty-
lizacja, równie˝ bardzo obcià˝ajà Êrodowisko naturalne. Do-
prawdy, trudno mi dopatrzeç si´ tu dzia∏aƒ proekologicznych. 

– Przygotowania do Euro 2012 wkraczajà w ostatnià faz´.
A co po rozegraniu tej imprezy? Czy polska bran˝a budow-
lana straci ca∏kowicie swój impet?
– Euro 2012 stanowi∏o dla mnie przede wszystkim przyczy-
nek stymulujàcy procesy inwestycyjne. Dzi´ki temu ruszy∏
wreszcie ca∏y szereg projektów. Ostatni gwizdek tej impre-
zy nie oznacza jednak koƒca Êwiata. Nie od dziÊ wiadomo
przecie˝, ˝e nie uda si´ wybudowaç wszystkiego, co mia∏o
zostaç wykonane na mistrzostwa. Mamy tak˝e ca∏y szereg
innych potrzeb, choçby modernizacj´ szlaków kolejowych. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Nagrody przyznane!

Ju˝ po raz drugi nasze Wy-
dawnictwo przyzna∏o „Inspi-
racje”. Jak sama nazwa
wskazuje – s∏u˝à one uho-
norowaniu firm, dzi´ki któ-
rym powstajà unikatowe tek-
sty, zdj´cia i filmy. Nagra-
dzamy firmy, które wspiera-
jà nas merytorycznie i pro-
pagujà nowoczesne rozwià-
zania. Nie ukrywamy bo-
wiem, ˝e dziennikarska pra-
ca czasami wydaje si´ nam
doÊç niewdzi´czna. Na pol-
skim rynku pojawia si´
na przyk∏ad nowa maszyna,
ale informacj´ o niej dosta-
jemy z Niemiec, Francji, An-
glii. I nie mo˝emy doczekaç
si´ na ˝aden sygna∏ z Polski.
Albo dowiadujemy si´ po-
niewczasie, ˝e jakaÊ firma
zorganizowa∏a Dzieƒ Otwar-
ty. Zespó∏ ludzi w∏o˝y∏ w to
wiele pracy, poniesiono
koszty, wys∏ano setki zapro-
szeƒ. Impreza si´ odby∏a,
frekwencja dopisa∏a, zosta∏y
zdj´cia, wspomnienia. Tylko
czemu nie podzieliç si´ tymi
wra˝eniami z licznà grupà
czytelników bran˝owych
czasopism? Czy naprawd´
warto dbaç tylko o sta∏ych
klientów? Nie warto szukaç
nowych, potencjalnych na-
bywców naszych produk-

tów? Nie warto si´ po prostu
pochwaliç tym, co nam si´
uda∏o, co mamy ciekawego,
nowego? Bolàczkà naszej
bran˝y jest jednak brak
przep∏ywu informacji. Oczy-
wiÊcie ka˝da firma mo˝e,
a nawet powinna samodziel-
nie zamieszczaç zdj´cia i in-
formacje na w∏asnej stronie
internetowej – ka˝dy prze-
cie˝ jakàÊ ma. Ale warto za-
stanowiç si´, kto i po co
mia∏by zaglàdaç regular-
nie na strony na przyk∏ad
wszystkich firm maszyno-
wych? Kto ma na to czas?
Prasa bran˝owa s∏u˝y
w∏aÊnie temu, by dzienni-
karze wybrali z morza infor-
macji, które nas zalewajà, te
najciekawsze, najwa˝niejsze

i przekazali je w najwi´k-
szym skrócie. Albo przed-
stawili je ze swojego punktu
widzenia, wzbogacili o w∏a-
sne wra˝enia i oceny. Zain-
trygowany czytelnik poszu-
ka wtedy szczegó∏owych in-
formacji na stronie interneto-
wej firmy. Zostanie przez
nas zach´cony i pokierowa-
ny pod konkretne adresy.
Nie ∏udêmy si´, ˝e ktokol-
wiek zaglàda codziennie
na stron´ firmy „X”. Niewiele
jest stron, na których ka˝de-
go dnia pojawia si´ coÊ no-
wego, przecie˝ nie co dzieƒ
wydarza si´ coÊ godnego
upowszechnienia! 
W tym roku zdecydowaliÊmy
si´ wyró˝niç dwie firmy, któ-
re wspó∏pracujà z nami

od dawna. Zarówno w Volvo
Maszyny Budowlane Polska,
jak i w Solideal Polska do-
brze wiedzà, jak zainspiro-
waç nas do napisania intere-
sujàcych tekstów. Dostar-
czajà nam regularnie infor-
macje, które po prostu przy-
jemnie jest rozpowszech-
niaç. Czytelnicy dzi´kujà
nam za ciekawe artyku∏y, za-
tem my teraz dzi´kujemy fir-
mom, które przyczyni∏y si´
do ich powstania.
Ujawnijmy przy okazji, i˝
w tym roku nie by∏o do koƒca
pewne, kto dostanie nagrod´.
Konkurencja by∏a ostra, a je-
den z murowanych kandyda-
tów odpad∏ z niej niemal w fi-
nale. Dlaczego? Zapad∏ si´
pod ziemi´ lub te˝ porwali go
kosmici. Straci∏ szans´, ale
za rok... Prócz nagród dla firm
przyznajemy tak˝e wyró˝nie-
nie indywidualne. W tym roku
jego laureatem zosta∏ Emma-
nuel Ficot z Bergerat Mon-
noyeur. To postaç wyjàtkowa
w naszej bran˝y – gejzer po-
mys∏ów, Êwietny organizator
i mi∏y towarzysz dziennikar-
skich wypraw. Perfekcyjnie
przygotowujàcy pole dzia∏a-
nia dla mikrofonu, apara-
tu, kamery. Zawsze w zasi´gu
telefonu, zawsze odpowiada-
jàcy na maile. Gdyby tak mo˝-
na by∏o napisaç o innych!

www.posbud.pl
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Emmanuel Ficot, koodynator marketingu w Bergerat Monnoyeur Polska ma 33 lata, jest Fran-
cuzem, pochodzi z okolic Lille. Ukoƒczy∏ jednà z najlepszych europejskich szkó∏ biznesu
EDHEC. Jako specjalizacj´ wybra∏ przedmioty luksusowe (rzeczywiÊcie, zdaniem wielu osób
do takich w∏aÊnie produktów zaliczajà si´ maszyny CAT!). Do Polski trafi∏ jako student, w ro-
ku 2000 w ramach programu Erasmus. Choç jadàc do Krakowa postrzega∏ nasz kraj jak czarno-
-bia∏à fotografi´, a Polska znaczy∏a nie wiele wi´cej ni˝ SolidarnoÊç, Lech Wa∏´sa, kolejki i mróz,
ju˝ wkrótce uroki studenckiego ˝ycia ca∏kowicie zmieni∏y ten obraz. Dlatego po ukoƒczeniu stu-
diów szuka∏ mo˝liwoÊci pracy w Polsce i znalaz∏ jà w dziale marketingu Citroëna. WczeÊniej by∏a
jeszcze praca w Szwecji. Cztery lata temu Bergerat Monnoyeur wys∏a∏ Emmanuela do biura
w Warszawie. Jak policzy∏ – pracuje ju˝ w Polsce w sumie 9 lat i mo˝e ju˝ staraç si´ o nasze
obywatelstwo! Lubi tu ˝yç i pracowaç, jednak brakuje mu Francji. Co ciekawe – kiedy wraca
do Francji, brakuje mu Polski! Co mu si´ najbardziej podoba w naszym kraju? – Moja narzeczo-
na! – odpowiada zdradzajàc, i˝ w przysz∏ym roku zamierza zmieniç stan cywilny. Nie musimy
chyba dodawaç, ˝e narzeczona jest rodowità Polkà i pewnie w∏aÊnie jej Emmanuel zawdzi´cza
dokona∏à znajomoÊç naszego j´zyka. JeÊli chodzi o plany zawodowe, to wià˝e je z Bergerat
Monnoyeur, gdzie widzi wiele mo˝liwoÊci rozwoju, tak˝e prac´ we francuskiej centrali firmy. Em-
manuel Ficot – jak sam mówi – jest bardzo kreatywny. W wolnym czasie maluje, pisze, czyta,
gotuje. Kilka razy w tygodniu çwiczy na si∏owni, lubi te˝ p∏ywaç. Mo˝e tej swojej ciekawoÊci Êwia-
ta zawdzi´cza tak wiele doskona∏ych pomys∏ów marketingowych, które mamy okazj´ podziwiaç
na przyk∏ad podczas targów. Zapytany, skàd czerpie inspiracje do swoich wizji odpowiada cyta-
tem George’a Bernarda Shaw: „Sà ludzie, którzy widzà rzeczy jakimi sà i pytajà: dlaczego? Ja
marz´ o rzeczach, których nigdy nie by∏o i pytam: dlaczego nie? Trzeba przyznaç, ˝e to Êmia-
∏e motto. Emmanuel wie jednak, ˝e to nie wystarczy. – Mam szcz´Êcie, ˝e prze∏o˝eni ufajà mi
i pozwalajà realizowaç moje pomys∏y – dodaje nasz tegoroczny laureat.

Laureaci tegorocznych „Inspiracji”: wyró˝niony indywidualnie Emmanuel Ficot z Bergarat
Monnoyeur, Grzegorz Szkultecki, prezes Solideal Polska oraz Zbigniew Medyƒski, prezes
Volvo Maszyny Budowlane Polska z naszymi nagrodami
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„Âniadanie Prezesów”!

Wiele osób uwa˝a, ˝e Êniada-
nie jest najwa˝niejszym posi∏-
kiem dnia. Stàd te˝ pomys∏
zorganizowania spotkania me-
ned˝erów bran˝y maszyn bu-
dowlanych w tej w∏aÊnie for-
mie. „Âniadanie Prezesów”

odby∏o si´ po raz drugi i – co
cieszy – przeciàgn´∏o a˝
do obiadu. Nauczeni ubie-
g∏orocznym doÊwiadcze-
niem nie ograniczyliÊmy
w ˝aden sposób czasu jego
trwania. PoruszyliÊmy tema-
ty wa˝ne dla bran˝y, dlatego

wielu uczestników spotkania
chcia∏o zabraç g∏os. Tema-
tem, który wzbudzi∏ najwi´cej
emocji by∏a konsolidacja
bran˝y. Nikt nie kwestionowa∏
potrzeby wspólnego dzia∏a-
nia, jedynym problemem by-
∏o, jak zwykle, ustalenie do-
godnego dla wszystkich ter-
minu kolejnego spotkania. 

Nie bez powodu ju˝ po raz
drugi zorganizowaliÊmy
„Âniadanie Prezesów” pod-
czas warszawskich targów
Infrastruktura. To idealne
miejsce i czas do dyskusji
na temat targów maszyn bu-
dowlanych w Polsce. Jak po-

strzegajà je giganci bran˝y,
tacy jak Volvo, którzy mogà
wykupiç olbrzymià po-
wierzchni´ i zorganizowaç
pokazy dynamiczne? Dla-
czego Volvo wybra∏o na nie
Kielce, a nie w Warszaw´?
Kto jedzie na Bumasz? 
Targi w innych krajach odbywa-
jà si´ w cyklu trzyletnim. – Pol-

ski rynek ju˝ do tego dorós∏, jest
na tyle rozwini´ty, ˝e nie trzeba
pokazywaç si´ na targach co
rok – powiedzia∏ Zbigniew Me-
dyƒski (Volvo Maszyny Budow-
lane Polska). Marek Osiƒski
(Doosan, Bobcat) uzna∏ z kolei,
˝e zamiast targów korzystniej-

sze by∏oby urzàdzenie wspól-
nej imprezy plenerowej, o cha-
rakterze pikniku, gdzie klienci
mogliby popracowaç maszy-
nami w realnych warunkach.
Skoro w Polsce sà w roku trzy
imprezy targowe dla „maszy-
niarzy”, trudno oczekiwaç
na wszystkich frekwencji. Pre-
zes MT Targi Urszula Pot´ga

z du˝ym zainteresowaniem
s∏ucha∏a przemyÊleƒ uczestni-
ków „Âniadania Prezesów”,
a na przysz∏y rok zapowie-
dzia∏a poszerzenie formu∏y
warszawskich targów o in-
frastruktur´ kolejowà. 

www.posbud.pl
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Silna grupa ju˝ po „Âniadaniu”. Cieszy nas niezmiernie frekwencja na naszej imprezie. Wszystkim raz jeszcze dzi´kujemy za przybycie i g∏os w dyskusji! 

Po Êniadaniu toczono d∏ugie dyskusje, które przenios∏y si´ nawet w kuluary. Jak widaç na naszych zdj´ciach polska bran˝a maszyn budowlanych jest sk∏onna do integracji…
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Leasing maszyn budowlanych, po-
dobnie jak leasing innych sprz´tów

niezb´dnych firmom, jest nadal jednà z popularniejszych
form finansowania Êrodków trwa∏ych w polskich przed-
si´biorstwach. Firmy leasingowe w ubieg∏ym roku sfinan-
sowa∏y aktywa o ∏àcznej wartoÊci 27 miliardów z∏otych.
Dla lepszego zobrazowania mo˝na dodaç, ˝e deficyt bu-
d˝etowy Polski za rok 2010 wyniós∏ (zgodnie z doniesie-
niami Ministerstwa Finansów) 48,3 miliarda z∏otych. Jak
widaç, Êrodki trwa∏e sfinansowane w leasingu pokryç by
mog∏y ponad po∏ow´ tej sumy. 
Zastanówmy si´, czym jest leasing? NajproÊciej odpowie-
dzieç, ˝e leasing umo˝liwia przedsi´biorcom dost´p
do dóbr inwestycyjnych bez koniecznoÊci ich zakupu.
Wa˝ne w tym modelu pozyskiwania Êrodków trwa∏ych
jest niskie, poczàtkowe zaanga˝owanie kapita∏owe
przedsi´biorcy. Leasing opiera si´ o umow´, na mocy
której leasingodawca – w∏aÊciciel przedmiotu leasingu
– przekazuje leasingobiorcy prawo do u˝ywania rzeczy
(w naszym przypadku nowych lub u˝ywanych maszyn,
sprz´tu i urzàdzeƒ budowlanych) za wynagrodzeniem
na okreÊlony w umowie okres. Koszty z tytu∏u umowy le-
asingu sà roz∏o˝one na kilkanaÊcie lub kilkadziesiàt rat
(czynszów leasingowych). Ich liczba uzale˝niona jest
od poczàtkowych ustaleƒ i zawiera si´ w przedziale
od 24 do 60 miesi´cy. Raty leasingowe p∏atne sà mie-
si´cznie, kwartalnie lub w inny uzgodniony sposób. Za-
zwyczaj po zap∏aceniu wszystkich rat leasingobiorca ma
prawo do wykupu u˝ywanej przez siebie rzeczy za usta-
lonà w umowie cen´. 
– Do przygotowania wniosku leasingowego na wybranà
przez klienta maszyn´, VB Leasing wymaga jedynie pod-
stawowych dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià fir-
my, co znacznie skraca czas potrzebny na wydanie de-
cyzji kredytowej przez leasingodawc´ – informuje Wal-
demar Topiƒski, dyrektor Departamentu Transportu i Ma-
szyn Budowlanych VB Leasing Polska SA. Co wi´cej,
spó∏ka oszcz´dza czas swoich klientów, poniewa˝ wszel-
kich formalnoÊci jest w stanie dope∏niç w siedzibie leasin-
gobiorcy. – Warunki i parametry umowy leasingu, takie
jak czas jej trwania, waluta finansowania,  czy harmono-
gram sp∏aty rat leasingowych podlegajà negocjacji i sà
dostosowywane do potrzeb naszych Klientów. WysokoÊç
wp∏aty w∏asnej uzale˝niamy od kondycji finansowej le-
asingobiorcy, a harmonogram rat dostosowujemy
do specyfiki bran˝y, w której nasz klient dzia∏a – dodaje
Waldemar Topiƒski.
Sytuacja na rynku ulega ciàg∏ej zmianie. NiepewnoÊç co
do przysz∏ej sytuacji gospodarczej kraju oraz zawirowania
ekonomiczne na rynku europejskim sk∏aniajà przedsi´bior-
ców do dok∏adnej weryfikacji wydatków i planów inwesty-
cyjnych. Statystyki za ostatnie dziewi´ç miesi´cy dotyczà-
ce iloÊci i wartoÊci udzielanego finansowania pokazujà, ˝e
firmy poszerzajà swój park maszyn, inwestujà w dro˝sze

nastawione na efektywnoÊç dzia∏aƒ
w przysz∏oÊci rozwiàzania. Ocenia
si´, ˝e kolejne miesiàce przyniosà równie˝ stopniowe
zwi´kszenie zainteresowania ró˝nymi formami pozagotów-
kowego finansowania inwestycji. Na rynku leasingodaw-
ców utrzymuje si´ przeÊwiadczenie, ˝e wartoÊç sprz´tu od-
danego w leasing w ca∏ym roku 2011 wzroÊnie. Szacuje
si´, ˝e w porównaniu do roku ubieg∏ego nawet o pi´tnaÊcie
do dwudziestu procent. 
Sytuacj´ na rynku uwa˝nie obserwuje Krzysztof Famul-
ski, Cz∏onek Zarzàdu VB Leasing: - Naszymi klientami
sà g∏ównie ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa. Podmioty
te w sposób szczególny nara˝one sà na zawirowania
zarówno ekonomiczne, jak i polityczne na rodzimym
rynku. Ich dobra kondycja zale˝y g∏ównie od popytu kra-
jowego i warunków gospodarczo prawnych w jakich
funkcjonujà. VB Leasing dba o to, aby oferta by∏a
na bie˝àco aktualizowana i odpowiada∏a na faktyczne
potrzeby naszych klientów. Analizujàc te najistotniejsze
dla przedsi´biorców z bran˝y budowlanej zauwa˝yli-
Êmy, ˝e istnieje forma finansowania jeszcze bardziej do-
pasowana do ich wymagaƒ. Obok leasingu proponuje-
my obecnie po˝yczk´. 
A zatem po˝yczka czy leasing? Decyzj´ o wyborze for-
my finansowania musi podjàç ostatecznie sam klient.
W podj´ciu optymalnej decyzji pomogà mu z pewnoÊcià
fachowcy z VB Leasing, które stawia zawsze na najlep-
sze dopasowanie oferty do potrzeb wynikajàcych ze
specyfiki dzia∏alnoÊci ka˝dego z klientów. Dlatego te˝
przygotowa∏o dwa sposoby finansowania maszyn bu-
dowlanych. Teraz klient skorzystaç mo˝e z najdogod-
niejszego dla siebie rozwiàzania. Warto sprawdziç, która
z propozycji VB Leasing Polska SA oka˝e si´ optymal-
na. Po˝yczka czy leasing?

Przekonujà Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn
Budowlanych VB Leasing Polska SA oraz Cz∏onek Zarzàdu VB Leasing
Polska SA, Krzysztof Farmulski

O VB Leasing Polska

VB Leasing Polska SA nale˝y do koncernu VB-Leasing
International Holding GmbH. Obecnie jest jednà z wio-
dàcych spó∏ek leasingowych w Europie Ârodkowo-
wschodniej oraz liczàcà si´ firmà na rynku polskim.
Spó∏ka umo˝liwia dost´p do Êrodków trwa∏ych, oferujàc
bezpieczny i nowoczesny pakiet us∏ug finansowych. 
VB LEASING korzysta ze specjalistycznej wiedzy w za-
kresie specyfiki poszczególnych grup przedmiotów le-
asingu i bran˝, a swojà strategi´ sprzeda˝y dostosowu-
je do potrzeb okreÊlonych segmentów rynku.
VB LEASING zapewnia kompleksowà obs∏ug´ oraz fa-
chowe doradztwo finansowe Êwiadczone przez wykwali-
fikowanych specjalistów. 

Finansowanie maszyn budowlanych? Tylko w VB Leasing!

Waldemar Topiƒski Krzysztof Famulski



Atlas Copco - nowe
zag´szczarki hydrauliczne

Atlas Copco prezentuje
szeÊç nowych zag´szcza-
rek hydraulicznych zapro-
jektowanych do pracy
na maszynach noÊnych
o masie roboczej 1÷40 ton.
Kluczowà innowacyjnà ce-
chà jest odchylenie moco-
wania obudowy o 15°. Taka
konstrukcja poprawia roz-
k∏ad si∏y na p∏ycie wibrujà-
cej, redukujàc jednoczeÊnie
napr´˝enia i zu˝ycie innych
elementów zag´szczarki.
Zag´szczarki montowane
na wysi´gnikach koparek
przeznaczone sà do za-

g´szczania gruntu, szcze-
gólnie w trudno dost´pnych
miejscach, takich jak wyko-
py, skarpy itp. Przy ich po-
mocy mo˝na wbijaç i wycià-
gaç pale lub grodzice. Sà
w pe∏ni bezpieczne – opera-
tor nie pracuje bezpoÊred-

nio w wykopie, a w kabinie
koparki, dzi´ki czemu nie
jest nara˝ony na nadmierny
ha∏as i niebezpieczeƒstwo. 
Zag´szczark´ mo˝na pod∏à-
czyç pod standardowy uk∏ad
hydrauliczny, co pozwala
zaoszcz´dziç czas i pienià-
dze. Monta˝ urzàdzenia
na wysi´gniku jest bardzo
∏atwy, przy pomocy standar-
dowej p∏yty adaptacyjnej.
Dzi´ki systemowi ciàg∏ego
smarowania PermanentLu-
be zag´szczarki praktycz-
nie nie wymagajà konser-
wacji. Wbudowana regula-
cja przep∏ywu i ciÊnienia za-
bezpiecza urzàdzenia przed
przecià˝eniem, zw∏aszcza
w przypadku, gdy sà one

u˝ywane na ró˝nych ma-
szynach noÊnych.
Opcjonalnie zag´szczark´
hydraulicznà wyposa˝yç
mo˝na w uk∏ad obrotu, któ-
ry u∏atwia pozycjonowanie
i manewrowanie urzàdzeniem
i umo˝liwia prac´ w trudno
dost´pnych miejscach. Rów-
nie˝ jako opcja zag´szczarki
HC mogà byç wyposa˝one
w lemiesz spychajàcy, wy-
równujàcy powierzchni´ ro-
boczà, pozwalajàcy na p∏yn-
ny przebieg prac i spychanie
nadmiaru materia∏u.

www.atlascopco.pl

Sprz´t budowlany
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Hydrauliczne p∏yty zag´szczajàce Atlas Copco

Specyfikacja techniczna
HC 150 HC 350 HC 450 HC 850 HC 1050 HC 1055

Kategoria masy ciàgnika [t] 1÷3 3÷8 4÷9 9÷20 20÷40 20÷40
Masa robocza [kg 160 320 430 880 1.130 1..135
Przep∏yw oleju [l/min] 30 57 76 114 151 189
CiÊnienie robocze [bar] 150 150 150 150 150 150
Energia [t] 1,40 2,30 3,60 7,30 10,50 11,40
Powierzchnia robocza [m2] 0,17 0,31 0,40 0,68 0,90 0,90

Z okazji nadchodzàcych

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

sk∏adamy naszym klientom

i partnerom biznesowym

goràce podzi´kowania

i najserdeczniejsze ˝yczenia

Weso∏ych Âwiàt oraz

wszelkiej pomyÊlnoÊci

w Nowym 2012 Roku.

Zag´szczarki montowane na wysi´gni-
kach koparek przeznaczone sà do za-
g´szczania gruntu

http://www.atlascopco.pl/plpl/


GEHL – EWPA – ARMAX – rozwój sieci sprzeda˝y

Manitou jako w∏aÊciciel i przedstawiciel firmy GEHL na Pol-
sk´ od roku 2007 oferuje amerykaƒskie maszyny firmy
GEHL: mini∏adowarki, ∏adowarki przegubowe oraz wozid∏a
gàsienicowe. Produkty GEHL sà przede wszystkim mocne,
niezawodne i proste. Ich parametry robocze dostosowywa-
ne sà do specyfiki konkretnych rynków i wykonywanych
zadaƒ. Ma to wp∏yw na ich ˝ywotnoÊç i niezawodnoÊç, na-
wet podczas pracy w najci´˝szych warunkach. 
Najstarszym przedstawicielem GEHL w Polsce jest
dzia∏ajàca od roku 1989  firma EWPA Maszyny Budowlane.
Jej g∏ówna siedziba znajduje si´ w Komornikach ko∏o
Poznania, a g∏ównymi sferami dzia∏ania jest sprzeda˝,
wynajem oraz naprawa maszyn budowlanych. Obszar jej
dzia∏ania obejmuje aktualnie  niemal po∏ow´ Polski. Liczba
oddzia∏ów firmy oraz zatrudnieni w nich doÊwiadczeni
mechanicy gwarantujà szybkà reakcj´ serwisu i bardzo do-
bry kontakt z u˝ytkownikami maszyn. Dynamika rozwoju,
fachowoÊç, rzetelnoÊç oraz profesjonalne podejÊcie do
potrzeb klientów ze strony przedstawiciela firmy GEHL zo-
sta∏y docenionione przez dziennik „Puls Biznesu”, który
uhonorowa∏ firm´ EWPA Maszyny Budowlane „Gazelami
Biznesu” w 2005, 2006 i 2007 roku.

GEHL chce byç jak najbli˝ej u˝ytkowników swoich maszyn,
dlatego konsekwentnie rozwija sieç sprzeda˝y i serwisu
w Polsce. Kolejnym krokiem w tym wzgl´dzie jest pozyska-
nie nowego przedstawiciela. Zosta∏a nim firma ARMAX
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej dzia∏ajàca na ryn-
ku maszyn budowlanych i pomp od 1992 roku. ARMAX ofe-
ruje wszechstronnà gam´ produktów i us∏ug na najwy˝szym
poziomie jakoÊciowym, jak równie˝ wynajem maszyn budow-
lanych oraz kompleksowe us∏ugi serwisowe. 
GEHL poszukuje kolejnych powa˝nych partnerów w wy-
branych rejonach Polski. Zainteresowani wspó∏pracà mo-
gà uzyskaç szczegó∏owe informacje pod numerem telefo-
nu: 605 909 056.

www.ewpa.pl

www.armax.com.pl
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Maszyny GEHL sà przede wszystkim mocne, niezawodne, proste w obs∏udze i pod
wzgl´dem konstrukcyjnym

http://gehl.com/
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Wojny cenowe 

Pogarszajàca si´ koniunktu-
ra w bran˝y budowlanej
i mniejsza liczba zleceƒ ze
strony sektora publicznego
zmuszajà firmy budowlane
do dalszego konkurowania
cenà w post´powaniach
przetargowych. Praktyka ta-
ka mo˝e potrwaç nawet
do koƒca bie˝àcej perspek-
tywy unijnej. Negatywne
skutki takiej polityki odczujà
wszyscy uczestnicy proce-
su inwestycyjnego, z zama-
wiajàcymi w∏àcznie.
Wyniki pi´tnastej edycji ba-
dania wÊród pracowników
wysokiego szczebla zarzà-
dzania oraz pionów opera-
cyjnych 200 najwi´kszych
polskich firm budowlanych
przeprowadzonego na po-
trzeby raportu „Sektor bu-
dowlany w Polsce II po∏o-
wa 2011 – Analiza porów-
nawcza województw i pro-
gnozy na lata 2011-2014”
przynios∏y znaczne pogor-
szenie nastrojów w bran˝y
budowlanej w Polsce. 
W opinii analityków PMR,
na gorsze postrzeganie sy-
tuacji w bran˝y mia∏y wp∏yw
takie zjawiska, jak niepew-
noÊç na rynkach finanso-
wych, dobiegajàca koƒca fa-
za realizacji wi´kszoÊci in-
westycji na Euro 2012, ko-
niecznoÊç ci´ç inwestycyj-
nych ze strony sektora pu-
blicznego, a tak˝e brak wy-
raênego o˝ywienia w inwe-
stycjach sektora prywatnego.
W zwiàzku z niepokojàcym
trendem podpisywania kon-
traktów na wartoÊci ni˝sze
od kosztorysów inwestor-
skich, zapytano badane fir-
my m.in. o kwestie realizacji
umów pozyskanych w wa-
runkach du˝ej konkurencji
cenowej. Na pytanie o to, ja-
kie dzia∏ania podejmowane
sà w celu redukowania
kosztów generalnego wyko-
nawstwa, respondenci jako
dwie g∏ówne strategie wy-
mieniali twarde negocjacje

cenowe z podwykonawcami
(64% wskazaƒ) oraz dostaw-
cami materia∏ów (58% wska-
zaƒ), czyli czynniki wp∏ywa-
jàce bezpoÊrednio na kosz-
ty realizacji kontraktu. Bar-
dzo cz´sto wymieniane
by∏y równie˝: optymaliza-
cja harmonogramu, zmia-
ny w projekcie polegajàce
na stosowaniu taƒszych
technik, a tak˝e stosowanie
taƒszych zamienników wy-
posa˝enia (34% wskazaƒ).

Ankieterzy PMR Research za-
pytali tak˝e, jak d∏ugo jesz-
cze, w ich ocenie, potrwa woj-
na cenowa na rynku budow-
lanym. Zdecydowana wi´k-
szoÊç badanych przedsi´-
biorstw twierdzi, ˝e podobne
praktyki b´dà trwa∏y jeszcze
bardzo d∏ugo i w chwili obec-
nej nie widaç ich koƒca. Tyl-
ko jedna trzecia firm przewi-
duje, ˝e ustanà w cià-
gu dwóch lat bàdê szybciej. 
Uzyskane wyniki potwier-

dzajà, ˝e w obliczu mniejszej
liczby przetargów rywaliza-
cja cenowa o nowe zlecenia
b´dzie bardzo ostra. Nieste-
ty, na kontraktach opiewajà-
cych na wartoÊci ni˝sze ni˝
w kosztorysach tracà realnie
wszystkie strony procesu in-
westycyjnego – poczàwszy
od dostawców materia∏ów
i podwykonawców, skoƒ-
czywszy na samych inwesto-
rach, którzy otrzymujà
gorszy jakoÊciowo produkt.

http://www.vbleasing.pl/vbleasing_pl/index.shtml


Komatsu podnosi
standardy

Czas nagli nieub∏aganie.
KoniecznoÊç dostosowania
uk∏adów nap´dowych ma-
szyn do coraz bardziej wy-
Êrubowanych norm emisji
spalin sprawia, ˝e na rynek
trafiajà gruntownie zmoder-
nizowane modele. Nie ina-
czej jest w przypadku ja-
poƒskiego Komatsu. Debiu-
tujàca w∏aÊnie na rynku eu-
ropejskim koparka hydrau-
liczna PC240LC-10 stanowi
dziesiàtà ju˝ generacj´ ma-
szyn tego typu.  
Wytyczne dla konstruktorów
Komatsu pracujàcych nad no-
wà koparkà nie stanowià za-
skoczenia, bo stanowiç nie
mogà. Otrzymali oni zadanie
stworzenia maszyny, która
w stosunku do swej poprzed-
niczki cechowaç si´ b´dzie
wy˝szà wydajnoÊcià, zmniej-
szonym zu˝yciem paliwa, lep-
szym komfortem pracy opera-
tora i u∏atwionà obs∏ugà ser-
wisowà. Czyli przek∏adajàc
na prosty j´zyk – taƒszej
w eksploatacji. Takie w∏aÊci-
woÊci swych wyrobów dekla-
rujà dziÊ wszyscy producenci,
od Korei Po∏udniowej, przez
Chiny, a˝ po Europ´. Komat-
su podkreÊla jednak, ˝e
w przypadku PC240LC-10
efekty pozostajà w zgodzie
z za∏o˝eniami. Od stycznia
przysz∏ego roku b´dà mogli
przekonaç si´ o tym tak˝e
polscy u˝ytkownicy.
W zale˝noÊci od konfiguracji
ci´˝ar roboczy koparki
PC240LC-10 si´gaç mo-
˝e 26.100 kg. Si∏´ do ci´˝-
kiej, a przy tym wydajnej
pracy daje jej silnik Komatsu
SAA6D107E-2 o mocy 179 KM
(132 kW). Jednostka nap´-
dowa wyposa˝ona w ultra-
nowoczesny elektroniczny
uk∏ad sterowania zarzàdza-
jàcy pracà turbospr´˝arki
Komatsu o zmiennej geo-
metrii ∏opatek (KVGT) spe∏-
nia oczywiÊcie normy emisji
spalin EU Stage IIIB/ EPA

Tier 4 Interim. Komatsu po-
daje, ˝e w porównaniu z sil-
nikami stosowanymi w po-
przednim typoszeregu, no-
we jednostki cechuje wy˝sza
o pi´ç procent moc przy jed-
noczesnym zmniejszeniu
zu˝ycia paliwa. W po∏àcze-
niu z uk∏adem automatycz-
nej redukcji pr´dkoÊci obro-
towej silnika pracujàcego
na biegu ja∏owym oszcz´d-
noÊci wynieÊç mogà nawet
do trzydziestu procent. 
Opracowany przez Komatsu
filtr DPF cechuje najwy˝sza
skutecznoÊç. Wychwytuje
on ponad dziewi´çdziesiàt

procent czàstek sta∏ych ze
spalin. W jego sk∏ad wcho-
dzi specjalny katalizator utle-
niajàcy z uk∏adem wtrysku
paliwa dopalajàcy wychwy-
cone czàstki sta∏e w auto-
matycznym albo r´cznym
procesie regeneracji aktyw-
nej lub pasywnej. Regenera-
cja filtra nie powoduje prze-
stojów w pracy maszyny. 
Jednym z za∏o˝eƒ koncernu
Komatsu jest oparcie kon-
strukcji maszyn o podzespo-
∏y w∏asnej produkcji. Dotyczy
to oczywiÊcie tak˝e koparki
PC240LC-10, w której po-
za silnikiem montowane sà
tak˝e inne newralgiczne pod-
zespo∏y Komatsu – pom-

py, silniki hydrauliczne oraz
zawory. Serce koparki stano-
wi cieszàcy si´ uznaniem
u˝ytkowników elektronicznie
sterowany zamkni´ty uk∏ad
hydrauliczny CLSS z kom-
pensacjà ciÊnienia. Umo˝li-
wia on operatorowi zachowa-
nie pe∏nej kontroli zarówno
nad pojedynczymi, jak i z∏o-
˝onymi ruchami roboczymi,
bez pogarszania osiàgów
maszyny. Modernizacja pod-
zespo∏ów hydraulicznych po-
zwoli∏a na dalszà redukcj´
spadków ciÊnienia w ca∏ym
uk∏adzie, co przek∏ada si´
na zwi´kszenie efektywnoÊci

przy jednoczesnym ograni-
czeniu zu˝ycia paliwa. 
Nowa maszyna wyposa˝ona
jest w skonstruowanà spe-
cjalnie z przeznaczeniem dla
koparek gàsienicowych kabi-
n´ spe∏niajàcà standardy
ROPS (zgodnie z normà
ISO 12117: 2008). Jej rurowa
struktura zapewnia operato-
rowi pe∏ne bezpieczeƒstwo
nawet w przypadku przewró-
cenia si´ maszyny. Kabi-
na posadowiona na specjal-
nych wiskozowych amoryza-
torach chroniàcych operato-
ra przed szkodliwymi wibra-
cjami jest nie tylko bezpiecz-
na, ale równie˝ przestron-
na i wygodna. Regulowany

wielop∏aszczyznowo fotel
z wysokim oparciem i zinte-
growanymi konsolami u∏a-
twia sterowanie maszynà.
M∏odsi operatorzy, których
ponoç najbardziej interesu-
je, czy kabina maszyny wy-
posa˝ona jest w radio i kli-
matyzacj´, mogà czuç si´
uspokojeni. Komatsu „do-
rzuci∏o” dodatkowo odtwa-
rzacz MP3 i dwa 12-voltowe
gniazda zasilajàce.
Zmodernizowany siedmioca-
lowy monitor o wysokiej roz-
dzielczoÊci sta∏ si´ teraz jesz-
cze bardziej funkcjonalny.
Odczytywaç mo˝na na nim in-
formacje o parametrach robo-
czych maszyny a˝ w dwudzie-
stu pi´ciu j´zykach. 
Operator koparki PC240LC-10,
nawet jeÊli jest w swym fa-
chu nowicjuszem, b´dzie
pracowaç nià bardzo efek-
tywnie. Korzystaç bowiem
mo˝e z jednego z szeÊciu
predefiniowanych trybów
dopasowujàc parametry ro-
bocze do potrzeb wynikajà-
cych z konkretnego zada-
nia. Panel monitora umo˝li-
wia Êledzenie na bie˝àco
parametrów maszyny. Dzi´-
ki ich analizie operator mo-
˝e korygowaç swój styl pra-
cy, tak aby przynosi∏a ona
najlepsze efekty. 
Stwierdzenie, ˝e maszyny
budowlane muszà praco-
waç, a nie pi´knie prezento-
waç si´ na placu budowy za-
krawa na truizm, ale nie jest
bynajmniej lekcewa˝one
przez in˝ynierów Komatsu.
Zadbali oni o dalsze skróce-
nie przestojów koparki wyni-
kajàcych z koniecznoÊci
przeprowadzenia przeglà-
dów i napraw u∏atwiajàc do-
st´p do newralgicznych
podzespo∏ów, na przyk∏ad
silnika. Równoleg∏e u∏o˝e-
nie ch∏odnicy i odpowietrz-
nika u∏atwia czyszczenie
i naprawy obu podzespo∏ów
a tak˝e – w razie konieczno-
Êci – dajàcego si´ ∏atwo od-
chylaç separatora wody
z uk∏adu klimatyzacji. 

www.komatsupoland.pl
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Koparki gàsienicowe Komatsu poddane zosta∏y gruntownej modernizacji wynikajàcej
z koniecznoÊci dostosowania ich do aktualnych norm dotyczàcych emisji spalin…
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Volvo – niskie koszty,
wysoka wydajnoÊç

Modele L110G i L120G to
najnowsi przedstawiciele
flagowej serii G ∏adowarek
ko∏owych firmy Volvo. Ma-
szyny o masie robo-
czej 18÷21,6 tony zaprojek-
towane zosta∏y z myÊlà o re-
alizacji wymagajàcych za-
daƒ przy budowie infrastruk-
tury, w kamienio∏omach
i przy recyklingu materia∏ów.
Spe∏niajà przy tym wymaga-
nia najnowszych amerykaƒ-
skich i europejskich przepi-
sów dotyczàcych emisji
szkodliwych substancji.
¸adowarki L110G i L120G
cechujà si´  wi´kszà o 20%
si∏à podnoszenia, zwi´kszo-
nà o 5% si∏à wyrywania
i ni˝szym – nawet do 5% –
zu˝yciem paliwa. Zwi´kszo-
nej wydajnoÊci towarzyszy
∏atwiejsza obs∏uga i wy˝sza
niezawodnoÊç, co znacznie
obni˝a ca∏kowity koszt eks-
ploatacji tych maszyn
w przeliczeniu na ton´
przemieszczonego urobku.
¸adowarki L110G i L120G
wyposa˝one zosta∏y w no-
we silniki i uk∏ady przenie-
sienia nap´du, co pozwoli∏o
zwi´kszyç ich wydajnoÊç,
obni˝yç poziom emisji, po-
prawiç p∏ynnoÊç dzia∏ania,
u∏atwiç serwis i zwi´kszyç
komfort operatora. Silniko-
wi spe∏niajàcemu wymaga-
nia norm Tier 4i/Stage IIIB
towarzyszà zaprojektowane
i wyprodukowane przez Vo-
lvo uk∏ady przeniesienia na-
p´du, hydrauliczny i podno-
szàcy, które wspó∏pracujà
ze sobà w doskona∏y, wy-
dajny, paliwooszcz´dny
i harmonijny sposób. Silnik
to przeznaczona do zasto-
sowaƒ terenowych oÊmioli-
trowa, 6-cylindrowa jed-
nostka wysokopr´˝na Volvo
z turbodo∏adowaniem wy-
korzystujàca technologi´
V-ACT (Volvo Advanced
Combustion Technology)
i wyposa˝ona w ch∏odzony

uk∏ad recyrkulacji spalin
i filtr czàstek sta∏ych z ak-
tywnà regeneracjà. Aktywny
filtr czàstek sta∏ych (DPF)
wychwytuje je z gazów
wylotowych, a nast´pnie
spala  dodatkowo obni˝ajàc
poziom emisji. Proces ten
odbywa si´ bez spadku wy-
dajnoÊci i ograniczenia
funkcji roboczych maszyny.
Sterowany elektronicznie
wentylator ch∏odnicy z na-
p´dem hydraulicznym pra-
cuje tylko wówczas, gdy
jest to niezb´dne.
Nowe ∏adowarki Volvo cha-
rakteryzujà si´ poprawionà
reakcjà silnika przy niskich
pr´dkoÊciach obrotowych.
Moment obrotowy i moc
uzyskiwane przy niskich
obrotach silnika, w po∏à-
czeniu z uk∏adem hydrau-
licznym z funkcjà wyczuwa-
nia obcià˝ania, eliminujà
potrzeb´ wykorzystywania
nadmiernej pr´dkoÊci ob-
rotowej, co z kolei wyd∏u˝a
˝ywotnoÊç jednostki nap´-
dowej oraz obni˝a zu˝ycie
paliwa i znacznie ogranicza
poziom ha∏asu. Turbospr´-
˝arka wyposa˝ona jest
w przepustnic´ spalin, któ-
ra pozwala pewnej iloÊci
gazów spalinowych omi-
nàç turbin´, gdy zostanie
osiàgni´te wymagane ci-
Ênienie powietrza doloto-
wego. Przyczynia si´ to do
uzyskiwania dobrej charak-
terystyki reakcji silnika

w ca∏ym zakresie jego
pr´dkoÊci obrotowej.
Modele L110G i L120G wypo-
sa˝ono w przystosowane
do trudnych zadaƒ mosty,
których obudowy dobrze
przenoszà obcià˝enia od ma-
sy maszyny i ∏adunku. Ozna-
cza to, ˝e pó∏osie nap´dowe
przekazujà moment obrotowy
do zwolnic, zmniejszajàc
w ten sposób napr´˝enia
w wale nap´dowym i wa∏kach.
Ko∏yski mostu tylnego sà bez-
obs∏ugowe, a most przedni
wyposa˝ony w sterowanà hy-
draulicznie blokad´ mechani-
zmu ró˝nicowego. Pozwala to
przenieÊç ca∏oÊç mocy na ko-
∏a oraz ograniczyç ich bukso-
wanie. Zapewnia to optymal-
nà przyczepnoÊç na mi´kkim
lub Êliskim pod∏o˝u.
W uk∏adzie hydraulicznym
nowych ∏adowarek zastoso-
wano dwie mocniejsze osio-
we pompy wielot∏oczkowe
o zmiennym wydatku z funk-
cjà wyczuwania obcià˝enia
i przewody gi´tkie, które po-
zwalajà uzyskaç wy˝sze ro-
bocze ciÊnienie hydraulicz-
ne, wy˝szà si∏´ wyrywania
i szybszà realizacj´ funkcji
podnoszenia i przechy∏u ∏y˝-
ki. Uk∏ad hydrauliczny
z funkcjà wyczuwania obcià-
˝enia dostosowuje moc
do bie˝àcych potrzeb w ce-
lu obni˝enia zu˝ycia paliwa
i zwi´kszenia osiàgów.
Skrzynie przek∏adniowe wy-
posa˝one zosta∏y w sztyw-

niejszy zmiennik momentu
obrotowego oraz opracowa-
nà przez Volvo technologi´
APS (Automatic Power
Shift), która gwarantuje, ˝e
∏adowarka pracuje zawsze
na idealnie dobranym biegu,
odpowiednim do obrotów
silnika i pr´dkoÊci jazdy, wy-
korzystania funkcji szybkiej
redukcji biegu, hamowania
silnikiem i innych czynni-
ków. Technologia APS daje
operatorom do wyboru czte-
ry programy zmiany biegów,
dzi´ki czemu pozwala uzy-
skaç wydajniejsze cykle ro-
bocze ograniczajàc tym sa-
mym koszty eksploatacyjne.
Opatentowany przez Volvo
CE uk∏ad kinematyki osprz´-
tu roboczego typu TP ∏àczy
w sobie zalety uk∏adu typu
równoleg∏ego oraz uk∏adu
kinematyki typu Z, zapew-
niajàc idealnie równoleg∏e
prowadzenie osprz´tu i du-
˝à si∏´ wyrywania nawet
w najwy˝szym po∏o˝eniu.
Uk∏ad kinematyki typu TP
charakteryzuje si´ mniejszà
liczbà spoin spawanych, co
zapewnia mu mocnà i trwa∏à
konstrukcj´ dostosowanà
do najtrudniejszych warun-
ków eksploatacji. Geometria
uk∏adu pozwala operatorowi
podjechaç bli˝ej do ha∏dy
materia∏u i podnieÊç go szyb-
ko p∏ynnym ruchem przy za-
chowaniu stabilnoÊci pozio-
mego po∏o˝enia osprz´tu.

www.volvoce.pl
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Niski koszt utrzymania i wysoka wydajnoÊç pracy operatora to cechy wyró˝niajàce ∏adowarki L110G-L120G firmy Volvo
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Case CE poszerza
typoszereg F

Case Construction Equip-
ment uzupe∏ni∏ typoszereg ∏a-
dowarek ko∏owych (Seria F)
o dwa nowe modele -1021F
i 1121F. – Obie maszyny zo-
sta∏y zaprojektowane spe-
cjalnie z myÊlà o eksploata-
cji w kopalniach surowców
skalnych. Otwierajà ca∏-
kiem nowe mo˝liwoÊci
przed swoimi u˝ytkownika-
mi, ju˝ pierwsze testy prak-
tyczne wykaza∏y bowiem,
˝e doskonale spisujà si´
w pracach prze∏adunko-
wych i za∏adunku pojazdów
ci´˝arowych kruszywem.
Nawet mniej doÊwiadczeni
operatorzy dzi´ki mo˝liwo-
Êci korzystania z czterech
predefiniowanych trybów
roboczych mogà w pe∏ni
efektywnie wykorzystywaç
mo˝liwoÊci nowych ∏ado-
warek – t∏umaczy Mariusz
W´glarczyk z CNH Polska.
Zwraca równie˝ uwag´, ˝e
zmodernizowany silnik, uk∏ad
przeniesienia nap´du i uk∏ad
hydrauliczny przyczynià si´
do znaczàcego ograniczenia
kosztów eksploatacyjnych
maszyn. – ¸adowarki ko∏owe
Case serii F dzi´ki zastoso-
wanym w nich silnikom o ni-
skiej emisji spalin, licznym try-
bom roboczym oraz zaawan-
sowanemu technologicznie
uk∏adowi ch∏odzenia cechuje
zwi´kszona wydajnoÊç i ni˝-
sze koszty eksploatacji – do-
daje Mariusz W´glarczyk.
W modelach 1021F i 1121F
zastosowano 9-litrowy silnik
Case/FPT spe∏niajàcy zapisy
normy przejÊciowej Tier IV.
Rozwija on moc 320 (w mode-
lu 1021F) lub 347 KM (1121F).
W tej zaawansowanej techno-
logicznie jednostce nap´do-
wej zastosowano sprawdzonà
technologi´ selektywnej re-
dukcji katalitycznej (SCR)
z wtryskiem wodnego roztwo-
ru mocznika (Diesel Exhaust
Fluid), która znaczàco zmniej-
sza szkodliwe emisje i podno-

si wydajnoÊç maszyny. Silni-
ki z technologià SCR zu˝y-
wajà mniej paliwa i nie wyma-
gajà stosowania drogiego fil-
tra czàstek sta∏ych, dzi´ki
czemu dodatkowo spadajà
koszty eksploatacji. 
Aby odpowiednio dobraç moc
maszyny oraz wydatek uk∏adu
hydraulicznego do wymagaƒ
danego zadania, operatorzy
nowych ∏adowarek Case ko-
rzystaç mogà z czterech try-
bów roboczych. Standardowa
funkcja zarzàdzania biegiem
ja∏owym pozwala maksymal-

nie zwi´kszyç oszcz´dnoÊç
paliwa oraz ograniczyç czas
pracy na tym biegu. 
Dzi´ki zmienionemu wypro-
filowaniu ∏y˝ki uda∏o si´ po-
prawiç jej penetracj´ urob-
ku, a tym samym skróciç
czas nape∏niania i ca∏ego
cyklu roboczego. Przy kàcie
przenoszenia z∏o˝onej ∏y˝ki
wynoszàcym 51 stopni
w modelu 1121F i 48 stopni
w 1021F nowe ∏y˝ki zapew-
niajà lepsze utrzymywanie
∏adunku, zarówno podczas
za∏adunku, jak i przenosze-
nia materia∏u. Uk∏ad kontro-
li jazdy Case Ride Control
(CRC) zapewnia dalsze
ograniczenie wysypywania
si´ materia∏u z ∏y˝ki pod-
czas przejazdów.
Nowe ∏adowarki 1021F
oraz 1121F wyposa˝ono
w hydro-mechanicznà skrzy-
ni´ biegów. Rozwiàzanie to
posiada wszystkie zalety

nap´du hydrostatycznego,
jego trwa∏oÊç jest przy tym
porównywalna z tradycyjnà
skrzynià mechanicznà. No-
wa przek∏adnia automa-
tycznie dobiera odpowied-
ni bieg do pr´dkoÊci obro-
towej silnika. Przyspiesza
to reakcj´ maszyny, za-
pewnia p∏ynnoÊç cykli ro-
boczych i podnosi stopieƒ
efektywnoÊci wykorzysta-
nia maszyny.
Wytrzyma∏a konstrukcja
i innowacyjne rozwiàzania
technologiczne sta∏y si´ dla

konstruktorów Case CE klu-
czem do osiàgni´cia mak-
symalnej niezawodnoÊci
nowych ∏adowarek. Zastàpi-
li oni konwencjonalne
ch∏odnice wykonane z za-
chodzàcych na siebie pane-
li zaawansowanym uk∏adem
ch∏odzenia w kszta∏cie kost-
ki szeÊcianu. Obecnie ka˝dy
panel ch∏odnicy stanowi
bok kostki szeÊcianu, co do-
skonale u∏atwia przep∏yw
powietrza przez rdzenie
ch∏odzàce i czyszczenie
za pomocà wentylatora
o zmiennym kierunku obro-
tów. Uk∏ad ten zapewnia
utrzymanie sta∏ej temperatu-
ry p∏ynów technologicznych

i pozwala wyd∏u˝yç okres
mi´dzy wymianami oleju
do 500 godzin.
Wzmocnione mosty nap´do-
we firmy Zahnrad Fabrik wy-
posa˝ono w automatycznà
blokad´ przedniego mecha-
nizmu ró˝nicowego. Dzi´ki
temu uda∏o si´ uzyskaç mak-
symalnie wysokie w∏aÊciwo-
Êci trakcyjne w ka˝dych wa-
runkach terenowych przy jed-
noczesnym ograniczeniu zu-
˝ycia opon i pozosta∏ych
kosztów eksploatacyjnych.
Oba modele ∏adowarek za-
projektowano z myÊlà o za-
pewnieniu najwy˝szej wy-
dajnoÊci roboczej w tej kla-
sie maszyn. Dotyczy to
na przyk∏ad wysokiego
udêwigu. Model 1021F z ∏a-
twoÊcià radzi sobie z ci´˝a-
rem ponad 8 ton. Natomiast
wi´ksza ∏adowarka 1121F
potrafi podo∏aç obcià˝eniu
roboczemu wynoszàcemu
nawet oko∏o 9 ton. Pozwala
to na za∏adowanie 27-tono-
wej wywrotki w ciàgu zaled-
wie trzech cykli roboczych.
Ka˝dy operator pracuje wy-
dajniej w wygodnych warun-
kach zapewniajàcych pe∏nà
kontrol´ nad funkcjami ma-
szyny. Dlatego te˝ oba mo-
dele dost´pne sà równie˝
w wersji z uk∏adem sterowa-
nia za pomocà joysticka.
Konstruktorzy Case zadbali
tak˝e o zapewnienie dosko-
na∏ej widocznoÊci kraw´dzi
∏y˝ki. Opcjonalnie istnieje
mo˝liwoÊç zamówienia do-
datkowej szerokokàtnej ka-
mery do obserwacji obsza-
ru roboczego z ty∏u maszy-
ny, co ma pozytywny
wp∏yw na zwi´kszenie bez-
pieczeƒstwa pracy zarówno
samego operatora, jak i in-
nych osób przebywajàcych
w pobli˝u maszyny. 
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Dwa nowe modele ∏adowarek ko∏owych Case -1021F i 1121F sprawdzajà si´
w eksploatacji w trudnych warunkach panujàcych w kopalniach surowców skalnych

Podstawowe dane techniczne: 
Model 1021F 1121F
Moc silnika [KM] 320 347
PojemnoÊç ∏y˝ki [m3] 4,20 4,80
Masa eksploatacyjna [t] 24,318 27,636
WysokoÊç wysypu [m] 3,075 3,200
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AMAGO – drzwi 
szeroko otwarte 

Firma Amago Sp. z o.o. po-
wsta∏a w roku 1996 i poczàt-
kowo zajmowa∏a si´ sprze-
da˝à u˝ywanych wiertnic,
sprz´tu do g∏´bokiego fun-
damentowania oraz geo-
syntetyków. Obecnie po-
siada cztery dzia∏y i znacz-
nie poszerzy∏a asortyment. 
Pierwszy z dzia∏ów AMAGO
zajmuje si´ maszynami bu-
dowlanymi, a oprócz nich
oferuje tak˝e szerokà gam´
osprz´tu i akcesoriów: Êwi-
dry, g∏owice frezujàce, ∏y˝-
ki, itp. Drugi dzia∏ zajmuje
si´ geosyntetykami, posia-
dajàc w ofercie pe∏nà gam´
geow∏óknin, tkanin oraz sia-
tek do gruntu. Trzeci – ofe-
ruje maszyny wiertnicze
i fundamentowe, pod g∏´-
bokie wiercenia naftowe,
gazowe, fundamentowe
i hydrauliczne. Dzia∏ czwar-
ty – techniczny – odpowia-
da za przeglàdy, sprawnoÊç
maszyn i osprz´tu.
Spó∏ka Amago posiada sie-
dzib´ g∏ównà w Cholerzynie
ko∏o Balic, a tak˝e przedsta-
wicielstwa na terenie kraju:
w Warszawie, Poznaniu
i Gdaƒsku. W ka˝dym z od-
dzia∏ów znajdujà si´ maga-
zyny z cz´Êciami zamienny-
mi oraz warsztaty, gdzie wy-
konywane sà przeglàdy
oraz serwis maszyn. 
AMAGO stara si´ byç za-
wsze jak najbli˝ej swych
klientów. Stàd pomys∏ orga-
nizowania cyklicznych im-
prez w formie „Drzwi Otwar-
tych” po∏àczonych z testami
maszyn. Wesz∏y ju˝ one
do tradycji Spó∏ki. Najcz´-
Êciej takie imprezy odbywa-
jà si´ na terenie kopalni czy
˝wirowni, co daje mo˝liwoÊç
ciekawej ekspozycji i przete-
stowania maszyn w real-
nych warunkach pracy. Nie
inaczej by∏o i w koƒców-
ce 2011 roku, kiedy to AMA-
GO zorganizowa∏o pokazy
zarówno w swej podkrakow-

skiej siedzibie, jak i na prze-
ciwleg∏ym kraƒcu Polski
– w oddziale gdaƒskim.
Dzi´ki pi´knej pogodzie
i ciekawej scenerii koreaƒ-
skie maszyny Hyundai mo-
g∏y zostaç zaprezentowane
w ca∏ej swojej okaza∏oÊci.
W pokazach wzi´∏o udzia∏
wielu klientów, którzy otrzy-
mali szans´ nie tylko obej-
rzenia maszyn w akcji, ale
i samodzielnego sprawdze-
nia, jak radzà sobie one
w realnych warunkach pra-
cy. A by∏o co oglàdaç… 
Podczas „Drzwi Otwartych”
w Cholerzynie zaprezento-
wana zosta∏a wa˝àca pra-
wie 24 tony ∏adowarka
HL770-9 o mocy silni-
ka 280 KM – a tak˝e koparki
gàsienicowe: R210LC-9 (wa-
˝àca prawie 22 tony, o mocy
silnika 151 KM i pojemnoÊci
∏y˝ki 1,34 m3) oraz R320LC-
-9 (33 tony, 278 KM, poj. ∏y˝-
ki – 2,1 m3). OczywiÊcie nie
zabrak∏o równie˝ koparek
ko∏owych, w tym: R170W-
-9/2PC, R140W-9/mono
i R140W-9/2PC. Wszystkie
maszyny cieszy∏y si´ du˝ym
zainteresowaniem, ale naj-
wi´kszy podziw co do si∏y
i precyzji pracy wzbudzi∏a ∏a-
dowarka HL770-9.
GoÊcie AMAGO mieli tak˝e
okazj´ obejrzeç sprz´t wiert-
niczo-fundamentowy: sond´
statyczno-dynamicznà Paga-
ni TG 63-200 oraz palownic´
Soilmec SR-30 w konfigura-
cji CFA. Oprócz szansy prze-
testowania maszyn na spe-
cjalnie przygotowanym poli-
gonie, odwiedzajàcy mogli
zapoznaç si´ z ich parame-
trami oraz zasi´gnàç facho-
wych informacji u przedsta-
wicieli firmy AMAGO.
Wszystko to odbywa∏o si´
– jak zwykle – przy smacz-
nym grillu i bufecie. Dosko-
na∏ym uzupe∏nieniem oferty
prezentowanej przez AMA-
GO by∏o tak˝e doradztwo le-
asingowe dotyczàce finan-
sowania ewentualnych zaku-
pów za poÊrednictwem
AMAGO Finance.

Siódmego paêdziernika,
po raz kolejny AMAGO za-
prosi∏o klientów na „Drzwi
Otwarte” do swego oddzia-
∏u w Gdaƒsku. W tym roku
realizowane one by∏y w ra-
mach Amago Hyundai Tour
(cykl testów maszyn po∏à-
czony z objazdem po ca∏ej
Polsce). Impreza odby∏a si´
w kopalni Gniew II, dzi´ki
uprzejmoÊci Marka G∏owali.
Podczas pokazów na tere-
nie ˝wirowni do dyspozycji
goÊci oddane zosta∏y dwie
maszyny: koparka gàsieni-
cowa R210 serii 9 oraz eko-
nomiczna ∏adowarka czo∏o-
wa HL 770-9. Na odwiedza-
jàcych czeka∏y liczne atrak-
cje, oczywiÊcie przede
wszystkim testy maszyn
Hyundai i poznanie ich
walorów w realnych warun-
kach. Ale nie tylko… Mo˝na
by∏o tak˝e podziwiaç umie-
j´tnoÊci kierowcy rajdowe-
go – Marka Zajàca, pokaz
Strong Mana – Krzysztofa
Schabowskiego, a tak˝e
obejrzeç z bliska pojazdy
warsztatowe i terenowe. 
Teren kopalni odwiedzi∏o
wielu klientów, którzy oglà-
dajàc maszyny Hyundai za-
si´gn´li równoczeÊnie fa-
chowych informacji na te-
mat ich u˝ytkowania. Mogli
tak˝e sami zasiàÊç w kabi-
nach maszyn i w tym – iÊcie
idealnym do tego celu miej-
scu – sprawdziç ich mo˝li-
woÊci. Obie prezentowane
w kopalni Gniew II maszyny
nale˝à do bardzo popular-
nych wÊród polskich u˝yt-
kowników, dlatego te˝ w∏a-
Ênie one zosta∏y przy tej
okazji zaprezentowane. 
Poniewa˝ gospodarze obu
imprez odnieÊli niewàtpliwie
sukces organizacyjny – po-
kazy cieszy∏y si´ du˝à fre-
kwencjà – AMAGO zadecy-
dowa∏o, ˝e zgodnie z trady-
cjà równie˝ w przysz∏ym ro-
ku zorganizuje kolejne po-
kazy. Ju˝ dziÊ nowi i poten-
cjalni klienci AMAGO mogà
si´ czuç na nie zaproszeni. 

www.amago.pl
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JCB 456e ZX – nie tyko
do kamienio∏omów

Podczas tegorocznych nie-
zwykle presti˝owych targów
Steinexpo uwag´ odwiedza-
jàcych stoisko JCB zwraca-
∏a dwudziestotonowa ∏ado-
warka ko∏owa 456e ZX. Naj-
wi´ksza spoÊród maszyn te-
go typu produkowanych ak-
tualnie przez brytyjski kon-
cern dost´pna jest w ró˝-
nych konfiguracjach znacz-
nie poszerzajàcych zakres
jej zastosowaƒ.  Oprócz pre-
zentowanej na Steinexpo
maszyny z kinematykà wy-
si´gnika typu „Z” przezna-
czonà do prac w kamienio-
∏omach oraz przemyÊle wy-
dobywczym zamówiç mo˝-
na ∏adowark´ z d∏ugimi ra-
mionami do prac na wysypi-
skach i recyklingowych oraz
z uk∏adem czterech si∏owni-
ków do zastosowaƒ w tarta-
kach i do prac leÊnych. 
Dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowa-
nia szerokiego asortymentu
dodatkowego osprz´tu robo-
czego (∏y˝ki specjalistyczne,
chwytaki, zamiatarki) zwi´k-
szyç mo˝na zakres zastosowaƒ
maszyny. Narz´dzia pod∏àcza
si´ b∏yskawicznie przy u˝yciu
szybkoz∏aczy hydraulicznych
lub mechanicznych.
W standardzie ∏adowarka
JCB 456e ZX wyposa˝o-
na jest w uk∏ad resetujàcy
pozycj´ ∏y˝ki oraz mecha-
nizm wypchni´cia ramion.
Konstrukcja maszyny za-
pewnia jej wysokà si∏´ wyry-
wajàcà oraz doskona∏e para-
metry ∏adowania. Specjalnie
zaprojektowane sworznie,
tuleje oraz uszczelnienia
we wszystkich po∏àcze-
niach przed∏u˝ajà ˝ywot-
noÊç podzespo∏ów oraz po-
zwalajà na wyd∏u˝enie okre-
sów mi´dzyobs∏ugowych.
¸adowarka nap´dzana jest
szeÊciocylindrowym wysoko-
pr´˝nym silnikiem z turbodo-
∏adowaniem i przepustnicà
spalin. Jednostka nap´dowa
rozwija moc 216 KM (161 kW).

Maszyna posiada nap´d
na cztery ko∏a. Zastosowano
w niej jednostopniowà prze-
k∏adni´ z wbudowanym
zmiennikiem momentu typu
„Powershift” produkcji firmy
ZF Passau. Umo˝liwia ona au-
tomatyczne ∏agodne prze∏à-
czanie biegów sterowane
elektronicznie z wykorzysta-
niem spowalniania pr´dkoÊci
i modulowania w celu p∏ynne-
go wyboru kierunku jazdy
i prze∏o˝enia. Operator dyspo-

nuje czterema biegami
do przodu i trzema wsteczny-
mi. Automatyczne p∏ynne
prze∏àczanie biegów zapew-
nia zawsze prawid∏owy dobór
biegu do wymagaƒ danego
zastosowania.
Podwójna pompa o zmien-
nym skoku zasila uk∏ad hy-
drauliczny zapewniajàc
moc odpowiednià do zapo-
trzebowania wynikajàcego
ze specyfiki wykonywanego
zadania. G∏ówny obwód hy-
drauliczny maszyny stero-
wany jest za pomocà poje-
dynczej dêwigni (joysticka).
W maszynie zastosowano
akumulator ciÊnienia uk∏adu
hydraulicznego. Zapewnia
to mo˝liwoÊç sterowania
funkcjami maszyny nawet
w przypadku drastycznego
spadku ciÊnienia roboczego
w uk∏adzie. ¸adowarka im-
ponuje doskona∏ymi para-
metrami za∏adunkowymi.
Uniesienie ramion ∏adowar-
kowych z nape∏nionà ∏y˝kà

podczas pracy silnika
na maksymalnych obro-
tach trwa niespe∏na szeÊç
sekund, a wy∏adunek ca∏ko-
wicie nape∏nionej ∏y˝ki nieco
ponad sekund´.
Uk∏ad ∏agodnej jazdy
(SRS) za∏àcza si´ automa-
tycznie w momencie, gdy
maszyna przekroczy pr´d-
koÊç 7 km/h. Zapobiega
on wysypywaniu si´ urob-
ku z ∏y˝ki podczas przejaz-
dów po nierównym terenie

podnoszàc tym samym
znaczàco efektywnoÊç wy-
korzystania maszyny. 
Ergonomicznie rozmiesz-
czone elementy sterowania
i p∏ynnie dzia∏ajàce dêwignie
serwosterowania zapewnia-
jà operatorowi pe∏nà kontro-
l´ nad maszynà i optymalnà
wydajnoÊç pracy w szero-
kim zakresie zastosowaƒ.
Skutecznie dzia∏ajàce oÊwie-
tlenie podnosi bezpieczeƒ-
stwo pracy. Maszyna wypo-
sa˝ona jest w przednie i tyl-
ne Êwiat∏a do jazdy po dro-
gach, Êwiat∏a postojowe,
przednie i tylne Êwiat∏a robo-
cze. W ∏adowarkach eksplo-
atowanych w kopalniach su-
rowców skalnych stosuje si´
specjalne os∏ony na reflekto-
ry ograniczajàce ryzyko
uszkodzeƒ mechanicznych.
Robotnicy i inne pojazdy
znajdujàce si´ w pobli˝u ∏a-
dowarki podczas wykony-
wania przez nià manewru
cofania ostrzegani sà g∏o-

Ênym sygna∏em dêwi´ko-
wym, co ogranicza ryzyko
najechania lub kolizji. 
W maszynie zastosowano
hydrauliczny uk∏ad kierowni-
czy ze sterowaniem awaryj-
nym. Uk∏ad monitorujàcy
przep∏yw przez zawór steru-
jàcy zapewnia p∏ynne, nie
wymagajàce wysi∏ku kiero-
wanie maszynà. Mimo
swych gabarytów ∏adowar-
ka 456e ZX imponuje zwrot-
noÊcià. Kàt jej skr´tu wyno-
si ±40°. Si∏owniki skr´tu wy-
posa˝ono w uk∏ad amorty-
zacji w skrajnym po∏o˝eniu.
EfektywnoÊç eksploatacji
i bezpieczeƒstwo pracy za-
pewnia cechujàcy si´ opty-
malnà sprawnoÊcià uk∏ad
hamulcowy. Konstruktorzy
JCB zastosowali dwuobwo-
dowe wielotarczowe hamul-
ce hydrauliczne z akumula-
torem ciÊnienia dzia∏ajàce
na wszystkie ko∏a. 
Konstruktorzy JCB przywià-
zujà zawsze wielkà wag´
do wygody operatora. Posa-
dowiona na specjalnych
amortyzatorach kabina ∏ado-
warki 456e ZX spe∏niajàca
wymogi ROPS/FOPS impo-
nuje przestronnoÊcià. Trój-
dzielna przednia szyba o du-
˝ej powierzchni sprawia, ˝e
operator ma doskona∏y wi-
dok na ca∏y obszar roboczy
z przodu maszyny.
Specjalna konstrukcja kabiny
pozwala na jej optymalne
uszczelnienie, co zapobiega
wnikaniu do jej wn´trza za-
nieczyszczeƒ. Jest to niezwy-
kle istotne w przypadku eks-
ploatacji w strefach o du˝ym
zapyleniu, na przyk∏ad w ko-
palniach surowców skalnych. 
U˝ytkownik ∏adowarki mo˝e
korzystaç z systemu teleme-
trycznego JCB LiveLink. Po-
zwala on za pomocà specjal-
nej strony internetowej na Êle-
dzenie parametrów roboczych
maszyny, na przyk∏ad danych
o pracy jednostki nap´dowej
i uk∏adu hydraulicznego. To
tak˝e sposób na zwi´kszenie
efektywnoÊci pracy.

www.interhandler.pl
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¸adowarka ko∏owa JCB  456e ZX standardowo wyposa˝ona jest w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 3,5 m3
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Wacker Neuson Light
Balloon LBM 1

Balony oÊwietleniowe Light
Balloon LBM 1 stanowià
udanà konstrukcj´. In˝ynie-
rom firmy Wacker Neuson
uda∏o si´ bowiem stworzyç
urzàdzenia por´czne, funk-
cjonalne, a jednoczeÊnie nie-
zwykle skuteczne w dzia∏a-
niu. Na uwag´ zas∏uguje
równie˝ ˝ywotnoÊç i ela-
stycznoÊç stosowania balo-
nów na placach budowy
o ró˝nym charakterze. W wa-
runkach ograniczonej wi-
docznoÊci, po zmierzchu
i w czasie prac wykonywa-
nych w godzinach nocnych
Light Balloon LBM 1 zapew-
nia optymalne oÊwietlenie
miejsca pracy, co przyczynia
si´ do zwi´kszenia pr´dko-
Êci ich wykonywania oraz
bezpieczeƒstwa pracy.
– Tym, co wyró˝nia Light Bal-
loon LBM 1, jest mo˝liwoÊç
b∏yskawicznego u˝ycia.
Wszystkie niezb´dne do jego
dzia∏ania komponenty sà zin-
tegrowane z urzàdzeniem.
èród∏o Êwiat∏a, statyw i gene-
rator dzi´ki mo˝liwoÊci zasto-
sowania wózka transporto-
wego obs∏ugiwanego przez
jednà osob´ mogà byç b∏y-
skawicznie ustawione w ˝à-
danym miejscu na placu bu-
dowy, które wymaga oÊwie-
tlenia. Dzi´ki temu bez prze-
szkód prowadziç mo˝na pra-
ce tak˝e po zapadni´ciu
ciemnoÊci i przy z∏ej widocz-
noÊci. Zastosowany w Light

Balloon LBM 1 ˝arnik HQI
emituje Êwiat∏o o nat´˝e-
niu 99.000 lumenów. To klu-
czowy parametr naprawd´
godny uwagi – t∏umaczy Ro-
bert Brauneis, odpowiadajà-
cy za te produkty w firmie
Wacker Neuson. 
Balon oÊwietleniowy umiesz-
czony jest na statywie, któ-
ry mo˝na wysuwaç na wy-
sokoÊç nawet do 3,70 me-
tra. Umo˝liwia to dobre
oÊwietlenie tak˝e du˝ych
rozleg∏ych powierzchni. 
Przepuszczajàca Êwiat∏o tek-
stylna pow∏oka balonu rów-

nomiernie rozprasza jasne
Êwiat∏o, sprawia tak˝e, ˝e
pracujàcy w sàsiedztwie nie
sà oÊlepiani odb∏yskami.
Wzroku przebywajàcych
w pobli˝u balonów oÊwietle-
niowych Wacker Neuson nie
m´czà tak˝e cienie i kontra-
sty. Jest to szczególnie istot-
ne podczas u˝ytkowania ba-
lonów w sàsiedztwie dróg,
na których mimo prowadzo-
nych robót budowlanych od-
bywa si´ normalny ruch. Pro-
ducent balonów zwraca tak-
˝e uwag´ na mo˝liwoÊç pra-
cy urzàdzenia z generatorem

zwi´kszajàcym zakres jego
zastosowaƒ. Zadaniem ge-
neratora jest bowiem nie tyl-
ko zasilanie samego balonu,
ale tak˝e gniazda (230 V, 16
A), do którego pod∏àczyç
mo˝na inne narz´dzia lub
urzàdzenia. W razie potrzeby
generator (w zestawie pro-
ducent dostarcza urzàdze-
nie GV 2500A) w zaledwie
kilku ruchach daje si´ ∏a-
two wymontowaç. Po prze-
prowadzeniu tej niezwykle
prostej czynnoÊci mo˝-
na u˝ytkowaç go niezale˝-
nie, a w jego miejsce za-
stosowaç na przyk∏ad pa-
sujàcy wymiarami inny ge-
nerator o odmiennych para-
metrach roboczych.
Balon oÊwietleniowy LBM 1
posadowiony jest na stabilnej
ramie i wyposa˝ony w mocne
kó∏ka, które u∏atwiajà prze-
mieszczanie urzàdzenia na-
wet po bardzo nierównej na-
wierzchni. Urzàdzenie w celu
przemieszczania z miejsca
na miejsce mo˝na równie˝
podwiesiç na lince. S∏u˝y
do tego mocny uchwyt
do podnoszenia. Stabil-
noÊç, nawet przy wietrznej
pogodzie, zapewniajà balo-
nowi trzy solidne regulowa-
ne na wysokoÊç podpory.
Dzi´ki nim mo˝na zniwelo-
waç nierównoÊci pod∏o˝a.
Jednostka oÊwietleniowa
umocowana jest na statywie,
który pozwala si´ ∏atwo regu-
lowaç na wysokoÊç za po-
mocà precyzyjnego mecha-
nizmu korbowego.

www.wackerneuson.pl
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Cechujàcy si´ zintegrowanà konstrukcjà balon oÊwietleniowy LBM 1 Wacker Neuson za-
pewnia optymalne oÊwietlenie ka˝dego placu budowy 
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¸adowarki teleskopowe 
HAULOTTE

HAULOTTE Polska, filia eu-
ropejskiego lidera oraz trze-
ciego Êwiatowego produ-
centa w zakresie podestów
roboczych do pracy na wy-
sokoÊciach oraz urzàdzeƒ
do podnoszenia ∏adunków,
oferuje kompletnà gam´
podestów ruchomych oraz
∏adowarek teleskopowych
macierzystej marki, a tak˝e
serwis, którym obj´te sà
wszystkie urzàdzenia sprze-
dawane przez firm´. W sze-
rokiej ofercie znajdujà si´
urzàdzenia wykorzystywane
w budownictwie ogólnym,
drogownictwie, w pracach
remontowych i instalator-
skich oraz w zastosowa-
niach przemys∏owych. 
Do prac budowlanych, prze-
mys∏owych, za∏adunkowych
oraz innych zwiàzanych
z podnoszeniem i przeno-
szeniem ∏adunków na wy-

sokoÊç od 10 do 17 metrów
przeznaczone sà ∏adowarki
marki HAULOTTE. Ich gama
sk∏ada si´ z nowych modeli:
HTL 4010, 3510, 3210, oraz
HTL 3614 i HTL 3617, a tak-
˝e HTL 4014 i HTL 4017.
Wszystkie wymienione ma-
szyny dostosowane sà
do potrzeb wymagajàcych
u˝ytkowników, doskonale
spisujà si´ w najtrudniej-
szych warunkach. Charak-
teryzujà si´ wysokà wydaj-
noÊcià podnoszenia – mak-
symalny udêwig wynosi
od 3,2 do 4 ton, du˝à precy-

zjà oraz komfortem pracy.
¸adowarki standardowo wy-
posa˝one sà w wid∏y, istnie-
je mo˝liwoÊç wyposa˝enia
ich równie˝ w uniwersalnà
∏y˝k´ 4 w 1 (o pojemnoÊci
1 lub 0,75 m3), ∏y˝k´ z z´ba-
mi lub bez z´bów (o pojem-
noÊci 0,9 m3), wysi´gnik ha-
kowy o udêwigu 3 ton, p∏y-
t´ czo∏owà do mocowania
elementów z przesuwem
bocznym lub bez przesu-
wu, a tak˝e ochronnà meta-
lowà kratk´ przedniej szy-
by. Opcjonalnie, wy∏àcznie
w modelach HTL 4014

i HTL 4017 istnieje równie˝
mo˝liwoÊç instalacji kosza.
HTL 4010 i 3210 wyposa˝o-
no w stabilizatory, które sà
rozmieszczone na szeroko-
Êci maszyny wynoszà-
cej 2,26 metra, pozwala to
na podnoszenie ∏adunków
nawet w ciasnych przestrze-
niach. Natomiast HTL 3510
jest wyposa˝ony w pozio-
mowanie ramy dla optymal-
nej mobilnoÊci i lepszego
dopasowania si´ do nierów-
noÊci terenu.
HTL 4010, 3510 i 3210 gwa-
rantujà precyzj´ oraz kom-
fort u˝ytkownikowi dzi´ki za-
stosowaniu nap´du hydro-
statycznego i sterowaniu
w pe∏ni proporcjonalnym
joystickiem w standardzie.
Wszystkie urzàdzenia mar-
ki HAULOTTE odpowiada-
jà najnowszym wymogom
prawa pracy oraz normom
europejskim (oznakowanie
CE, EN 280) i mi´dzynaro-
dowym (ANSI, CSA, AS).

www.haulotte.com
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¸adowarki teleskopowe HAULOTTE doskonale spisujà si´ w ka˝dych warunkach 

http://www.haulotte.pl/index.aspx?site=PL&lang=PL


PodnoÊniki teleskopowe
firmy Dieci

Wy∏àcznym importerem i dys-
trybutorem podnoÊników tele-
skopowych Dieci w Polsce
jest firma Ditta-Seria. Zapew-
nia nie tylko dost´pnoÊç ma-
szyn, ale równie˝ obs∏ug´ ser-
wisowà oraz cz´Êci zamienne
na terenie ca∏ego kraju.
Firma Ditta-Seria jest wy-
∏àcznym dystrybutorem ma-
szyn i urzàdzeƒ w∏oskiej fir-
my Dieci S.r.l., produkujàcej
od roku 1962 maszyny
oraz urzàdzenia budowlane
i rolnicze. Dieci jako pierwsza
firma w Europie wprowadzi∏a
na rynek specjalistyczne pod-
noÊniki teleskopowe. Dieci
dysponuje szerokà paletà
podnoÊników teleskopowych
sk∏adajàcà si´ z 40 modeli,
od najmniejszego – Apol-
lo 25.6 do najwi´kszego – Pe-
gasus 40.25. Najmniejsze
maszyny – Apollo i Dedalus
o maksymalnej wysokoÊci

podnoszenia 6,7 metra oraz
ze wzgl´du na ma∏e gabaryty
i zwrotnoÊç, wykorzystuje si´
np. do pracy w magazynach.
Maszyny w wersji obrotowej
oferowane sà pod wspólnà
nazwà Pegasus. Seria ta
obejmuje osiem modeli
o udêwigu maksymalnym,
wynoszàcym od 4 do 7 ton
i wysokoÊci podnoszenia
od 11 do 25 metrów. Modele
te wyposa˝one sà w rami´ te-
leskopowe i kabin´ operato-

ra obracajàcà si´ dooko∏a
w∏asnej osi. Ca∏a seria ma-
szyn Pegasus nap´dza-
na jest silnikami Perkins
o mocy 106 kW. Dwuza-
kresowa przek∏adnia hy-
drostatyczna umo˝liwia im
poruszanie si´ z maksy-
malnà pr´dkoÊcià 40 km/h.
W przypadku ∏adowarki
o najwi´kszym zasi´gu pio-
nowym wynoszàcym 25 me-
trów, udêwig maksymalny
na tej wysokoÊci wynosi

1,7 tony. Gdy maszyna nie
zostanie rozstawiona na czte-
rech hydraulicznych podpo-
rach, maksymalna wysokoÊç
podnoszenia spada do 21 me-
trów, a udêwig do 1,5 tony. 
Wszystkie ∏adowarki Pega-
sus wyposa˝one sà w trzy
tryby jazdy. Warto tak˝e
zwróciç uwag´ na podno-
Êniki o nazwie Hercu-
les 120.10; 160.10
oraz 210.10. Osiàgajà wyso-

koÊç podnoszenia 10 me-
trów, a ich maksymalny
udêwig wynosi odpowied-
nio: 12, 16 i 21 ton.
PodnoÊniki teleskopowe
sà bardzo uniwersalne ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç
stosowania ró˝norodnych
akcesoriów oraz ∏atwoÊç
i szybkoÊç ich wymiany.
Podstawowy osprz´t tego
typu maszyn stanowià wid∏y
paletowe i ∏y˝ka, ale tak˝e
platformy robocze, wciàgar-

ki, kruszarki, zamiatarki itp.
Od dnia gdy z linii produkcyj-
nej zesz∏a pierwsza maszyna,
konstruktorzy ∏adowarek Die-
ci, posiedli odpowiednià wie-
dz´ i zdobyli doÊwiadczenie,
które w chwili obecnej po-
zwala produkowaç nieza-
wodne urzàdzenia zaspokaja-
jàce potrzeby u˝ytkowników
w przemyÊle, budownictwie,
rolnictwie oraz sadownictwie.

www.dieci.pl
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PodnoÊniki teleskopowe Dieci sà bardzo uniwersalne ze wzgl´du na mo˝liwoÊç stosowania ró˝norodnych akcesoriów

Podstawowy osprz´t podnoÊników teleskopowych stanowi ∏y˝ka

http://dieci.pl/Home


Buduj z ASbudem,
postaw na SUMITOMO

Firma ASbud Sp. z o.o. z Ka-
towic wprowadza na rynek
nowy produkt, jakim jest
uk∏adarka mas bitumicznych
japoƒskiej firmy SUMITOMO.
J-PAVER to rodzina uk∏ada-
rek, które poprzez swà inno-
wacyjnoÊç a zarazem pro-
stot´ znalaz∏y si´ na listach
zakupów wielu firm drogo-
wych na zachodzie Europy
oraz w Stanach Zjednoczo-
nych. Dlaczego warto wybraç
rozÊcie∏acz SUMITOMO HA-
60C-7CE? Odpowiedê jest
bardzo prosta. Jako pierw-
szy na Êwiecie rozÊcie∏acz
posiada ca∏kowicie hydrau-
licznie regulowany stó∏, któ-
ry mo˝e byç zastosowany
dla szerokoÊci roboczych
od 2,3 do 6,0 metra bez sto-
sowania r´cznie montowa-
nych poszerzeƒ. Patent ten
gwarantuje nam doskona∏à
jakoÊç uk∏adania (po-

wierzchnia oraz zag´szcze-
nie materia∏u). 
Firma SUMITOMO zastoso-
wa∏a równie˝ system zgar-
niania (Strike-off System)
który gwarantuje zarówno
optymalny rozdzia∏ materia-
∏u pod sto∏em uk∏adajàcym
jak i równomierne wst´pne
zag´szczenie materia∏u.
Bardzo wa˝nym elementem
odró˝niajàcym SUMITOMO
HA60C-7CE od ju˝ oferowa-
nych na rynku polskim ma-
szyn jest hydrauliczna regu-
lacja wysokoÊci poszerzeƒ
hydraulicznych wzgl´dem
sto∏u podstawowego co
umo˝liwia natychmiastowà
korekt´ wysokoÊci w trakcie
pracy. Bardzo istotnym ele-
mentem jest równie˝ uk∏ad
regulacji temperatury p∏yty
dennej automatycznie ste-
rujàcy pracà palnika i czte-
rech wentylatorów. Uk∏ad
sygnalizuje niskà tempera-
tur´ sto∏u; awari´ palnika;
brak gazu. W przypadku
awarii palnika dop∏yw gazu

zostaje automatycznie od-
ci´ty, co sprawia, ˝e maszy-
na jest bardzo bezpieczna. 
RozÊcie∏acz SUMITOMO
HA60C-7CE nap´dzany jest
silnikiem Diesla ISUZU serii
SPACE 5 o mocy 89,2 kW
(412 Nm przy 1.800 obr/min)
z bezpoÊrednim wtryskiem
paliwa. Jednostka nap´do-
wa zosta∏a optymalnie do-
brana do parametrów ma-
szyny, a przy tym jest bardzo
oszcz´dna (cechuje jà du˝o
ni˝sze zu˝ycie paliwa ni˝
w maszynach o zbli˝onych
parametrach innych produ-
centów). Projektujàc rozÊcie-
∏acz HA 60C-7CE firma SU-
MITOMO PAVERS nie zapo-
mnia∏a równie˝ o bardzo
wa˝nym czynniku jakim jest
ekologia. Silnik ISUZU spe∏-
nia wszystkie wymagane
wartoÊci emisji spalin U.S.
EPA Tier III oraz normy Tier
IIIA UE. Parametry t∏umienia
ha∏asu odpowiadajà obowià-
zujàcej w UE dyrekty-
wie 2000/14/EC, ETAP II.

W∏aÊnie dlatego na tego-
rocznych targach INFRA-
STRUKTURA wy∏àczny przed-
stawiciel SUMITOMO PAVERS
w Polsce – firma ASbud ode-
bra∏a nagrod´ za innowacyjnà
i przyjaznà dla Êrodowiska
uk∏adark´ HA 60C-7CE. Dzi´-
ki osiemnastoletniemu do-
Êwiadczeniu ASbud oferujàc
rozÊcie∏acze SUMITOMO nie
sprzedaje tylko maszyny, ale
równie˝ technologie oraz fa-
chowe doradztwo technicz-
ne i serwisowe. W katowic-
kiej firmie zdajà sobie dosko-
nale spraw´ z tego, ˝e sprze-
da˝ maszyny to dopiero po-
czàtek. ASbud nie dzia∏a
w myÊl zasady: sprzedaç
– zapomnieç. Dewizà firmy
jest sprzedaç – serwisowaç
– utrzymaç relacje z u˝yt-
kownikiem sprz´tu. Dlatego
te˝ ASbud umo˝liwia swoim
klientom bezp∏atne wypró-
bowywanie maszyn. Roz-
wiàzanie to u∏atwia podj´cie
w∏aÊciwej decyzji o zakupie. 

www.asbud.com.pl
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Profesjonalne opony
do maszyn budowlanych

Du˝y popyt na maszyny bu-
dowlane wià˝e si´ z koniecz-
noÊcià zapewnienia ciàg∏oÊci
dostaw profesjonalnego
ogumienia. Jednà z czo∏o-
wych firm oferujàcych opony
do maszyn budowlanych jest
SOLIDEAL POLSKA S.A. po-
siadajàca w ofercie szerokà
gam´ ogumienia przemys∏o-
wego, w szczególnoÊci opo-
ny pneumatyczne i superela-
styczne do wózków wid∏o-
wych, maszyn budowlanych
i drogowych, gàsienice me-
talowo-gumowe i felgi prze-
mys∏owe. SOLIDEAL POL-
SKA S.A. wykonuje tak˝e wy-
pe∏nienie opon pneumatycz-
nych elastomerem. Produkty
w Polsce oferowane sà
pod markami Solideal, Hauler,
Magnum, Ecomatic, X-treme
oraz Solid-Air. Znajdujà one
szerokie zastosowanie zarów-

no w maszynach budowla-
nych i drogowych, jak równie˝
w Êrodkach transportu we-
wn´trznego, w urzàdzeniach
dost´powych, prze∏adunko-
wych i maszynach rolniczych.
Najbardziej rozpowszech-
nionymi maszynami budow-
lanymi w Polsce sà kopar-
ko-∏adowarki. Wielofunkcyj-
noÊç tych maszyn stawia
wysokie wymagania rów-
nie˝ ogumieniu, w które sà
wyposa˝ane. SOLIDEAL
POLSKA S.A. ma w swojej
ofercie oddzielnà grup´
opon do tego typu maszyn,
okreÊlanych, jako „Bac-
khoe”. W ostatnich latach
obserwowane jest równie˝
coraz wi´ksze zaintereso-
wanie u˝ytkowników opo-
nami do innych maszyn bu-
dowlanych, takich jak ∏ado-
warki, wozid∏a, równiarki,
mini∏adowaki, koparki ko∏o-
we oraz walce. 
Coraz cz´stsza specjaliza-
cja firm budowlanych spra-

wia, ˝e w ich parkach ma-
szynowych jest coraz wi´-
cej mobilnego sprz´tu spe-
cjalistycznego, przezna-
czonego do wykonywania
okreÊlonych zadaƒ. Celem
SOLIDEAL POLSKA S.A.
jest zapewnienie dost´p-
noÊci w∏aÊciwego ogumie-
nia do wszystkich wspo-
mnianych typów maszyn,
które cechuje si´ najwy˝-
szà jakoÊcià.
Wchodzàce w sk∏ad Grupy
CAMOPLAST SOLIDEAL Biu-
ro Techniczne prowadzi nie-
ustanne prace nad wprowa-
dzeniem nowych rozmiarów,
typów i wersji opon oraz
zmian w istniejàcym ogumie-
niu, które majà na celu mak-
symalne podniesienie para-
metrów trakcyjnych, jakoÊci,
komfortu i bezpieczeƒstwa
oraz wyd∏u˝enie okresu eks-
ploatacji. Przyk∏adem mo˝e
byç wprowadzenie w ubie-
g∏ym roku do oferty firmy
szarych opon niebrudzà-

cych, dzi´ki którym zosta∏y
obni˝one opory toczenia,
przy jednoczesnym wyd∏u˝e-
niu ˝ywotnoÊci ogumienia.
W tym roku do sprzeda˝y
wprowadzone zosta∏y z kolei
opony typu WET-GRIP prze-
znaczone do stosowania
na powierzchniach Êliskich,
na przyk∏ad w ch∏odniach.
W ogumieniu budowlanym
SOLIDEAL POLSKA S.A.
wprowadzil∏a m.in. nowy
bie˝nik w oponach do rów-
niarek, a ofert´ opon do mi-
ni∏adowarek i wózków wid∏o-
wych, powi´kszy∏a o opony
SolidAir z otworami w Êcian-
kach bocznych, które zapew-
niajà zdecydowanie lepszà
amortyzacj´ ni˝ tradycyjne
opony superelastyczne. Fir-
ma zamierza równie˝ znacz-
nie poszerzyç asortyment
felg przemys∏owych oraz roz-
winàç us∏ug´ wype∏nienia
i uszczelniania elastomerem
opon pneumatycznych.

www.solideal.pl
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Operator wozid∏a?
Jest zb´dny!

Czytajàc poni˝szy tekst
operatorzy wozide∏ sztywno-
ramowych zatrudnieni w ko-
palniach surowców skal-
nych majà wszelkie dane ku
temu, by poczuç si´ zanie-
pokojeni. Okazuje si´ bo-
wiem, ˝e ju˝ wkrótce mogà
okazaç si´ zb´dni i zasiliç
grono poszukujàcych pra-
cy. Ale po kolei… 
Na poczàtku listopada pre-
zydent i dyrektor wykonaw-
czy koncernu Komatsu Ku-
nio Noji wraz z dyrektorem
naczelnym koncernu wydo-
bywczego Rio Tinto, To-
mem Albanese z∏o˝y∏ pod-
pis pod listem intencyjnym
dotyczàcym wdro˝enia ko-
lejnego etapu rozwoju stwo-
rzonego przez Komatsu sys-
temu transportu „Autonome
Haulage System” (AHS)
funkcjonujàcego bez udzia-
∏u kierowców-operatorów.
Dokument przewiduje do-
starczenie do roku 2015
do nale˝àcej do koncernu
Rio Tinto kopalni odkrywko-
wej rudy ˝elaza Pilbara w za-
chodniej Australii stu pi´ç-
dziesi´ciu wozide∏ sztywno-
ramowych Komatsu wypo-
sa˝onych w system AHS. 
Rozwiàzanie to nie stanowi
dla australijskiej firmy przy-
s∏owiowej czarnej magii. Rio
Tinto w kopalni Pilbara pro-
wadzi bowiem ju˝ od grud-
nia 2008 roku testy ci´˝kich
bezza∏ogowych pojazdów
Komatsu. Wozid∏a dostar-
czane przez japoƒski kon-
cern ró˝nià si´ od standar-
dowej wersji. Wyposa˝one
sà w autonomiczny system
jazdy, precyzyjny modu∏
GPS, sensory pozwalajàce
na wykrywanie przeszkód
drogowych oraz bezprzewo-
dowy system transmisji da-
nych. Dane dotyczàce kursu
i pr´dkoÊci przekazywane sà
do pojazdu z centralnego
komputera za pomocà sieci
bezprzewodowej, podczas

gdy modu∏ GPS ustala jego
rzeczywistà pozycj´. Pozwa-
la to na poruszanie si´ wozi-
d∏a bez kierowcy. Automa-
tycznie zajmuje ono te˝ opty-
malnà pozycj´ w miejscu za-
∏adunku. Skrzynia ∏adunko-
wa opró˝niana jest równie˝
automatycznie z chwilà
osiàgni´cia przez wozid∏o
docelowej pozycji. 
¸adowarki i koparki s∏u˝àce
do za∏adunku pojazdów sà
zintegrowane z kompute-
rem znajdujàcym si´ w Cen-
trum Sterowania i wyposa-
˝one w system GPS. Ko-

matsu twierdzi, ˝e AHS jest
pierwszym na Êwiecie kom-
mercyjnie stosowanym au-
tonomicznym systemem
jazdy, który teraz na szer-
szà skal´ wprowadzany
jest w australijskiej od-
krywce Rio Tinto. 
– Cieszymy si´ niezmiernie
z faktu podpisania listu inten-
cyjnego z tak renomowa-
nà firmà, jakà jest Rio Tinto.
Przewiduje on powi´kszenie
eksploatowanej przez nià
floty wozide∏ sztywnoramo-
wych Komatsu wyposa˝o-
nych w system AHS do stu

pi´çdziesi´ciu sztuk. Ma to
nastàpiç do koƒca roku 2015.
Komatsu i Rio Tinto sà global-
nymi partnerami ÊciÊle wspó∏-
pracujàcymi ze sobà od sze-
regu lat – t∏umaczy Kunio No-
ji, dyrektor zarzàdzajàcy i pre-
zydent Komatsu. Tak˝e Tom
Albanese, dyrektor naczelny
Rio Tinto, nie kryje zadowole-
nia z zawartego porozumie-
nia: – Sto pi´çdziesiàt bez-
za∏ogowych pojazdów zo-
stanie wykorzystanych w na-
szej „kopalni przysz∏oÊci”,
na którà sk∏ada si´ czterna-
Êcie wyrobisk, tyle˝ samo
centrów logistycznych, trzy
porty oraz dwie linie kolejo-
we. Rozwiàzania technolo-
giczne oferowane przez Ko-
matsu pozwalajà na tworzenie
miejsc pracy przysz∏oÊci. Po-
zwalajà przeprowadzaç rewo-
lucyjne zmiany w sposobie
eksploatowania wielkich ko-
palni oraz diametralnie zwi´k-
szyç bezpieczeƒstwo pracy
i ograniczyç emisj´ dwutlenku
w´gla. DoÊwiadczenia zdo-
byte w procesie praktycznej
eksploatacji systemu AHS
wykorzystane zostanà przez
obu partnerów w celu jego
dalszego doskonalenia.

www.komatsupoland.pl
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Prezydent Komatsu Kunio Noji (z lewej) z dyrektorem naczelnym Rio Tinto Tomem Albanese
w chwil´ po podpisaniu listu intencyjnego okreÊlajàcego kierunki rozwoju systemu AHS

Samosterujàce wozid∏a sztywnoramowe Komatsu przesy∏ajà informacje pochodzàce z w∏asnych czujników do centrum sterowania
(OC), które je rejestruje, przetwarza i analizuje, a nast´pnie odsy∏a instrukcje okreÊlajàce kurs i pr´dkoÊç jazdy



http://komatsupoland.pl/


Premium Lander 
z naczepà Feber

Gdy pi´cioosiowy zestaw
sk∏adajàcy si´ z ciàgnika
i naczepy wyje˝d˝a na dro-
g´ publicznà, jego masa
ca∏kowita nie mo˝e prze-
kroczyç 40 ton. W dobie
walki o wydajnoÊç transpor-
tu liczy si´ wi´c ka˝dy kilo-
gram ∏adownoÊci oraz ka˝-
da kropla zaoszcz´dzone-
go paliwa. Renault Trucks
Polska wspólnie z firmà Fe-
ber przygotowa∏o bardzo
ciekawà propozycj´ dla

wszystkich, którzy celujà
w optymalizacj´ przewo-
zów. Najlepszà metodà
na zwi´kszenie wydajnoÊci
transportu przy administra-
cyjnym ograniczeniu do-
puszczalnej masy ca∏kowi-
tej jest obni˝enie masy w∏a-
snej. Ma to kluczowe zna-
czenie zw∏aszcza w trans-
porcie materia∏ów sypkich,
np. kruszyw budowlanych.
Ka˝dy kilogram ∏adownoÊci
w d∏u˝szym okresie czasu
prze∏o˝y si´ na realne zyski
dla przedsi´biorstwa. 
Kluczem do sukcesu jest
optymalnie skonfigurowany
ciàgnik siod∏owy z naczepà
samowy∏adowczà uszytà
na miar´. Niestety, bardzo
cz´sto nie przyk∏ada si´ wa-
gi do odpowiedniego „zgra-
nia” obu tych sk∏adników.
Pobie˝ne sprawdzenie wyso-

koÊci siod∏a i dopasowanie
do po∏o˝enia p∏yty naczepy
nie wyczerpuje tematu.
Renault Premium Lander to
typowy ciàgnik do zadaƒ
budowlanych. Doskonale
sprawdza si´ w dostawach
materia∏ów na plac budowy.
Zastosowanie odpowiedniej
technologii pozwala po∏à-
czyç z pozoru dwa wyklu-
czajàce si´ parametry: wy-
maganà, wysokà wytrzyma-
∏oÊç pojazdu (praca budow-
lana) z zaskakujàco niskà
masà w∏asnà! Premium
Lander 430.19 T K-2M to
idealny pojazd do takich za-

stosowaƒ. Kabina jest osa-
dzona nisko (do wn´trza
prowadzà jedynie dwa stop-
nie, co u∏atwia wielokrotne
wsiadanie), a jednoczeÊnie
gwarantuje godziwe warun-
ki wypoczynku kierowcy:
jest bowiem wyposa˝ona
w pe∏nowymiarowà le˝an-
k´. Silnik DXi 11 o mo-
cy 430 KM i maksymalnym
momencie obrotowym bli-
sko 2100 Nm dost´pnym
ju˝ od 950 obr./min jest
gwarantem Êwietnych osià-
gów i legendarnie niskiego
zu˝ycia paliwa. Skrzynia
biegów Optidriver+ o dwu-
nastu prze∏o˝eniach sprzyja
komfortowi jazdy, obni˝eniu
kosztów eksploatacji oraz
redukcji masy w∏asnej.
Uk∏ad hamulcowy EBS+ za-
wiera wspomaganie hamo-
wania awaryjnego oraz „Hill

Start Aid” (wspomaganie ru-
szania pod gór´). Jednà
z funkcji EBS-u jest test spi´-
cia ciàgnika z naczepà. Z ca-
∏oÊcià wspó∏pracuje zwal-
niacz: hamulec dekompresyj-
ny Optibrake o mocy 275 kW. 
Trzyosiowa naczepa samo-
wy∏adowcza Feber HP 27
ZS ma skrzyni´ wykonanà
z aluminium (pod∏oga
o gruboÊci 10 mm, Êcia-
ny 5 mm) a ram´ z Dome-
xu: stali o wysokiej wytrzy-
ma∏oÊci. Obj´toÊç geome-
tryczna „wywrotki” wyno-
si 27 m3. Dopuszczalna ma-
sa ca∏kowita zosta∏a okre-

Êlona przez producenta
na 34 tony. Pojazd jest przy-
stosowany do pracy z roz-
Êcie∏aczem asfaltu. Uk∏ad
hamulcowy Knorr zosta∏ ze-
strojony tak, aby jak najlepiej
wspó∏pracowa∏ z EBS-em
ciàgnika. OczywiÊcie zarów-
no w ci´˝arówce jak i na na-
czepie znajdziemy hamulce
tarczowe (nie zapominajmy,
˝e w zdecydowanej wi´kszo-
Êci taki zestaw porusza si´
po drogach utwardzonych
ze znacznà pr´dkoÊcià).
Uwzgl´dniajàc nastawy
ciàgnika, korekcie podda-
no ciÊnienie hamowania
i opóênienie dzia∏ania uk∏a-
du. W efekcie zestaw zatrzy-
muje si´ z pr´dkoÊci 80
km/h na dystansie oko∏o 4-
5 metrów krótszym w po-
równaniu do „losowo” do-
branego zestawu. 

Warto zaznaczyç, ˝e
w przypadku zestawu z na-
czepà samowy∏adowczà,
aerodynamika równie˝ ma
kluczowe znacznie. Produ-
cent naczepy do∏o˝y∏ wszel-
kich staraƒ, aby po spi´ciu
z ciàgnikiem Renault Pre-
mium Lander opory aerody-
namiczne by∏y mo˝liwie ni-
skie. Uzyskano to mi´dzy
innymi poprzez odpowiedni
dobór gabarytów skrzyni
samowy∏adowczej. Nacze-
pa nie wychodzi poza obrys
kabiny ciàgnika, dzi´ki cze-
mu uzyskano niezak∏ócony
op∏yw pojazdu przez strugi
powietrza. Sprzyjajà temu
tak˝e g∏adkie Êciany skrzyni
samowy∏adowczej. Kolej-
nym zabiegiem jest dosto-
sowanie wysokoÊci do da-
chu kabiny oraz odpowied-
nie, dwudziestoprocentowe
pochylenie przedniej Êciany
naczepy. Dalszà optymali-
zacj´ pod kàtem obni˝enia
zu˝ycia paliwa uzyskano
dzi´ki zastosowaniu alumi-
niowych obr´czy kó∏ (mniej-
sze masy bezw∏adne), co
przy okazji poprawia sku-
tecznoÊç odprowadzania
ciep∏a z hamulców. 
Odpowiednio skonfiguro-
wany ciàgnik i dobrze dopa-
sowana naczepa zrewan˝u-
jà si´ mo˝liwie niskimi kosz-
tami eksploatacji i wysokà
wydajnoÊcià transportu.
Nadszed∏ czas, aby zdra-
dziç najwa˝niejszy para-
metr prezentowanego ze-
stawu: ∏àczna masa w∏a-
sna prezentowanych pojaz-
dów kszta∏tuje si´ na pozio-
mie 11.900 kg! Oznacza to,
˝e ∏adownoÊç przekracza 28
ton! Renault Premium Lan-
der pokona∏ z naczepà Fe-
ber tysiàce kilometrów te-
stowych. Pomiary zu˝ycia
paliwa wykonane z wykorzy-
staniem systemu Optifuel
Infomax niepodwa˝alnie
wskazujà na fakt, ˝e opty-
malizacja naczepy wzgl´-
dem ciàgnika przynosi po-
˝àdane efekty. 

www.renault-trucks.pl
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Wysoka ∏adownoÊç, rekordowo niska masa w∏asna, Optifuel Infomax czuwajàcy nad sposobem eksploatacji: oto wzór na budowlany
zestaw naczepowy XXI. wieku!



Doosan z krainy
fiordów

Bazujàc na rozwiàzaniach
stosowanych w cieszàcym
si´ uznaniem u˝ytkowników
modelu MT31, Doosan In-
fracore Costruction Equip-
ment wprowadza na rynek
nowe wozid∏o przegubowe
Doosan DA30 o ∏adownoÊci
28 ton. Pojazd ten dzi´ki
szeregowi ulepszeƒ w po-
równaniu do swego po-
przednika, ma przewy˝szaç
go pod wzgl´dem mocy,
wydajnoÊci, pr´dkoÊci jaz-
dy, ∏atwoÊci obs∏ugi,
Êredniego spalania oraz
podwy˝szonego komfortu.
Konstruktorzy zdecydowali
si´ zastosowaç w nowym wo-
zidle silnik o mocy wi´kszej
o osiem procent w porówna-
niu ze stosowanym w pojaz-
dach poprzedniej generacji.
Ich wybór pad∏ na pi´ciocy-
lindrowà jednostk´ nap´do-

wà Scania DC9 o pojemnoÊci
skokowej 9,3 litra, Êrednicy
cylindra 130 mm i skoku t∏o-
ka 140 mm. Silnik rozwija
moc 276 kW (357 KM) oraz
moment obrotowy 1.873 Nm
przy 1.300 obr/min, co spra-
wia, ˝e nowe wozid∏o Doosan
DA30 dysponuje odpowied-
nià mocà spisujàc si´ dosko-
nale nawet ekstremalnie trud-
nych warunkach terenowych.
Producent zwraca uwag´
na moc silnika wraz z tech-
nologià SCR gwarantujà
najlepsze w tej klasie pojaz-
dów zu˝ycie paliwa i pr´d-
koÊç maksymalnà wyno-
szàcà 58 km/h. Do oÊmio-
procentowej redukcji zu˝y-
cia paliwa przyczynia si´
równie˝ nowa skrzynia bie-
gów ZF z oÊmioma biegami
jazdy do przodu i czterema
wstecznymi. DA30 posiada
sta∏y nap´d na wszystkie
ko∏a, co zapewnia ich opty-
malny kontakt z pod∏o˝em.
Poprawia to zdecydowanie

w∏asnoÊci trakcyjne wozi-
d∏a podczas pracy w trud-
nym, grzàskim terenie.
Podobnie jak w modelach
poprzedniej generacji, w wo-
zidle DA30 zastosowano
niezale˝ne przednie zawie-
szenie. Ko∏a na jednej osi
nie sà ze sobà po∏àczone
mechanicznie, co zapew-
nia ich du˝o lepszy kontakt
z pod∏o˝em. Wspomniana
mniejsza masa zespo∏u po-
zwala na zredukowanie
sztywnoÊci zawieszenia, co
dzi´ki lepszej absorbcji
wstrzàsów przek∏ada si´
na wy˝szy komfort jazdy
i ograniczenie wysypywa-
nia si´ urobku ze skrzyni ∏a-
dunkowej podczas przejaz-
dów po s∏abo utrzymanych
drogach technologicznych. 
Podobnie, jak wszystkie
wozid∏a przegubowe produ-
kowane przez Doosan Infra-
core Costruction Equip-
ment, DA30 wyposa˝ono
w standardzie w bardzo

efektywny system hamowa-
nia silnikiem oraz hydrau-
liczny uk∏ad hamowania
skrzynià biegów. Wentylo-
wane mokre hamulce wielo-
tarczowe na wszystkich ko-
∏ach cechuje du˝a spraw-
noÊç i d∏uga ˝ywotnoÊç.
Hermetyczna obudowa ha-
mulców daje optymalnà
ochron´ przed zanieczysz-
czeniami zewn´trznymi i nie-
korzystnymi warunkami at-
mosferycznymi.
Nowa kabina zapewnia bar-
dzo dobrà widocznoÊç, jest
obszerniejsza i najlepiej
w swojej klasie wyciszona.
Wyposa˝ona jest równie˝
w pe∏ni automatycznà kli-
matyzacj´. Dla podniesienia
komfortu Doosan wprowa-
dzi∏ nowy elektroniczny sys-
tem obs∏ugi konsoli wraz
z cyfrowym wyÊwietlaczem,
który pokazuje wszystkie
wa˝ne parametry zwiàzane
z pracà pojazdu.

www.maszynybudowlane.pl
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VW Crafter – oszcz´dny
i niezawodny

Volkswagen Crafter uznawa-
ny jest za jeden z najlep-
szych samochodów w seg-
mencie aut dostawczych
do 3,5 tony. Jego nowocze-
sne, czterocylindrowe silniki
TDI cechuje niewielkie zu˝y-
cie paliwa, co ma bezpoÊred-
nie prze∏o˝enie na ni˝sze
koszty eksploatacji. Nowy
Crafter jest nawet o 33 pro-
cent oszcz´dniejszy od po-
przednika. Najbardziej eko-
nomiczna wersja wyposa˝o-
na jest w silnik bi-turbo, spa-
la tylko 7,2 l na 100 km i dzi´-
ki momentowi obrotowemu
o wartoÊci 400 Nm zapewnia
dynamicznà jazd´.
OdÊwie˝ony wyglàd ze-
wn´trzny nowy Crafter za-
wdzi´cza nowo zaprojekto-
wanym przednim elementom
z liniami poziomymi os∏ony
ch∏odnicy, odpowiadajàcymi
stylistyce Volkswagena. Ten
najwi´kszy samochód do-
stawczy marki Volkswagen
Samochody U˝ytkowe zwra-
ca uwag´ swojà nowocze-
snoÊcià i idealnie dopasowu-
je si´ do swoich braci – Cad-
dy, Amaroka oraz serii T5.
Równie˝ wn´trze zosta∏o wy-
posa˝one w nowe i solidne
materia∏y, zmodyfikowano
tak˝e desk´ rozdzielczà.
Jednak najwi´ksze zmiany
wprowadzono pod pokrywà
silnika. Innowacyjne 4-cylin-
drowe silniki z systemem
wtrysku Common Rail o wy-
sokiej wydajnoÊci i niskim zu-
˝yciu paliwa zastàpià dotych-
czasowe 5-cylindrowe jed-
nostki. Nowy Crafter sta∏ si´
oszcz´dniejszy i mocniejszy.
Dla nowego Craftera ofero-
wane sà silniki 2,0 TDI o mo-
cy 80, 100 lub 120 kW, z sys-
temem wtrysku Common Ra-
il, który zosta∏ specjalnie za-
projektowany do zastoso-
wania w nowych Crafte-
rach. Ju˝ silnik TDI o mo-
cy 80 kW/109 KM dysponu-
je wysokimi rezerwami mo-

cy. W porównaniu z tà samà
jednostkà nap´dowà stoso-
wanà w poprzednim modelu
Craftera, obecna dysponuje
maksymalnym momentem
obrotowym w wi´kszym za-
kresie: od 1.500 do 2.250
obr./min. Zu˝ycie paliwa
w Crafterach z tym silnikiem
wynosi tylko 7,9 litra
na 100 km, a poziom emisji
CO2 208 g/km. Takie same
wartoÊci zu˝ycia paliwa,
przy zwi´kszonej mocy silni-
ka dotyczà Craftera z jed-
nostkà TDI o mocy 100 kW
(136 KM). Jej maksymalny
moment obrotowy wynosi
340 Nm przy 1.600 obr./min.
Najmocniejszym i jednocze-
Ênie najbardziej ekonomicz-
nym silnikiem Craftera jest
TDI o mocy 120 kW (163
KM). Znany z Amaroka
i Transportera silnik turbo
o pojemnoÊci 2,0 litra prze-
nosi imponujàcy moment
obrotowy 400 Nm przy 1.800
obr./min na tylne ko∏a.
W wyniku po∏àczenia silni-
ków z systemem Start-Stop
nowy Crafter z najmocniej-
szà jednostkà spala tylko 7,2
litra oleju nap´dowego
na 100 km, a emisja CO2 wy-
nosi 195 g/km.
Dzi´ki zastosowaniu l˝ej-
szych silników oraz kilku in-
nym zmianom technicznym
masa w∏asna wszystkich mo-

deli Craftera zosta∏a zmniej-
szona. Dzi´ki temu ∏adow-
noÊç, stanowiàca z regu∏y de-
cydujàcy czynnik w codzien-
nym u˝ytkowaniu pojazdów,
mog∏a zostaç powi´kszo-
na o dziesi´ç procent.
Nowy Crafter wyst´puje
w wielu wariantach: w wer-
sji furgon z trzema ró˝nymi
rozstawami osi, z czterema
ró˝nymi d∏ugoÊciami prze-
dzia∏u ∏adunkowego i dwo-
ma wariantami wysokoÊci
dachu. W wersji kombi
do przewozu osób, w wer-
sji skrzyniowej z pojedyn-
czà lub podwójnà kabinà
kierowcy oraz w wersji pod-
wozia stanowiàcej idealnà
baz´ do zabudowy.
Karoseria Craftera spe∏nia
nie tylko wymagania este-
tyczne, ale przede wszystkim
jakoÊciowe i konstrukcyjne.
O najwy˝szej jakoÊci przeko-
nuje ochrona przed korozjà.
Wszystkie stalowe cz´Êci ka-
roserii zosta∏y ocynkowane,
jedno- lub nawet dwukrotnie.
W porównaniu z poprzednià
generacjà Craftera, kon-
struktorzy Volkswagena za-
stosowali liczne zmiany we
wn´trzu pojazdu. Przede
wszystkim estetyczne i wy-
trzyma∏e tkaniny charaktery-
styczne sà dla wn´trza Cra-
ftera, a emblematy i dêwi-
gnia skrzyni biegów idealnie

dopasowujà si´ do stylu
Volkswagena. Pod∏okietnik
w drzwiach sprawia, ˝e jaz-
da jest bardziej relaksujàca.
Nowe zegary sà teraz jesz-
cze bardziej czytelne i za-
wierajà we wszystkich wer-
sjach funkcj´ informujàcà
o zalecanym biegu. Sprawia
to, ˝e ekonomiczna jazda
staje si´ jeszcze ∏atwiejsza.
Nowy Volkswagen Crafter
wykorzystywany jest w ró˝-
nych, czasem bardzo trud-
nych warunkach tereno-
wych. Na przyk∏ad jako sa-
mochód serwisowy musi
cz´sto zjechaç z bitych
szlaków i poruszaç si´
po bezdro˝ach. Du˝a masa
za∏adowanego Volkswage-
na Craftera wymaga∏a za-
stosowania specjalnej kon-
strukcji nap´du. Skorzysta-
no z systemu firmy Achleit-
ner z prze∏o˝eniem tereno-
wym (2,5: 1). System ten
rozdziela w sposób sta∏y si-
∏y mi´dzy obie osie w sto-
sunku 50: 50, posiada seryj-
nà blokad´ mechanizmu
ró˝nicowego w przek∏adni
rozdzielczej i na tylnej osi.
Jako opcj´ mo˝na zamówiç
tak˝e blokad´ przedniej osi.
Ponadto firma Achleitner
wprowadzi∏a wiele zmian
do przedniej osi z niezale˝-
nym zawieszeniem kó∏
i sztywnej osi tylnej. Wzmoc-
nione zosta∏y spr´˝yny
z wi´kszà mo˝liwoÊcià ugi´-
cia. Amortyzatory z progre-
sywnà charakterystykà sà
bardziej twarde, zmodyfiko-
wane zosta∏y tak˝e stabiliza-
tory. Zmiany te spowodowa-
∏y podwy˝szenie nadwozia
o oko∏o dziesi´ç centyme-
trów, w zale˝noÊci od rodza-
ju opon (terenowe lub dro-
gowe). Jak informuje produ-
cent, gdy w∏àczone sà
wszystkie blokady, ka˝de
z kó∏ mo˝e przenosiç samo-
dzielnie do 100 procent mo-
mentu nap´dowego. PoÊlizg
wyst´puje tylko w najs∏ab-
szym miejscu: mi´dzy bie˝-
nikiem opony a pod∏o˝em. 

www.vw-uzytkowe.pl
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Nowe Craftery wykorzystywane sà przez serwis Komatsu Poland jako mobilne warsztaty
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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

http://komatsupoland.pl/
http://bh-ruda.pl/
http://renox.pl/
http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://glimat.pl/
http://posbud.com.pl/start/
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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

http://tona.com.pl/
http://www.full.com.pl/
http://maszynybudowlane.pl/
http://faresin.pl/
http://www.ewpa.pl/
http://www.b-m.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

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
http://webermt.com.pl/
http://techbud.eu/
http://www.hkl.pl/
http://www.intrac.pl/
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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

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.pl

http://www.iow.pl/pl
http://posbud.com.pl/start/
http://www.pkm.com.pl/
http://www.ketral.pl/
http://chabin.pl/
http://www.ammann-group.com/en/home/
http://www.malek-neumeier.pl/
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http://www.bomag.com/poland/index.aspx?&Lang=343
http://mista.eu/
http://polsad.net/
http://interhandler.pl/
http://warynskihydraulika.com.pl/
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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

•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

http://www.tezana.pl/pl/
http://agrex-eco.pl/
http://www.bthfast.pl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://www.iow.pl/pl
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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

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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 9001:2009

INSTYTUCJE

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

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.pl

http://osom.pl/
http://ocsm.pl/
http://www.imbigs.org.pl/
http://www.iow.pl/pl
http://www.pimb.com.pl/www/
http://sdmb.pl/
http://www.solideal.pl/
http://vero.zgora.pl/
http://www.ewpa.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.breleasing.pl
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http://komatsupoland.pl/
http://www.bre-leasing.pl/
http://www.millennium-leasing.pl/
http://mtpolska.com.pl/
http://www.mtp.pl/pl/
http://www.targikielce.pl/


http://www.mtp.pl/pl/


http://hitachi.pl/

