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Dro dzy Czy tel ni cy,
czy bran ża sta no wią ca sie dem pro cent
pol skie go PKB, za trud nia ją ca 600 ty się cy
pra cow ni ków i za si la ją ca bu dżet pań stwa
gi gan tycz ny mi kwo ta mi po dat ków nie
za słu gu je na po waż ne trak to wa nie?
Wi dać nie, sko ro nie ustan nie, na wet
w mo men cie gdy czy ta cie Pań stwo ten
tekst, ktoś za trud nio ny w bu dow nic twie tra ci
po sa dę. Na na szych oczach od po cząt ku ro ku upa dłość ogło si ło po -
nad dwie ście firm bu dow la nych. Do Gwiazd ki nie do trwa ją ko lej ne.
Przy cho in ce smut no bę dzie nie tyl ko ty siąc om bez ro bot nych bu dow lań -
ców i ich ro dzi nom. Mi łe świę ta nie cze ka ją też ban kow ców. Mó wi się,
że su ma strat pol skie go sys te mu ban ko we go spo wo do wa nych za ła ma -
niem bran ży bu dow la nej po zwo li ła by sfi nan so wać bu do wę dzie się ciu
Sta dio nów Na ro do wych! A to za gra ża już nie tyl ko bu dow nic twu, ale
ca łej pol skiej go spo dar ce. A mo że nie war to się przej mo wać, sko ro na ho -
ry zon cie po ja wia się per spek ty wa ko lej nych wiel kich pie nię dzy? Prze trze -
bio nym dro go wcom, któ rym GDDKiA na dal win na jest 6 mi liar dów zło -
tych, obie cu je się te raz 43 mi liar dy w cią gu naj bliż szych trzech lat. Z unij -
ne go bu dże tu na la ta 2014-2020 na in we sty cje in fra struk tu ral ne ma być
wy rwa ne ko lej ne 70 mi liar dów. Na do da tek eu ro. Mo że za tem pol skie bu -
dow nic two jesz cze raz się ura tu je, a zy ska na tym ca ła go spo dar ka?
Sil na gru pa me ne dże rów pol skiej bran ży ma szyn bu dow la nych, z któ rą
za sie dl li śmy do tra dy cyj ne go „Śnia da nia Pre ze sów” nie try ska opty mi -
zmem. Oba wia ją się, że jak tak da lej pój dzie, wkrót ce w Pol sce nie bę -
dzie ko mu sprze da wać ma szyn bu dow la nych. W cza sie burz li wej roz mo -
wy na na szym „Śnia da niu” pa da ły po my sły uzdro wie nia sy tu acji.
Od ewo lu cyj nych, po bar dzo ra dy kal ne. Kło po ty dys try bu to rów to na -
sze kło po ty. Je dzie my prze cież na tym sa mym wóz ku. Po cie sza ją ce jest
jed nak to, że i w tym ro ku mie li śmy ko mu wrę czyć na gro dy „In spi ra -
cje”. Mi mo co raz bar dziej do kucz li we go kry zy su wie lu oso bom chce się
zro bić coś, by uła twić nam pra cę i po chwa lić się swo imi suk ce sa mi. Nas
tak że za chę ca to do wyj ścia zza biu rek. Za miast prze pi sy wać ko lej ną
stro nę z fol de ru, le piej prze cież obej rzeć ma szy ny pod czas pra cy. Jak
choć by zdo bią cą okład kę te go wy da nia ko par kę Ko mat su PC 450 LC.
Z po zo ru ta ką jak wie le in nych, a jed nak wy jąt ko wą, wręcz je dy ną
w swo im ro dza ju. Ta ką czy nią ją wa run ki, w któ rych pra cu je.
Jedyne w swoim rodzaju jest też, przynajmniej dla mnie, to wydanie
„Pośrednika”. Już po raz setny wybieraliśmy bowiem zdjęcie na
okładkę i zsyłaliśmy materiały do drukarni. Teraz przychodzi pora na
rozpoczęcie drugiej „setki” Nie pogrążajmy się w marazmie, róbmy
swoje. Jestem przekonany, że już w pierwszym przyszłorocznym
wydaniu będziemy mieli do zaoferowania naszym Czytelnikom
tematy napawające optymizmem.

Ja cek Ba rań ski 

Wy daw ca

W numerze m.in.: 
3. Te rex ocenia polski ry nek ja ko 

sta bil ny i wi dzi tu do bre per spek ty wy
sprze da ży ma szyn kom pak to wych

6. Ka len da rium, czy li wy da rze nia z lat,
w któ rych uka zy wa ły się ju bi le uszo we
wy da nia „Po śred ni ka Bu dow la ne go”

11. Faktoring metodą na odzyskanie
płynności finansowej

12. To piękne być przedsiębiorcą! 
– rozmowa z Georgiem Sickiem,
dyrektorem zarządzającym
i udziałowcem Groupe Mecalac S.A.

14. Już po raz trze ci uho no ro wa li śmy 
na gro da mi „In spi ra cje” fa chow ców
z bran ży uła twia ją cych nam co dzien ną
pra cę dzien ni kar ską

15. Podczas tradycyjnego „Śniadania
Prezesów” dyskutowano nad kondycją
branży i degustowano jubileuszowy tort

16. Ca se CE prezentuje trzy mo de le 
zmo der ni zo wa nych ko pa rek ko ło wych

18. Wro cław ska fa bry ka ko par ko -ła do wa rek
Vo lvo CE świę to wa ła ju bi le usz dzie się -
cio le cia uru cho mie nia pro duk cji

20. Mi mo na gła śnia ne go kry zy su Ama go
dobrze zamyka kończący się rok 

22. Kopie, wyburza i ładuje… New Holland
E245C radzi sobie z każdym zadaniem

26. Jesz cze do nie daw na Liebherr nie
miał w ofer cie koparki kołowej
ze ścię tym ty łem

28. W Ce men tow ni War ta kró lu je Vo lvo.
Na co dzień pracuje tu dzie więć 
wo zi deł prze gu bo wych i sześć
ma szyn bu dow la nych tej mar ki

30. Zadanie matematyczne dla Czytelników
32. Nasi dziennikarze pływali po Jeziorze

Nyskim podziwiając koparkę Komatsu
38. Cat 320D L gwiazdą nowego „Bonda”
40. Manitou potrafi dotrzeć niemal wszędzie
42. Mecalac Polska ma receptę na kryzys
44. Nasi dziennikarze usłyszeli dlaczego

ERBEDIM ponownie polubił Bomaga
46. Wa ryń ski Tra de to jeden z naj le piej

roz po zna wal nych dys try bu to rów 
ma szyn bu dow la nych w Pol sce

50. Układ HPSC firmy Palfinger umoż li wia
za cho wa nie peł ne go bez pie czeń stwa
pra cy bez sko ko we go ogra ni cze nia
funk cjo nal no ści żu ra wia

FOTOGRAFIA NA OK¸ADCE: 

Koparka gąsienicowa Komatsu PC 450 LC
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Dressta przejęła sprzedaż maszyn HSW

Od 15 paź dzier ni ka te go ro ku sprze daż i ob słu gę ser wi so -
wą ma szyn bu dow la nych pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li
przez Liu gong Ma chi ne ry Po land, zna nych do tąd pod mar -
ką HSW-Sta lo wa Wo la, prze ję ła Dres sta. Spół ka ta weź mie
tak że od po wie dzial ność za sprze daż czę ści za mien nych
do ma szyn HSW-Sta lo wa Wo la na ryn ku pol skim. Tym sa -
mym zin te gro wa ny zo sta nie sys tem sprze da ży i ob słu gi po -
sprze da żo wej wszyst kich ma szyn bu dow la nych pro du ko -
wa nych wcze śniej przez Hu tę Sta lo wa Wo la S.A.
W Pol sce ma szy ny bę dą sprze da wa ne pod wspól ną mar ką
Dressta i Stalowa Wola. „Chce my w ten spo sób do ce nić
war tość mar ki HSW-Stalowa Wola, pod któ rą od po -
nad czterdziestu lat pro du ko wa ne by ły li cen cyj ne spy char ki
gą sie ni co we, ła do war ki koło we, ukła dar ki rur, a ostat nio ko -
par ko -ła do war ki. Do tej mar ki na wią zu je zresz tą na zwa na -
szej spół ki, któ ra sta no wi po łą cze nie pierw szych li ter na zwy
na sze go by łe go ame ry kań skie go part ne ra – Dresser oraz
mar ki Stalowa Wola” – napisano w oficjalnym ko mu ni ka cie.

Ro deo Ca se wy grał Ho len der

Pa ry skie Ro deo oka za ło się za trud ne dla kow bo jów znad
Wi sły. W tym ro ku w ośrod ku tre nin go wym Ca se w pod pa -
ry skim Mon thy on wy star to wa ło 30 za wod ni ków z 11 kra -
jów, wśród nich na si naj lep si, wy ło nie ni w ro deo zor ga ni zo -
wa nym przez In trac Pol ska: Mar cin Du biel z fir my Hal dex
i To masz Mi chacz z fir my To mal. Po raz pierw szy w Ro deo
udział wzię li ope ra to rzy z Es to nii, Li twy i Ło twy. Ci ostat ni
zresz tą oka za li się mi strza mi w jeź dzie na me cha nicz nym
by ku. By ła to jed nak tyl ko kon ku ren cja do dat ko wa,
a w tych, któ re li czy ły się w kla sy fi ka cji ge ne ral nej naj lep -
szy oka zał się Ho len der Pe ter Bart Pop pink. W po szcze gól -
nych kon ku ren cjach zwy cię ży li: Ar no De We erd z Ho lan dii
(ła do war ka ko ło wa Ca se 521F J), Ra pha el Ro sen z Bel gii
(ko par ka hy drau licz na Ca se CX 180C), Pe ter Bart Pop pink
z Ho lan dii (ła do war ka kom pak to wa TR270) oraz Ju ris Steps
z Ło twy (ko par ko -ła do war ka Ca se 590ST). W kla sy fi ka cji
dru ży no wej triumfował zespół z Nor we gii.

New Hol land Grand Prix w ulew nym desz czu

Tra dy cyj ne za wo dy spraw no ścio we dla ope ra to rów zor ga -
ni zo wał kon cern New Hol land. W ubie głych la tach w po -
szcze gól nych kon ku ren cjach trium fo wa li Po la cy, jed nak nie
tym ra zem. Przy czy na jest jed nak dość pro za icz -
na – po pro stu nie wy star to wa li! Nie od by ły się bo wiem pol -
skie eli mi na cje. Wśród kon ku ren cji spraw no ścio wych nam
naj bar dziej po do ba ło się ukła da nie me ga puz zli z wi ze run -
kiem ko par ki ko ło wej New Hol land B Se ries Pro. Grand Prix
by ło bo wiem zna ko mi tą oka zją do za pre zen to wa nia no wej
li nii ma szyn New Hol land. Tu ryń ska im pre za zo sta ła zna ko -
mi cie przy go to wa na, nikt jed nak nie prze wi dział, że aku rat
te go dnia (10 li sto pa da) Wło chy zo sta ną za la ne ulew nym
desz czem. Ma szy nom to rzecz ja sna nie prze szka dza ło, ale
ob ser wo wa nie zma gań za wod ni ków by ło moc no utrud nio -
ne. Spo śród pię ciu dru żyn bio rą cych udział w za wo dach,
naj lep sza oka za ła się nie miec ka. Niem cy trium fo wa li
w trzech spo śród czte rech kon ku ren cji.

Yan mar sponsoruje Borussię Dortmund

Yan mar, pro du cent sil ni ków Die sla i kom pak to wych ma szyn
bu dow la nych jest spon so rem ak tu al ne go pił kar skie go mi -
strza Nie miec i zdo byw cy Pu cha ru te go kra ju, Bo rus sii Do -
rt mund. W skła dzie te go klu bu jest trzech Po la ków: Łu kasz
Pisz czek, Ro bert Le wan dow ski i Ja kub Błasz czy kow ski. Ich
pod pi sy, po dob nie jak po zo sta łych pił ka rzy mi strzow skiej
dru ży ny zna la zły się na tyl nej kla pie mi ni ko par ki Yan mar po -
ma lo wa nej w klu bo we bar wy. Ma szy na sta no wi atrak cję im -
prez tar go wych, na któ rych wy sta wia się Yana mar. Po mi mo
wie lu ofert kup na od firm i osób prywatnych, kon cern nie
za mie rza po zby wać się uni ka to wej ma szy ny.

Ho len der Pe ter Bart Pop pink (w środku) z du mą pre zen tu je na gro dę za zwy cię stwo
w te go rocz nej edy cji Ca se Ro deo 

Po kry wa sil ni ko wa mi ni ko par ki Yan mar jest nie zwy kle cen na. Pod pi sy na niej zło ży li
bo wiem pił ka rze broniącej tytułu mistrza Niemiec Bo rus sii Do rt mund

Nietypową kon ku ren cją tegorocznego Grand Prix by ło ukła da nie me ga puz zli z wi ze -
run kiem ko par ki ko ło wej New Hol land B Se ries Pro



Pięćdziesiąt tysięcy minikoparek Hitachi

Kon cern Hi ta chi wy pro du ko wał już pięć dzie siąt ty się cy mi -
ni ko pa rek. Ju bi le uszo wa ma szy na, model ZX17U-2 tra fi ła
do szwaj car skie go de ale ra kon cer nu, fir my Pro ebst Ma veg
AG, skąd za ku pio na zo sta ła przez BauRent AG Ost, wy po -
ży czal ni sprzę tu bu dow la ne go dzia ła ją cej na terenie ca łej
Szwaj ca rii. Na byw ca mo że się po chwa lić po sia da niem po -
tęż nej flo ty stu pięć dzie się ciu ma szyn Hi ta chi.
– Do ko nu je my za ku pów sprzę tu tej mar ki od ro ku 2003 do -
ce nia jąc zwłasz cza je go bez a wa ryj ność i uni wer sal ność. To
ce chy spra wia ją ce, że jest on ide al nym pro duk tem dla ryn -
ku ren ta lo we go – po wie dział Han spe ter Ja iser, pre zes
BauRent AG Ost, do da jąc, że do sko na ły po ziom ob słu gi
ser wi so wej za pew nia nej przez de ale ra Hi ta chi w Szwaj ca rii
sta no wi do dat ko wy atut prze ma wia ją cy za ko lej ny mi za ku -
pa mi ma szyn tej mar ki.

Terex ujawnia strategię w Polsce

Spo tka nie zgro ma dzi ło przy śnia da nio wym sto le przed sta -
wi cie li fir my Te rex, jej pol skich de ale rów (ASbud, EWPA
oraz Kurt Ko enig) oraz re pre zen ta cję pra sy. Na si czy tel ni cy
do sko na le zna ją za rów no ma szy ny, jak i hi sto rię kon cer nu
Te rex, ogra ni czy my się za tem do in for ma cji o pla nach tej
fir my na pol skim ryn ku.
„Mię dzy na ro do wy gracz z lo kal nym po dej ściem” – pod ta -
kim ha słem Te rex dzia ła nie tyl ko w Pol sce. Nasz ry nek oce -
nia ja ko sta bil ny i wi dzi tu do bre per spek ty wy sprze da ży
ma szyn kom pak to wych. – Za uwa ży li śmy, że sek tor ma łych
przed się biorstw w Pol sce jest w bar dzo do brej kon dy cji,
wzrost sprze da ży nie jest więc dla nas za sko cze niem. Z dru -
giej stro ny po bar dzo do brych la tach 2009-2010 sprze daż
wo zi deł prze gu bo wych spa dła te raz nie mal do ze ra – mó wił
Mar cus Ro sen kranz, szef sprze da ży na Eu ro pę Wschod -
nią. Te rex za mie rza udo sko na lać swą sieć de aler ską w Pol -
sce. W tej chwi li jest ona sta bil na, zor ga ni zo wa na w ta ki
spo sób, by ża den klient nie mu siał do jeż dżać do de ale ra
po ko nu jąc wię cej niż 100 km. Te rex sta ra się też za chę cać
swych de ale rów do pod no sze nia stan dar dów wdra ża jąc
spe cjal ne pro gra my oraz do ko nu jąc co rocz nej oce ny dzia -
łań sie ci sprze da ży w opar ciu o opi nie klien tów.

Bauma 2013 będzie rekordowa!

Po mi mo kry zy su nę ka ją ce go światową bran żę pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych, nie speł na pół ro ku przed otwar -
ciem tar gów Bau ma, ich or ga ni za to rzy po in for mo wa li
o sukcesie, jakim jest sprze da ż ca łej po wierzch ni wy sta -
wien ni czej. War to też przy po mnieć, że Bauma 2013
odbędzie się na powierzchni zwiększonej o 15.000 me trów
kwa dra to wych w porównaniu z targami z roku 2010. Przy -
szło rocz na eks po zy cja zajmie 570.000 me trów kwa dra to -
wych. Chęt nych do wy sta wie nia się w Mo na chium jest tak
wie lu, że or ga ni za to rzy stwo rzyć mu sie li li stę re zer wo wą.
Przy szło rocz na Bau ma od bę dzie się w dniach od 15 do 21
kwiet nia. Ko mi sarz tar gów, Georg Mol ler jest prze ko na ny,
że po bi ją one re kor dy usta no wio ne w cza sie po przed niej
edy cji z ro ku 2010. Wów czas w Mo na chium swą ofer tę za -
pre zen to wa ło 3.256 wy staw ców z 53 kra jów. Tar gi od wie -
dzi ło 420.000 go ści z po nad 200 kra jów z ca łe go świa ta. 
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Ju bi le uszo wa mi ni ko par ka Hitachi ZX17U-2 zo sta ła uro czy ście prze ka za na szwaj car -
skiej fir mie ren ta lo wej BauRent AG Ost

http://www.bauma.de/en/Visitors/Tickets


Udana sprzedaż? Dobry zakup? Tylko z Rit chie Bros.!

W każ dej mi nu cie na ca łym świe cie ogrom na licz ba ma szyn
i po jaz dów bu dow la nych zmie nia wła ści cie la. Każ de go ro -
ku set ki ty się cy cięż kich ma szyn i po jaz dów sprze da wa -
nych jest przez Rit chie Bros. Auc tio ne ers, naj więk szy
na świe cie prze my sło wy dom au kcyj ny, któ re go mi sją jest
uła twia nie wła ści cie lom uzy ska nia ade kwat nej ce ny za ich
sprzęt. Efek tyw ność i pew ność sprze da ży au kcyj nej w po -
łą cze niu z moż li wo ścią ofe ro wa nia ma szyn na ryn ku mię -
dzy na ro do wym są głów nym po wo dem, dla któ re go klien ci
ko rzy sta ją z usług Rit chie Bros.
Bez czyn nie sto ją cy sprzęt ge ne ru je tylko dodatkowe kosz -
ty, pod czas gdy sprze da ny na au kcji w cią gu kil ku ty go dni
mo że przy nieść wła ści cie lo wi po kaź ny do chód. Tra dy cyj ne
me to dy sprze da ży sto so wa ne przez pry wat nych han dla rzy
i bro ke rów mo gą być nie sku tecz ne lub wy ma ga ją dłu gie go
ocze ki wa nia na kup ca, pod czas gdy au kcje uprasz cza ją
i znacz nie przy spie sza ją pro ces sprze da ży i kup na.
Rit chie Bros. ma swo je pla ce au kcyj ne w dwu dzie stu pię -
ciu kra jach. Ma ją wie dzę o ma szy nach, zna ją lo kal ne ryn -
ki. Po zwa la im to uzy skać opty mal ną ce nę za ma szy nę
na au kcji. Eks per ci wy ce nia ją przed miot sprze da ży, pod -
pi su jąc z je go wła ści cie lem ta ką umo wę, któ ra speł nia
wszel kie ocze ki wa nia sprze da ją ce go. Je śli ma on ta kie ży -
cze nie, Rit chie Bros. za trosz czy się o każ dy ko lej ny krok,
na przy kład po ma ga w zor ga ni zo wa niu czysz cze nia, ma -
lo wa nia, na praw i re no wa cji ma szy ny, aby dzię ki te mu
uzy skać mak sy mal ny przy chód z jej sprze da ży.

W od róż nie niu od wie lu róż nych ist nie ją cych me tod prze -
pro wa dza nia au kcji – Rit chie Bros. nie sto su je ce ny mi ni -
mal nej. Ta kie za ło że nie spra wia, iż re zul tat au kcji uza leż -
nio ny jest włącz nie od za cho wań jej uczest ni ków. Or ga -
ni za tor ni cze go im nie na rzu ca ani nie su ge ru je. Ta kie au -
kcje przy cią ga ją ol brzy mie tłu my chęt nych nie za leż nie
od miej sca ich or ga ni za cji, czy też bran ży, ja kiej do ty czą.
Udział bio rą w nich tak że rze sze chęt nych li cy tu ją cych
on -li ne. To za pew nia sprze da ją ce mu mię dzy na ro do wą pu -
blicz ność i po zwa la na osią gnię cie mak sy mal nie wy so kiej
ce ny za ma szy nę. Wszel kie in for ma cje na te mat sys te mu
pro wa dze nia au kcji, ich ter mi ny i za sa dy uczest nic twa
zna leźć moż na na stro nie in ter ne to wej www.rbauc tion.pl.
Tam rów nież zna leźć moż na da ne kon tak to we do lo kal ne -
go re pre zen tan ta fir my Rit chie Bros.
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Uczest ni ka mi au kcji Rit chie Bros. Auc tio ne ers są fir my wszel kie go ro dza ju i wiel ko -
ści – od ma łych wy ko naw czych po wiel kie, mię dzy na ro do we kon cer ny

http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada&s=index


http://www.hitachi.pl/


ROK 2004

ROK 1996

26 marca – premier Leszek Miller zapowiedział, że 2 maja poda się wraz z rządem do dymisji. 
Słowa dotrzymał…

13 czerwca – w większości krajów UE odbyły się w wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Frekwencja w Polsce wyniosła niecałe 21 procent

4 lipca – Grecja pokonała Portugalię w finałowym meczu Euro 2004 i została mistrzem Europy
31 lipca – w Warszawie otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego

11 października - rozpoczęła się prywatyzacja największego polskiego banku PKO BP.
22 listopada - w Kijowie na Ukrainie wybuchła „Pomarańczowa Rewolucja”

31 grudnia - otwarto oficjalnie najwyższy wówczas budynek na świecie, Taipei 101

4 lutego – w wieku 110 lat zmarła Florence Green, ostania weteranka I wojny światowej.
6 kwietnia – pod Wrocławiem miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 4,4 stopni w skali Richtera.

1 lipca – reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej obroniła tytuł mistrzów Europy w piłce nożnej
pokonując Włochy w meczu finałowym 4:0

16 lipca – W wieku 71 lat zmarł Jon Lord, współzałożyciel i klawiszowiec słynnego zespołu Deep Purple,
prekursora heavy metalu

14 października – Felix Baumgartner ustanowił rekord świata w kategorii najwyższego załogowego lotu balonem
i rekord świata w kategorii skoku ze spadochronem z największej wysokości

30 listopada – ukazał się długo wyczekiwany setny numer Pośrednika Budowlanego

ROK 2008 1 lutego – Microsoft zaoferował kupno Yahoo! za 44,6 mld dolarów
23 kwietnia – otwarto stację warszawskiego metra A-20 Słodowiec

1 czerwca – we wsi Izdebki oddano do użytku pierwszy obiekt sportowy wybudowany
w ramach programu Orlik 2012

29 czerwca – finał piłkarskich Mistrzostw Europy. Hiszpania-Niemcy 1:0
6 sierpnia – rozpoczęto nadawanie kanału TVP HD w wysokiej rozdzielczości

30 października – Grzegorz Lato zostaje wybrany prezesem PZPN
30 listopada – przedstawiony został wart 91 mld zł Plan Stabilności 

i Rozwoju, który miał ochronić Polskę 
przed skutkami światowego kryzysu finansowego

9 stycznia – prezydent RP Aleksander Kwaśniewski udał się w pierwszą podróż zagraniczną 
24 stycznia – premier Józef Oleksy złożył dymisję po  postawieniu mu zarzutu szpiegostwa
21 czerwca – stoczniowcy demonstrowali w Warszawie przeciwko planom likwidacji Stoczni Gdańskiej.
30 czerwca – w finale rozgrywanych w Anglii piłkarskich mistrzostw Europy Niemcy pokonały po dogrywce Czechy 2:1

12 lipca – Polska przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
1 sierpnia – podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie Amerykanin Johnson ustanowił rekord świata 

w biegu na 200 metrów – 19,32 sek.
5 listopada – Bill Clinton został ponownie wybrany prezydentem USA.
11 grudnia – zakończono negocjacje ws. traktatu nt. zmian klimatycznych (protokół z Kioto).
16 grudnia – Ludność Polski osiągnęła 38,294 mln osób (największa w historii).
30 grudnia – Firma Pfizer opatentowała lek pod nazwą handlową Viagra

ROK 2012

ROK 2000 1 maja –zaczęto wydawanie nowych białych tablic rejestracyjnych 
8 maja – weszła w życie Ustawa o języku polskim, zgodnie z którą 

reklamy i opisy towarów muszą być tłumaczone.
2 lipca – piłkarze Francji pokonali w meczu finałowym turnieju piłkarskiego Euro 2000 

reprezentację Włoch 2:1.
6 października – w Warszawie otwarto Most Świętokrzyski

20 października – Detroit: Andrzej Gołota, po drugiej rundzie pojedynku bokserskiej wagi ciężkiej 
z Mikiem Tysonem, odmówił kontynuowania walki i zszedł z ringu.

26 listopada – rozpoczął działalność mBank, pierwszy w Polsce bank wirtualny.
23 grudnia – zaprzysiężono Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Polski (druga kadencja)
24 grudnia – pękło serce Dzwonu Zygmunt25
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LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzedaż silników i części zamiennych

• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 61 84 75 750 lub 602 478150

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

http://tv.posbud.pl/
http://www.bau-portal.com/pages/23060/
http://maszyny-lublin.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://www.hkl.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezpłatnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz i przes∏ać

go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
Pośrednik Budowlany, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesy∏anie czasopisma „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firm  Poland Marketing
Barański Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo
do wglądu w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ............................................................................................................................................

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

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

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

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

!

http://swiatkoparek.pl/
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Krót ka cha rak te ry sty ka
„Po śred nik Bu dow la ny – ma szy ny, na rzę dzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Uka zu je się
od stycz nia 1996 ro ku, a po cząw szy od wy da nia 5/98 w for mie od ręb ne go
ze szy tu co dwa mie sią ce przy no si in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym ryn ku ma szyn, na rzę dzi i sprzę tu bu dow la ne go. 
Wy daw nic two kol por to wa ne jest bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną w na kła dzie 6.558 eg zem pla rzy.  

Ad re sa ci
Branża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

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

Począwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„Pośrednika Budowlanego” rozprowadzane są na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta owe w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Mińsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a na wraz z eg zem pla rzem do wo do wym. Na -
leż ność na leży uiścić prze le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid nie ją -
cym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie z poczty dotyczące wysokości kolportowanego
nakładu.

Da ne tech nicz ne
For mat: A4, 210mm  x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku: 182mm  x 260mm 
Licz ba szpalt: 4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku: of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku: wyłącznie w formie elektronicznej.

W przy pad ku ko niecz ności opra co wa nia 
gra ficz ne go re kla my re dak cja do li cza 
po nie sio ne kosz ty do ce ny.

For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 stro ny 182 x 32    700,- zł 900,- zł
88 x 64    700,- zł 900,- zł

1/4 stro ny 182 x 64 1.000,- zł 1.500,- zł
88 x 128 1.000,- zł 1.500,- zł

1/3 stro ny 88 x 173 2.000,- zł 2.500,- zł
182 x 85 2.000,- zł 2.500,- zł

1/2 stro ny 182 x 128 3.500,- zł 4.000,- zł
88 x 260 3.500,- zł 4.000,- zł

2/3 strony 182 x 173 4.000,- zł 5.000,- zł
1/1 stro na 182 x 260 6.000,- zł 7.000,- zł

II. i III. okładka 210 x 297 6.500,- zł 7.500,- zł

IV. okładka 210 x 297 7.000,- zł 8.500,- zł

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy słu gu je pra wo bez płat ne go za miesz cze nia tek stu
pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 12 mie się cy (rok ogło sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - zł.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniogłoszenia (moduł 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,- zł 800,- zł
57 x 126 mm 1.000,- zł 1.200,- zł

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie ogłoszenia: 30,- zł za każdą ofertę za jedno wy da nie.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in ne niż po da ne oraz reklama na pierwszej
stronie okładki wymagają dopłat i są moż li we wyłącz nie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dopłata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

1/2013 30.01.2013 14.12.2012 28.12.2012
2/2013 22.03.2013 18.02.2013 25.02.2013
3/2013 20.05.2013 15.04.2013 22.04.2013
4/2013 15.07.2013 10.06.2013 17.06.2013
5/2013 27.09.2013 19.08.2013 26.08.2013
6/2013 29.11.2013 21.10.2013 28.10.2013

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
się danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK

http://www.beka-lube.pl/
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Na ra tu nek płyn no ści
fi nan so wej 

Ostat nie ba da nia Kra jo we -
go Re je stru Dłu gów po ka -
zu ją, że pro ble my przed się -
bior ców z za to ra mi płat ni -
czy mi nie usta ją. Wpływ
na kon dy cję fi nan so wą fir -
my, za le gło ści w płat no -
ściach pod wy ko naw com,
brak fun du szy na no we in -
we sty cje – to tyl ko nie któ re
z wy mie nia nych skut ków
za bu rzo nej płyn no ści fi nan -
so wej. W ta kich sy tu acjach
war to pa mię tać o usłu dze
fak to rin gu, któ ra funk cjo nu -
je na na szym ryn ku od po -
nad 15 lat. Nie ste ty wie dza
przed się bior ców na jej te -
mat jest wciąż nie peł na.
W III kwar ta le 2012 ro ku tyl -
ko co dzie sią te pol skie
przed się bior stwo nie mia ło
pro ble mów z ter mi no wym
uzy ska niem za pła ty od klien -
tów. Pod ko niec wrze śnia te -
go ro ku już 27,7 procent
wszyst kich fak tur nie zo sta ło
ure gu lo wa nych, po mi mo
prze kro cze nia ter mi nu płat -
no ści. Na to miast co pią ta
pol ska fir ma mia ła 50
procent i wię cej nie ure gu lo -
wa nych na leż no ści w swo im
port fe lu. Wpływ na za ist nia łą
sy tu ację ma spo wol nie nie
go spo dar cze oraz nie usta ją -
ca oba wa przed kry zy sem.
Jed nak po mi mo na sta ją cych
pro ble mów, przed się bior cy
wie rzą, że sy tu acja fi nan so -
wa firm wkrót ce się po pra wi.
Wo bec trud nej sy tu acji
na ryn ku, z po mo cą przed się -
bior com przy cho dzi fak to ring.
Ja ko usłu ga po le ga ją ca na fi -
nan so wa niu bie żą cej dzia łal -
no ści fir my opar ta na wy ku -
pie niu jej wie rzy tel no ści przez
fak to ra, do sko na le spraw dza
się za rów no w przy pad ku pro -
wa dze nia ma łe go, jak i du że -
go biz ne su, w okre sie ko -
niunk tu ry oraz spo wol nie nia
go spo dar cze go. Fak to ring
da je moż li wość za mia ny na -
leż no ści na go tów kę – fak tor
na by wa od przed się bior cy

fak tu ry do ty czą ce wy ko na -
nych usług, udzie la jąc z te go
ty tu łu po trzeb ne go fi nan so -
wa nia, co ozna cza na tych -
mia sto wy wpływ go tów ki. Co
wię cej, fak tor zaj mu je się ad -
mi ni stro wa niem wie rzy tel no -
ścia mi, pro wa dząc tym sa -
mym bie żą cą kon tro lę na leż -
no ści kon tra hen tów.
Na pol skim ryn ku funk cjo nu -
je fak to ring nie peł ny (wy stę -
pu je gdy in sty tu cja fi nan so -
wa nie przej mu je cał ko wi te -
go ry zy ka trans ak cji), jak

i peł ny (przed się bior ca za -
bez pie cza swo je na leż no ści
przed nie wy pła cal no ścią od -
bior cy, a ry zy ko to przej mu -
je fak tor). Wy bór od po wied -
niej opcji bę dzie uza leż nio -
ny od ocze ki wań i po trzeb
przed się bior cy. – Fak to ring
w Pol sce roz wi ja się dy na -
micz nie od po nad 15 lat.
Jed nak mi mo dłu go let niej
obec no ści na kra jo wym ryn -
ku, na dal za uwa żal ny jest ni -
ski po ziom świa do mo ści tych
usług. Przed się bior cy czę sto

utoż sa mia ją ko rzy sta nie z fak -
to rin gu ze wskaź ni kiem gor -
szej sy tu acji fi nan so wej fir my,
na to miast fi nan so wa nie dzia -
łal no ści za po mo cą fak to rin -
gu jest do me ną rów nież firm
o do brej kon dy cji fi nan so wej,
a sam pro dukt umoż li wia ich
roz wój – ko men tu je Sta ni -
sław Ata na sow, Pre zes Za -
rzą du Crédit Agri co le Com -
mer cial Fi nan ce Pol ska SA,
spół ki fak to rin go wej na le żą -
cej do Gru py Eu ro pej skie go
Fun du szu Le asin go we go.

Finanse

http://www.efl.pl/


Po śred nik Bu dow la ny: – Jest Pan bo ha te rem jed ne go z naj -
bar dziej spek ta ku lar nych „trans fe rów” w świa to wej bran ży ma -
szyn bu dow la nych. W kwiet niu te go ro ku sto jąc na cze le kon -
cer nu Wac ker Neu son przy jął Pan ofer tę fran cu skie j Gro upe
Me ca lac, gdzie za pro po no wano Pa nu ob ję cie funk cji dy rek to -
ra za rzą dza ją ce go…
Georg Sick: – Z pew no ścią chciał by Pan wie dzieć, dla cze go
od rzu ci łem ofer tę prze dłu że nia kon trak tu w fir mie Wac ker
Neu son? Stało się to z prozaicznego po wo du. Otóż za wsze
chcia łem być przed się bior cą, a ja koś nie by ło mi to da ne. Na -
wet ja ko pre zes za rzą du Wac ker Neu son by łem je dy nie pra -
cow ni kiem kon cer nu. Mo je dzie ci czę sto po wta rza ły mi, że by -
cie przed się bior cą to coś pięk ne go i waż ne go. W koń cu przy -
zna łem im ra cję i tak doj rza ła we mnie de cy zja o pod ję ciu no -
we go wy zwa nia. Nie bez zna cze nia był rów nież fakt, że ofer ta
Gro upe Me ca lac gwa ran to wa ła mi tak że ob ję cie dwu dzie stu
pię ciu pro cent jej udzia łów. W ten spo sób jednocześnie sta -
łem się współ wła ści cie lem i przed się bior cą. Kie dy przed szes -
na stu la ty roz po czy na łem pra cę w koncernie Wac ke r Neu son,
by ło to przed się bior stwo o po dob nej wiel ko ści, jak dzi siej szy
Me ca lac. Ciężką pracą i zaangażowaniem po tra fi li śmy uczy -
nić Wac ke ra Neu so na gieł do wą fir mą o mię dzy na ro do wym
za się gu i re no mie. Te raz nie sta wiam so bie iden tycz nych ce -
lów, ale uwa żam, że moż na obu dzić ol brzy mi po ten cjał Gro -
upe Me ca lac sto su jąc po dob ne tech ni ki eks pan sji. Chciał bym
wy ko rzy stać w tym swe do tych cza so we do świad cze nia. 

– To wszyst ko? Czy coś jesz cze kie ro wa ło Pa nem przy po -
dej mo wa niu de cy zji?
– Z pew no ścią dłu go let nia zna jo mość z wła ści cie lem Gro -
upe Me ca lac, Hen rim Mar chet tą. Stwo rzo na przez nie go fir -
ma za wsze po strze ga na by ła ja ko li der in no wa cji w na szej
bran ży. Po zo sta ję pod wra że niem jej tech nicz nej kom pe ten -
cji i stan dar dów etycz nych. Me ca lac ni gdy nie spo czy wał
na lau rach, nie za do wa lał się po zy cją jed ne go z wie lu do -
staw ców ko pa rek kom pak to wych. Czy ni wszyst ko, by pro -
du ko wa ne przez nie go ma szy ny za słu gi wa ły wprost na mia -
no na stęp ców sprzę tu dzi siej szej ge ne ra cji. Ten spo sób my -
śle nia – na wet mi mo kry zy su nę ka ją ce go bran żę – zo sta nie
utrzy ma ny. Z mo je go punk tu wi dze nia, ja ko in ży nie ra, moż -
li wość do łą cze nia do Gro upe Me ca lac by ła więc nie zwy kle
in trat na. Na so lid nej ba zie two rzyć mogę coś no wa tor skie -
go, po tęż niej sze go. I to na ska lę mię dzy na ro do wą. 

– Po wo ła nie do ży cia fir my Me ca lac Pol ska z pew no ścią
trak to wać na le ży ja ko je den z kro ków na tej dro dze. Co
chce cie uzy skać w Pol sce?
– Uspraw nić dzia ła nie, po pra wić wy ni ki. 

– A kon kret nie?
– Me ca lac dłu go był skon cen tro wa ny nie mal wy łącz nie
na kwe stiach tech nicz nych. Na pierw szym planie by ło opra -

co wy wa nie i roz wój kon struk cji ma szyn, co raz bar dziej in no -
wa cyj nych, so lid nych, wy daj nych, uni wer sal nych. Mniej szą
wa gę przy wią zy wa no na to miast do dys try bu cji i sze ro ko po -
ję tej ob słu gi po sprze daż nej. Sza cu je my, że mi mo to w Pol -
sce pra co wać mo że na wet ty siąc ma szyn na szej mar ki.
W więk szo ści są to ma szy ny uży wa ne. Wcho dząc bez po śred -
nio do Pol ski chce my od no sić suk ce sy w sprze da ży ma szyn
fa brycz nie no wych. Aby ją zin ten sy fi ko wać nie zbęd ne jest od -
po wied nie za pre zen to wa nie ich nie prze cięt nych moż li wo ści,
dia log z użyt kow ni kiem bez po śred nio na pla cach bu do wy.
De aler, ta ki jak re pre zen tu ją ca nas do tej po ry fir ma Ru da,
mo że to czy nić je dy nie w ogra ni czo nym za kre sie. Pro du cent
ma nie po rów ny wal nie więk sze moż li wo ści. Stąd wła śnie de -
cy zja o po wo ła niu do ży cia Me ca lac Pol ska. 

– Zde cy do wa li ście się na ten krok w trud nym okre sie. Czy
kry zys świa to wej i pol skiej bran ży bu dow la nej nie prze szko -
dzi w pra wi dło wym roz wo ju no we go two ru?
– Je ste śmy fir mą kul ty wu ją cą ro dzin ne tra dy cje. Wraz z po -
zo sta ły mi udzia łow ca mi zde cy do wa li śmy, że będziemy dzia -
łać dłu go fa lo wo, kre ślić stra te gie na co naj mniej dzie sięć lat
w przód. W ich urzeczywistnianiu takie rynki, jak polski
odgrywać będą kluczową rolę. Je ste śmy prze ko na ni, że
przed pol skim ryn kiem stoją per spek ty wy nad zwy czaj ne go
roz wo ju. Ol brzy mia licz ba naszych ma szyn  użyt ko wa nych
przez Po la ków prze ko nu je o wy so kim stopniu ak cep ta cji
marki Meclac. W tym kontekście utworzenie przed sta wi ciel -
stwa w Polsce sta no wi ło za tem nasz obo wią zek. 

– Czy Me ca lac Pol ska bę dzie im por te rem i wy łącz nym dys -
try bu to rem ma szyn? Czy też po sił ko wać się bę dzie lo kal ny -
mi sub de ale ra mi?
– Na sze przed sta wi ciel stwo peł nić bę dzie ro lę im por te ra
na Pol skę i jed no cze śnie dys try bu to ra re gio nal ne go. Pol ska
to du ży kraj, dla te go w in nych re gio nach mu si my i bę dzie -
my po szu ki wać part ne rów, któ rzy pod le gać bę dą Me ca lac
Pol ska, a nie fran cu skiej cen tra li fir my czy jej  nie miec kie mu
od dzia ło wi. Ma to swe za le ty, po zwa la bo wiem uspraw nić
dzia ła nie, skró cić dy stans dzie lą cy od użyt kow ni ka.

Wywiad Pośrednika
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Rozmowa z Georgiem Sickiem, 
dyrektorem zarządzającym i udziałowcem

Groupe Mecalac S.A.

To piękne być przedsiębiorcą!
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– Ilu sub de ale rów za an ga żu je cie?
– Za le żeć to bę dzie od si ły i po ten cja łu na szych part ne rów.
Ich umie jęt no ści po zy ski wa nia i utrzy my wa nia klien tów. 

– Wspo mniał Pan o pod le gło ści lo kal nych de ale rów bez po -
śred nio pol skie mu Me ca la co wi. Czy jest on jed nak rze czy wi -
ście pol ski? W ści słym kie row nic twie fir my są Fran cuz, zresz -
tą syn Hen rie go Mar chet ty – oraz Nie miec. Czy nie wy ni ka to
aby z bra ku za ufa nia do Po la ków? A mo że ma na ce lu pod -
kre śle nie mię dzy na ro do we go cha rak te ru fir my -mat ki?
– Nie ma to bez po śred nie go związ ku z żad ną z wy mie nio -
nych przez Pa na przy czyn. Do bór kie row nic twa był sta ran -
nie prze my śla ny. Klu czo wą ro lę w Me ca lac Pol ska od gry -
wać bę dzie je go dy rek tor han dlo wy An drzej Ge tler, w mo im
prze ko na niu naj lep szy pol ski spe cja li sta od ma szyn na szej
mar ki. We wszel kich dzia ła niach wspie rać go bę dą Ale xan -
dre Mar chet ta i Ralf Schäfer, któ rzy nie zwy kle za an ga żo wa li
się na rzecz stwo rze nia w Pol sce przed sta wi ciel stwa. Od po -
cząt ku optu jąc przy tym za je go peł ną nie za leż no ścią. 

– Gro upe Me ca lac po sze rza swą ofer tę. Po nie daw nym
prze ję ciu nie miec kie go Ahl man na weszliście do grona pro -
du cen tów ła do wa rek ko ło wych… 
– Ahl mann na le żał do Gro upe Me ca lac już od ro ku 2001,
fak tem jest jed nak, że do tej po ry obie fir my funk cjo no wa ły
ra czej ko ło sie bie niż wspól nie. Ogło szo ne nie daw no przy -
ję cie wspól nej na zwy sta no wi pierw szą klam rę spi na ją cą
obie fir my. Je że li chce się być sil nym na za gra nicz nych
ryn kach, nie moż na po zwo lić so bie na pro mo wa nie dwóch
róż nych ma rek. Wpro wa dza to ni ko mu nie po trzeb ne za -
mie sza nie. Me ca lac po sia da ugrun to wa ną po zy cję, jest
roz po zna wal ny na ca łym świe cie. Dla te go po sta wi li śmy
na mar kę Me ca lac. 

– Czy Niemcom łatwo było pogodzić się z tym, że mar ka
Ahlmann definitywnie zni ka z ryn ku?
– Na sza de cy zja zna la zła zro zu mie nie. Po wiem wię cej,
po jej ogło sze niu pra cow ni cy Ahl man na ode tchnę li z ulgą.
In te gra cja po ło ży ła bo wiem jed no znacz nie kres spe ku la -
cjom, że Ahl mann mo że zo stać przez Gro upe Me ca lac wy -
sta wio ny na sprze daż. Py ta nie, jak przyj mą zmia nę użyt kow -
ni cy ma szyn? To jest za da nie dla was dzien ni ka rzy. Mo że -
cie po móc nam prze ko nać użyt kow ni ków do za sad no ści
zmia ny. Z mo ich do świad czeń wy ni ka, że apro ba ta z re gu ły
na stę pu je bar dzo szyb ko. 

– Czy Grou pe Me ca lac dokonywać będzie kolejnych prze jęć?
– Chce my się ro zwijać i umacniać pozycję na światowych
rynkach, ale nie za wszel ką ce nę. Z pew no ścią nie bę dzie -
my do ko ny wa li nieprzemyślanych posunięć. Pa su ją ce
do na szej stra te gii prze ję cia i wspól ne przed się wzię cia
z god ny mi za ufa nia part ne ra mi będą bra ne pod uwa gę.

– W swo im wy stą pie niu pod czas in au gu ra cji pol skie go
przed sta wi ciel stwa chwa lił Pan kwa li fi ka cje ope ra to rów
z na sze go kra ju. Czy nie wy ni ka ło to je dy nie z kur tu azji?
– Mó wi my wła ści wie o jed nej z pro du ko wa nych przez nas
ma szyn. Wie lo funk cyj nej ko par ce ze spe cy ficz nie ła ma nym
wy się gni kiem. To praw da, że jej opa no wa nie jest bar dziej
cza so chłon ne, ale prze cież nie trwa wiecz nie.  Ope ra tor
Mecalaca staje się kimś szcze gól nym na pla cu bu do wy.

Potrafi obsługiwać wy jąt ko wą ma szy nę, umie pra co wać
efek tyw nie i oszczęd nie. A to prze cież w dzi siej szych cza -
sach li czy się szcze gól nie.

– Bę dzie cie pro wa dzić szko le nia w te re nie, po ka zy wać
w prak ty ce, co kryją w sobie wa sze ma szy ny? 
– Po ka zy i pre zen ta cje moż li wo ści sprzętu sta no wią isto tę
pro mo cji. Do ty czy to zresz tą wszyst kich ma szyn, tak że tych
ła twiej szych w ob słu dze. To co jest szcze gól nie waż ne, to
za po zna nie ze spe cy ficz ną ko struk cją ra mie nia wy się gni ka
Me ca lac. Tyl ko ten kto zo ba czy to na własne oczy, będzie
prze ko na ny o jego walorach. Mi ni ko par kę lub ko par kę kom -
pak to wą moż na ku pić zapoznawszy się z jej moż li wo ściami
i da nymi tech nicz nymi w in ter ne cie. Ma szy nę Me ca lac trze -
ba obej rzeć oso bi ście na pla cu bu do wy. 

– Polacy dadzą sią łatwo przekonać?
– Są dzę, że Po la cy wy ka zu ją szcze gól ne zroz mie nie fak tu,
że każ da bu do wa sta no wi pro ces. Pro du ko wa ne przez nas
ma szy ny są uni wer sal ne, moż na ni mi wy ko nać ca ły sze reg
prac bu dow la nych. To sta no wi dla nas szan sę, chce my za -
in te re so wać polskich użytkowników  na szy mi ma szy na mi,
ze względu na ich efek tyw ność, uni wer sal ność i wy daj ność. 

– By to uczynić, musicie uporać się ze stereotypem, że fran -
cu skie ma szy ny są wpraw dzie cie ka we kon struk cyj nie ale
de li kat ne, a co za tym idzie awaryjne…
– Bar dzo ła two ode przeć te go ro dza ju za rzu ty. Pod czas
otwar cia pol skie go przed sta wi ciel stwa go ści li śmy wie lu za -
do wo lo nych użyt kow ni ków na szych ma szyn. Licz by nie kła -
mią. We Fran cji ma szy na Me ca lac prze pra co wu je prze cięt -
nie 1.500 do 1.700 go dzin rocz nie. Ma my wło skich klien tów,
któ rzy prze pra co wu ją rocz nie ko par ką 8 MCR na wet dwa ty -
sią ce go dzin. Po mi mo to ma szy ny te ma ją nad zwy czaj nie
wy so ką war tość od sprze da ży. Nawet te, któ re prze pra co -
wa ły 7-8 ty się cy go dzin cie szą się olbrzymim za in te re so wa -
niem na ryn ku wtór nym. Czy miałoby to miejsce, gdy by by -
ły one rze czy wi ście de li kat ne i awa ryj ne?

– W przy szłym ro ku cze ka nas ko lej na edy cja tar gów Bau -
ma w Mo na chium. Co szy ku je na nie Gro upe Me ca lac? Cał -
ko wi cie no we ma szy ny? A mo że tyl ko mo der ni za cje dzi siej -
szych kon struk cji?
– Me ca lac ofe ru je ta ką mno gość in no wa cyj nych pro duk tów,
że nie są one po wszech nie zna ne. Dla te go wy ko rzy stu je my
tar gi, ta kie jak wspo mnia na przez Pa na mo na chij ska Bau -
ma, by za po znać z na szy mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny -
mi jak naj więk szą rze szę użyt kow ni ków. Oczy wi ście nie za -
mie rza my re zy gno wać z wpro wa dza nia ko lej nych in no wa cji.
Mó wi łem już, że nie za mie rza my za do wa lać się po zy cją jed -
ne go z wie lu do staw ców ma szyn. Gro upe Me ca lac jest li de -
rem in no wa cyj no ści. Bio rąc pod uwa gę ska lę ob ro tów, na -
sze na kła dy na pra ce ba daw czo -roz wo jo we są pro cen to wo
po nad dwa więk sze niż świa to we go gi gan ta, ja kim jest Ca -
ter pil lar. W chwi li obec nej wszy scy pro du cen ci mu szą pra -
co wać nad tech ni ką na pę do wą ze wzglę du na ko niecz ność
speł nie nia re stryk cyj nych norm emi sji spa lin. Są dzę, że jesz -
cze na pe wien czas za ha mu je to roz wój tech no lo gicz ny in -
nych pod ze spo łów i kom po nen tów.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 



In spi ra cje 2012
przy zna ne!

Na gro dy przy zna wa ne
przez na sze wy daw nic two
to do wód uzna nia dla osób
i firm z bran ży, któ re ro zu -
mie ją, jak waż ny jest dla
nas, dzien ni ka rzy, kon takt
z praw dzi wy mi fa chow ca mi.
Jak po trzeb ne jest in for mo -
wa nie nas o tym, że gdzieś
tam w Pol sce, na pla cu bu -
do wy po ja wi ła się no wa ma -
szy na al bo któ raś z ty po -
wych ma szyn wy ko rzy sty -
wa na jest w nie ty po wym
miej scu. Naj lep sze tek sty
po wsta ją wła śnie dzię ki in -
spi ro wa niu nas, in for mo wa -
niu, pro po no wa niu te ma tu
na ory gi nal ny re por taż. Ow -
szem, naj ła twiej by ło by
prze pi sać stro nę fol de ru czy
ograniczyć się do podania
suchych da nych tech nicz -
nych ma szy ny. Tak na praw -
dę wy star czy tyl ko chwi la
i kom bi na cja kil ku kla wi -
szy – ko piuj i wklej – by pra -
ca zo sta ła wy ko na na, stro -
na ma ga zy nu za peł nio na.
Jed nak... czy tel nik weź mie
do rę ki cza so pi smo i moc no
się roz cza ru je, bo ta kie „ar -
ty ku ły” mo że z ła two ścią so -
bie sam zna leźć w gąsz czu

in ter ne tu. Ma my am bi cję
da wać na szym Czy tel ni kom
o wie le wię cej, dla te go tak
ce ni my wszyst kich, któ rzy to
ro zu mie ją i po ma ga ją nam
to osią gnąć. Bez ich po mo -
cy nie po wsta ło by wie le uni -

ka to wych ar ty ku łów.  W tym
ro ku wy róż ni li śmy dwie fir -
my: To nę i Ber ge rat Mon -
noy eur, któ rych obec ność
na na szych ła mach – i tych
tra dy cyj nych, i elek tro nicz -
nych – ła two by ło za uwa żyć.
Na za rzu ty – zno wu pi sze cie
tyl ko o tej fir mie – ma my nie -
zmien nie pro stą od po wiedź:
sko ro ta fir ma przy sy ła nam

tak cie ka we in for ma cje,
grze chem by ło by ich nie
opu bli ko wać. Na sze ła my
są otwar te i nie tyl ko od nas
za le ży, czym są za peł nia ne.
W tym ro ku wszy scy za uwa -
ży li na pew no in te re su ją ce

re por ta że, któ re po wsta ły
dzię ki fir mie To na. Nie po -
prze sta ła ona na wy sy ła niu
nam go to wych, prze pięk -
nych re klam Hi ta chi, sam
pre zes Piotr Zo szak za an ga -
żo wał się w or ga ni zo wa nie
na szych dzien ni kar skich
wy jaz dów i z pew no ścią nie
ża ło wał cza su, ja ki na nie
po świę cił, wi dząc, jak cie ka -

we tek sty dzię ki te mu po -
wsta ły. Na gro da dla Ber ge -
ra Mon noy eur rów nież nie
po win na dzi wić, to prze cież
nasz sta ły, spraw dzo ny
part ner, dzię ki któ re mu by -
wa my i w ka mie nio ło mach,
i na zwy kłych pla cach bu do -
wy, na po ka zach, dniach
otwar tych, a na wet w au kcji
ma szyn. W Ber ge rat Mon -
noy eur Pol ska aż roi się
od po my słów, jak naj le piej
po ka zać ma szy ny i nie spo -
sób te go nie do ce -
nić. I wresz cie na gro da in -
dy wi du al na dla Ro ber ta
Wro ny, któ ry od pew ne go
cza su za chę ca nas do przyj -
rze nia się ma szy nom Ca se.
Spo ty ka li śmy się na tar gach
(w Kiel cach i w We ro nie),
na ślą skich hał dach,
w ośrod ku szko le nio wym
Ca se pod Pa ry żem. Za każ -
dym ra zem mo gli śmy li czyć
nie tyl ko na fa cho we wspar -
cie merytorycyne, ale tak że
mi łe to wa rzy stwo. Kie dy sy -
tu acja te go wy ma ga, Ro bert
Wro na sam pi sze kil ka zdań
i wy sy ła do nas zdję cia
z miej sca, w któ re nie uda ło
się nam do je chać, za chę ca
do te go rów nież swo ich
współ pra cow ni ków. Tra dy -
cyj nie pu bli ku je my kil ka
zdań o na szym lau re acie.
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Oto laureaci nagród Inspiracje 2012: (od lewej) Robert Wrona (CNH) wyróżniony
w kategorii indywidualnej, Piotr Zoszak (Tona) oraz Wojciech Żarnowski (Bergerat
Monnoyeur Polska)

Ro bert Wro na – lau re at na gro dy In spi ra cje 2012 w ka te go rii in dy wi du al nej, ma 38 lat, ukoń czył
na kra kow skiej AGH Wy dział Me cha nicz ny, ze spe cja li za cją Eks plo ata cja Ma szyn i Po jaz dów.
Od dzie ciń stwa in te re so wał się mo to ry za cją i tech ni ką, wy bór kie run ku stu diów nie był za tem dzie -
łem przy pad ku. Tuż po obro nie pra cy ma gi ster skiej za kwa li fi ko wał się ja ko uczest nik pro gra mu
edu ka cyj ne go or ga ni zo wa ne go przez du żą kor po ra cję, dzię ki cze mu już osiem mie się cy po ukoń -
cze niu stu diów pod jął w ra mach te go pro gramu pra cę we Wło szech. Od ro ku 2002 pra cu je w kon -
cer nie CNH. Zdo był do świad cze nie w mar ke tin gu, za rzą dza niu pro duk tem oraz ja ko me ne dżer
sprze da ży. Zaj mo wał się ryn ka mi Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, od ro ku 2007 miał pod opie ką
ryn ki kra jów afry kań skich – od po łu dnio we go krań ca Sa ha ry aż po Kapsz tad. Od po nad dwóch lat
kie ru je sprze da żą na ryn ku pol skim oraz na Li twie, Ło twie i Es to nii. 
Ro bert Wro na miesz ka w Kra ko wie, na dwie cór ki (4 la ta i 1,5 ro ku) i – jak sam mó wi – „wspa nia łą
żo nę, któ ra dziel nie czu wa nad wszyst kim”. Każ dą wol ną chwi lę po świę ca ro dzi nie. Urlop naj chęt -
niej spę dza nad mo rzem lub je zio rem (Buł ga ria, Chor wa cja), a zi mą na gór skich sto kach. Zna an -
giel ski, wło ski i nie miec ki, a ostat nio, z ra cji pra cy w daw nych re pu bli kach nad bał tyc kich by łe go
ZSRR, od świe żył rów nież ro syj ski. In te re su je się spor tem mo to ro wym (F1, raj dy sa mo cho do we).
Gry wa w gol fa, pły wa, jeź dzi na nar tach. Je śli cho dzi o mu zy kę to lu bi U2, Kult, Blue Café, a je go
ostat nim od kry ciem jest Ma ko wiec ki Band.
Ro bert Wro na wie rzy, że Pol ska ma po ten cjał, by za jąć na sta łe miej sce w czo łów ce naj waż niej -
szych ryn ków pod wzglę dem licz by sprze da wa nych ma szyn w Eu ro pie. Uwa ża, że to tyl ko kwe -

stia cza su. Chciał by być wte dy wła śnie tu taj i być czę ścią te go pol skie go wzro stu. Tak sa mo bar dzo za le ży mu na bu do wa niu i umac nia niu po zy cji
Ca se’a bu dow la ne go na pol skim ryn ku i na tym sku pią się je go wy sił ki w naj bliż szej przy szło ści. Czy pra ca w Ca se Con struc tion jest dla nie go speł nie -
niem za wo do wych ma rzeń? „Każ dy po wi nien szu kać te go, co przy no si mu sa tys fak cję i co po zwa la mu się czuć z tym do brze. Dla mnie to Pol ska, pra -
ca w bran ży ma szyn. No ewen tu al nie w mo to ry za cyj nej”. Jak mó wi – „pra ca w na szej bran ży zde cy do wa nie nie jest ła twa.” Pol ska jest spe cy ficz nym
ryn kiem, w po rów na niu z in ny mi kra ja mi, wi dzę tu swo istą mie szan kę: klien te li do świad czo nej, wy ma ga ją cej, go to wej za pła cić za roz wią za nie tech nicz -
ne speł nia ją ce jej ocze ki wa nia, jak i tej mniej doj rza łej, dla któ rej je dy nym kry te rium atrak cyj no ści jest ce na. A prze cież wszy scy zna my sta re po wie dze -
nie, że cza sa mi „co ta nie, to dro gie”.
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Śniadanie prezesów:
dyskusje i... tort!

Spo tka nie me ne dże rów
bran ży ma szyn bu dow la -
nych mo gło się w tym ro ku
wca le nie od być al bo prze -
bie gać w nie co mi no ro wej
at mos fe rze. Ze wsząd do cie -
ra ją bo wiem nie po ko ją ce
wie ści, wie le firm wstrzy mu -
je in we sty cje, tnie kosz ty co -
dzien nej dzia łal no ści oba -
wia jąc się, co przy nie sie ko -
lej ny mie siąc. Plot ki w bran -
ży roz cho dzą się dość re gu -
lar nie i bu dzą gro zę lub
uśmiech. Nie tak daw no
na przy kład do wie dzie li śmy
się bo wiem, iż zna ny i moc -
ny kon cern o mię dzy na ro -
do wej na zwie za koń czo nej
sło wem „Pol ska” znik nie
z pol skie go ryn ku, a sprze -
da żą je go ma szyn zaj mie
się fir ma chiń ska. Uda ło
nam się uzy skać de men ti tej
sen sa cyj nej in for ma cji, za -
raz po ja wi ła się jed nak ko -
lej na, do ty czą ca in nej fir my.
Tu miał się do ko nać prze -
wrót po le ga ją cy na odej ściu
gru py han dlow ców i za ło że -
niu przez nich kon ku ren cyj -
ne go przed się bior stwa. I tak
da lej, i w te mu po dob ny
spo sób… Za pra sza jąc na -
szych go ści mie li śmy za tem
oba wy, czy uda się nam
skło nić ich do ujaw nie nia
po glą dów na sy tu ację
w bran ży. Spo dzie wa li śmy
się, że nikt nie zdra dzi się
z kon dy cją, w ja kiej je go fir -
ma znaj du je się pod ko -
niec 2012 ro ku. Ci, któ rym

wie dzie się go rzej, nie chcą
te go ujaw niać, in ni wo lą sie -
dzieć ci cho, by nie bu dzić li -
cha. A jed nak! Uda ło się na -
wią zać cie ka wą dys ku sję,
mo men ta mi sta wa ła się ona
na wet za żar ta, za ha cza ła

o po li ty kę, wy da wa ło się, iż
„kto ma mi kro fon, ten ma ra -
cję”. Wy po wie dzi kon cen -
tro wa ły się na jed nym – co
jest przy czy ną pro ble mów,
ja kie od czu wa my wszy scy,
i ja ki jest spo sób, by z te go

„doł ka” wyjść. W na szym
śnia da nio wym gro nie za de -
biu to wał An drzej Ge tler, wi -
ce pre zes no wej na na szym
ryn ku fir my Me ca lac Pol ska.
Choć nie za bie rał gło su, po -
wie dział nam po śnia da niu,
że sły sząc wy po wie dzi ko le -
gów z in nych firm, spo ro
do wie dział się z sy tu acji
na na szym ryn ku. Je go oce -
na sy tu acji jest znacz nie
bar dziej opty mi stycz na. Pa -
nie An drze ju, za rok „wy wo -
ła my” Pa na do od po wie dzi,
bo mo że wła śnie Pan zna
spo sób na na sze bran żo we
bo lącz ki? Jed nym z „upio -
rów”, któ re zda niem nie któ -
rych go ści stra szą i nie po -
zwa la ją nam na roz wój czy
choć by sta bil ną eg zy sten -
cję jest nad mier na biu ro kra -
cja. In ni mów cy bez za sta -
no wie nia i wprost ob wi nia li
rząd. Dys ku to wa no o fa tal -
nych prze pi sach i spo so bie
na ich zmia nę.
Spo tka nie by ło tak że oka -
zją do wspo mnień i świę to -
wa nia set ne go wy da nia Po -
śred ni ka Bu dow la ne go.
Owa cyj nie przy ję to wnie sie -
nie na sa lę oka za łe go tor tu.
Bez dys ku sji uzna no go
za wy jąt ko wo smacz ny.
Szef na sze go wy daw nic twa
przy jął gra tu la cje od gości
imprezy oraz oko licz no ścio -
we dy plo my od pre ze sa Sto -
wa rzy sze nia Dys try bu to rów
Ma szyn Bu dow la nych Jac ka
Ma łę czyń skie go oraz wi ce -
dy rek to ra In sty tu tu Me cha ni -
za cji Bu dow nic twa i Gór nic -
twa Skal ne go prof. dr hab. inż.
Zbi gnie wa Star czew skie go.
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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! 

Jak wi dać na zdję ciach, w tym ro ku mi kro fo ny krą ży ły po sa li, a mo men ta mi dys ku sja
sta wa ła się wręcz burz li wa. Szu ka li śmy spo so bu na kry zys... Tyl ko jed na spra wa nie
pod le ga ła dys ku sji – wy śmie ni ty smak ju bie uszo we go tor tu



Case CE prezentuje
nowe „kołówki”

Fir ma Ca se Con struc tion Equip-
ment za pre zen to wa ła trzy
mo de le zmo der ni zo wa nych
ko pa rek ko ło wych – WX148,
WX168 oraz WX188. Ma szy -
ny wy po sa żo no w wy daj ny
układ hy drau licz ny o du -
żej mo cy z trze ma pom pa mi
hy drau licz ny mi, w tym osob -
ną słu żą cą do ob ro tu nad -
wo zia. W no wych ko par kach
za sto so wa no tak że no wy pa -
nel ste ro wa nia, wy trzy mal -
sze pod wo zie i ulep szo ne ka -
bi ny, co po zwo li ło zwięk szyć
kom fort ope ra to ra, uła twić
ob słu gę, zwięk szyć do stęp -
ność ser wi so wą i ogra ni czyć
kosz ty eks plo ata cji.
Układ hy drau licz ny Ca se
ba zu ją cy na po je dyn czej
zin te gro wa nej jed no st ce
CPU opra co wa no z my ślą
o zwięk sze niu kon tro li
i uprosz cze niu dia gno sty ki.
Wszyst kie trzy mo de le wy -
po sa żo no w au to ma tycz ny
układ Po wer Bo ost, któ ry
gwa ran tu je uzy ska nie opty -
mal nych osią gów w trud -
nych wa run kach ro bo -
czych. Po wer Bo ost ak ty -
wo wać moż na rów nież
w try bie jaz dy. Po zwa la to
na szyb kie prze miesz cza nie
się mię dzy miej sca mi pra cy
ma szy ny. Ulep szo ny układ
ste ro wa nia Or bi trol za pew -
nia pro stą ob słu gę oraz ła -
twe ste ro wa nie.
No wy pul pit ste row ni czy
z czy tel nym wy świe tla czem
po zwa la ope ra to ro wi na in -
tu icyj ne usta wie nie pa ra me -
trów ro bo czych ma szy ny, ta -
kich jak: au to ma tycz ne
przej ście sil ni ka na ob ro ty
ja ło we, try by 1 i 2 dla funk cji
dźwi go wych, try by ro bo cze
eco 1, 2 oraz tryb 3 He avy
za pew nia ją cy naj wyż sze
efek ty ko pa nia bar dzo trud -
nych wa run kach. Z po zio mu
no we go pul pi tu ste row ni -
cze go ope ra tor ma także
moż li wość za łą cze nia try bu
jaz dy po dro dze skra ca ją ce -

go czas prze miesz cza nia się
po mię dzy pla ca mi bu do wy.
In te li gent ny układ ste ro wa -
nia pręd ko ścią ob ro tów
nad wo zia Ca se (CIS) po -
zwa la ope ra to ro wi na do sto -
so wa nie jej do kon kret nych
wa run ków ro bo czych. 
Ko par ki Ca se sły ną z so lid -
nej i moc nej kon struk cji.
Naj now sze mo de le WX wy -
po sa żo no w wy jąt ko wo wy -
trzy ma łe pod wo zie. Moż li -
wość za sto so wa nia le mie -

sza i sta bi li za to rów do dat ko -
wo podnosi stabilność  kon -
struk cji nowych maszyn.
Ma szy ny wy po sa żo ne są
w no wą, w peł ni zauto ma ty zo -
wa ną hy dro sta tycz ną skrzy -
nię bie gów Po wer shift
umiesz czo ną przy tyl nej osi.
W ten spo sób uzy ska no mak -
sy mal ny prze świt pod ma szy -
ną uła twia ją cy po ko ny wa nie
nie rów no ści te re nu. Dzię ki no -
wym i wy trzy ma łym osiom ZF
ko par ki mo gą roz wi jać du że
pręd ko ści jaz dy, na wet do
35 km/h. Kon struk cja osi za -
pew nia zna ko mi tą si łę ucią gu.

Sys tem au to ma tycz nej blo ka -
dy osi mak sy ma li zu je sta bil -
ność ma szyn pod czas pra cy
bez sta bi li za to rów. 
Wie lo tar czo we mo kre ha mul -
ce za cho wu ją peł ną sku tecz -
ność na wet przy peł nej pręd -
ko ści ma szy ny. Użyt kow ni cy
no wych „ko łó wek” CASE ma -
ją moż li wość od po wied nie go
do bo ru opon. W za leż no ści
od wa run ków pra cy ko par ki
moż na wy po sa żyć ją w opo -
ny po je dyn cze, po dwój ne lub

su per sze ro kie za pew nia ją ce
wy jąt ko wą zdol ność po ru sza -
nia się po grzą skim pod ło żu.
Dźwię kosz czel na ka bi -
na ope ra to ra ROPS/FOPS
w no wych mo de lach speł nia
wszyst kie prze pi sy UE, za -
pew nia kom for to we i przede
wszyst kim w peł ni bez piecz -
ne śro do wi sko pra cy. Au to -
ma tycz ny układ kli ma ty za cji
oraz amor ty zo wa ny pneu ma -
tycz nie fo tel ze zin te gro wa -
ny mi kon so la mi ste ro wa nia,
er go no micz ne pod ło kiet ni ki
i pe da ły po zwa la ją na uzy -
ska nie mak sy mal ne go kom -

for tu pra cy ope ra to ra, a tym
sa mym wy daj no ści. Na
podkreślenie zasługują duże
powierzchnie przeszkleń ze
skutecznymi osło na mi prze -
ciw sło necz ny mi za pew -
niające optymalną wi docz -
ność z kabiny we wszyst -
kich kie run kach. 
Wszyst kie funk cje jaz dy
zna la zły się na ko lum nie kie -
row ni cy, in ne ele men ty ste -
ro wa nia zo sta ły po gru po wa -
ne tak, aby za pew nić ich
łatwą dostępność. Wszyst -
kie trzy mo de le ko pa rek wy -
po sa żo no w no we tu le je
o dłu giej trwa ło ści użyt ko -
wej, któ re sta no wią ele ment
kon struk cyj ny wy trzy ma łe go
wy się gni ka i ra mie nia.
W mo de lach WX168
oraz WX188 wy ma ga ją one
sma ro wa nia co 500 go dzin,
zaś w przy pad ku ko par ki
WX148 w od stę pach 100-
go dzin nych. Wy mia na ole ju
prze kła dnio we go od by wa
się co 2.000 go dzin, co ma
nie ba ga tel ny wpływ na re -
duk cję kosz tów eks plo ata cji. 
Za wo ry bez pie czeń stwa za -
po bie ga ją ce nie kon tro lo -
wa ne mu opa da niu wy się -
gni ka ofe ro wa ne są w stan -
dar dzie. Ca se ofe ru je rów -
nież w opcji pa kiet „dźwi go -
wy” dla ma szyn wy ko rzy -
sty wa nych w głów nej mie -
rze do prac prze kła dun ko -
wych. Obej mu je on za wo ry
bez pie czeń stwa ra mie nia
wy się gni ka, hak, ucho za -
wie sia sys tem ostrze ga ją cy
o prze cią że niu.
Na wie lo funk cyj nym mo ni to -
rze LCD wy świe tla ne są in for -
ma cje dia gno stycz ne. Sze ro -
ko otwie ra ne kla py, przej rzy -
ście roz miesz czo ne fil try ole -
ju i pa li wa, mon to wa ne rów -
no le gle chłod ni ce oraz ła two
do stęp ne punk ty sma ro wa nia
uła twia ją ser wi so wa nie ma -
szyn. Chłod ni ce za bez pie -
czo ne są do dat ko wo ła two
de mon to wal ną siat ką, któ ra
uła twia ich oczysz cze nie
pod czas eks plo ata cji w wa -
run kach du że go za py le nia. 

www.intrac.pl
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W no wych ko par kach kołowych CASE za sto so wa no zmodernizowane kabiny, no wy pa nel
ste ro wa nia i wy trzy mal sze pod wo zie. Po zwo li ło to zwięk szyć kom fort ope ra to ra, uła twić
ob słu gę, naprawy i przeglądy oraz ogra ni czyć kosz ty bieżącej eks plo ata cji
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Dzie sięć lat fa bry ki
Vo lvo we Wro cła wiu 

Czas bie gnie bły ska wicz nie.
Ani się nie obej rze li śmy,
a mi nę ło dzie sięć lat od mo -
men tu roz po czę cia pro duk -
cji ko par ko -ła do wa rek Vo lvo
we Wro cła wiu. Do tej po ry
fa bry kę opu ści ło już 16.700
ma szyn, któ re tra fi ły
do klien tów z 97 kra jów ca -
łe go świa ta. Oprócz klu czo -
wych ryn ków, ta kich jak Ro -
sja, Bra zy lia, Tur cja, Fran cja
i Pol ska moż na zna leźć je
tak że na Fi li pi nach, w Sier ra
Le one czy na Mau ri tiu sie. 
Ma szy ny po wsta ją ce w Pol -
sce za pro jek to wa no spe -
cjal nie z uwzględ nie niem
su ge stii użyt kow ni ków. Wro -
cław ska fa bry ka zo sta ła od -
po wied nio pod tym ką tem
przy go to wa na. Obec nie
pro du ko wa na jest tu no wa

ge ne ra cja ko par ko -ła do wa -
rek Vo lvo – BL 71B i BL 61B. 
Fa bry ka ko par ko -ła do wa rek
we Wro cła wiu wy po sa żo na
jest w no wo cze sną li nię pro -
duk cyj ną zor ga ni zo wa ną
we dług stan dar dów Vo lvo
Pro duc tion Sys tem (VPS).
Na po cząt ku paź dzier ni -
ka te go ro ku li nia ta zo sta ła
pod da na cy klicz nej oce nie
au dy to rów Gru py Vo lvo
pod ką tem stop nia wdro że -
nia za sad VPS i uzy ska ła
bar dzo wy so kie no ty. 
– Dzie sią ta rocz ni ca funk cjo -
no wa nia fa bry ki we Wro cła -
wiu, to mo ment, w któ rym do -
ko nu je my pod su mo wa nia jej
dzia łal no ści i uważ niej przy -
glą da my się re ali zo wa nym
pro ce som. Osią gnię cie do -
sko na łych wy ni ków au dy tu,
to dla nas wiel ki suk ces i nie -
wąt pli wy po wód do du my,
zwłasz cza w tak istot nym mo -
men cie hi sto rii fa bry ki. Zna -

leź li śmy się w gro nie naj lep -
szych or ga ni za cji Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment w re gio -
nie Eu ro py i wśród dzie siąt ki
naj wy żej oce nia nych za kła -
dów pro duk cyj nych ca łej
Gru py Vo lvo. Oce na au dy to -
rów po twier dza, że w na -
szych dzia ła niach ob ra li śmy
wła ści wy kie ru nek, a pra ca
wło żo na w mi nio nych la tach
we wdra ża nie sys te mu, znaj -
du je od zwier cie dle nie w do -
sko na łych wy ni kach, ja kie
obec nie uzy sku je my – pod -
kre śla Tom my Bengts -
son – dy rek tor ge ne ral ny Vo -
lvo CE Wro cław.
Vo lvo CE we Wro cła wiu to
kom plet na or ga ni za cja
obej mu ją ca kom plet ny pro -
ces po wsta wa nia ko par ko -

ła do war ki, po cząw szy od fa -
zy pro jek to wa nia i roz wo ju
pro duk tu, po przez za ku py
kom po nen tów, tech no lo gię
li nii pro duk cyj nej, pro duk -
cję, aż po peł ną ob słu gę lo -
gi stycz ną i wspar cie or ga ni -
za cji han dlo wych. W Vo lvo
CE we Wro cła wiu za trud nio -
nych jest po nad 220 osób.
In te gral ną czę ścią dzia łal no -
ści Vo lvo CE w Pol sce jest
od dział te stów i pro to ty pów
(Test & Pro to ty pe Ope ra -
tions) w Ja ro szo wie na Dol -
nym Ślą sku, któ ry roz po czął
dzia łal ność dzie sięć lat te mu,
rów no le gle z uru cho mie niem
pro duk cji ko par ko- ła do wa -
rek we Wro cła wiu. Po cząt -
ko wo te sty prze pro wa dza -
ne by ły wy łącz nie na ko par -

Vo lvo ma de in Po land

Od wrze śnia 2002 ro ku, by obej rzeć li nie pro duk cyj ne, któ re
opusz cza ją ma szy ny mar ki Vo lvo nie trze ba już po ko ny wać
Bał ty ku ani je chać do Nie miec. Szwedz ki kon cern kosztem
pięciu milionów dolarów uru cho mił bo wiem we Wro cła wiu pro -
duk cję cał ko wi cie no we go mo de lu ko par ko -ła do war ki. Ma szy -
na ozna czo na sym bo lem BL71 i wy twa rza na wy łącz nie we wro -
cław skiej fa bry ce uzu peł nia ofer tę Vo lvo CE w za kre sie sprzę tu
kom pak to we go. Choć fabryka nie róż ni się niczym od
innych na le żą cych do Volvo, a usy tu owa nych w Szwe cji czy
w Niem czech, czę sto po ja wia ło się py ta nie, czy klien ci – szcze -
gól nie ci z Eu ro py Za chod niej i USA – wi dząc na ta blicz ce zna -
mio no wej na pis „Ma de in Po land” nie bę dą mieć obiek cji co
do ja ko ści ma szy ny. Te go ro dza ju wąt pli wo ści roz wiał pre zy -
dent Vo lvo CE, To ny Hel sham twier dząc, że ja kość produkcji
w Pol sce jest gwarantowana (…) 

Dzie sięć ty się cy ko par ko -ła do wa rek Vo lvo

(…) pią ty paź dzier ni ka był dla Vo lvo Con struc tion Equ ip ment
szcze gól nym dniem. Fir ma świę to wa ła bo wiem nie tyl ko pią tą
rocz ni cę uru cho mie nia pro duk cji ko par ko -ła do wa rek w swych
wro cław skich za kła dach, ale tak że wy pro du ko wa nie dzie się -
cio ty sięcz nej ma szy ny te go ty pu. 
Pa trząc z pię cio let niej per spek ty wy na wro cław skie do ko na nia
Vo lvo, trze ba uznać je za du ży suk ces. Od ro ku 2002, kie dy to
wro cław ską fa bry kę opu ści ły pierw sze ko par ko -ła do war ki, ich
pro duk cja sta le ro sła. Ostat nio w im po nu ją cym tem pie trzy dzie -
stu pro cent rocz nie. Po cząt ko wo wy twa rza ne we Wro cła wiu
ma szy ny eks por to wa no do sze ściu kra jów. Dziś jest ich dzie -
się cio krot nie wię cej, a ko par ko -ła do war ki spo tkać moż na do -
słow nie wszę dzie, od Sta nów Zjed no czo nych, aż po RPA. 
Ju bi le uszo wa, dzie się cio ty sięcz na ko par ko -ła do war ka Vo lvo
wy pro du ko wa na we Wro cła wiu po zo sta nie w Pol sce. Sze fu ją -
cy Vo lvo Com pact Equ ip ment Bu si ness Li ne, Scott Hall oraz
pre zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, Zbi gniew Me dyń ski,
uro czy ście prze ka za li klu czy ki do ma szy ny jej no we mu wła ści -
cie lo wi, któ rym oka zał Wło dzi mierz Pro rok z fir my WAFRO. 

Prezes Volvo Compact Equipment Business Line Scott Hall (z lewej) i Zbigniew
Medyński (z prawej), prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska z nabywcą
jubileuszowej maszyny, W∏odzimierzem Prorokiem (w środku)

Pierwsza maszyna zmontowana we Wrocławiu - koparko-∏adowarka Volvo BL 71.
Dyrektor Volvo CE, Didier Teirlinck jest pewien, że maszyna sprawdzi się na
placach budowy
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ko -ła do war kach. Od ro -
ku 2004 od dział te stu je
wszyst kie ma szy ny bu dow -
la ne wy twa rza ne przez Vo -
lvo CE. W cią gu dzie się ciu
lat od by to bli sko 300.000
go dzin te sto wych. Jest to
je dy ny te go ty pu od dział
w Pol sce zajmujący się
prowadzeniem te stów ma -
szyn Vo lvo CE. – Po sia da -
jąc dzie sięć lat do świad czeń
i od po wied nio usta bi li zo wa ny
pro ces pro duk cyj ny, zy ska li -
śmy so lid ną pod sta wę, aby
kon ty nu ować roz wój na szej
dzia łal no ści w naj bliż szych la -
tach, zwięk szać licz bę ko par -
ko -ła do wa rek pro du ko wa nych
przez Vo lvo we Wro cła wiu i do -
star czać na szym klien tom pro -
dukt naj wyż szej ja ko ści, któ ry
zna ją i któ re go od nas ocze ku -
ją – mó wi Tom my Bengts son.
Pierw sza ko par ko -ła do war ka
Vo lvo zo sta ła zbu do wa -
na w ro ku 1965. Do po ło wy
lat sie dem dzie sią tych Vo lvo
CE ofe ro wa ło czte ry róż ne
mo de le – wte dy pod na zwą
BM Vo lvo. W ro ku 1974 za de -
biu to wa ła wy so ko  wy daj -
na ko par ko -ła do war ka BM616
ofe ro wa na na dwóch ro dza -
jach pod wo zia: ła do war ko -
wym oraz na ba zie trak to ra
prze my sło we go. Część ko -
par ko wa zo sta ła za pro jek -
towa na spe cjal nie, by po do -
łać eks plo ata cji w cięż kich
skan dy naw skich wa run kach.
W ro ku 1977 wpro wa dzo no
wer sję z czte re ma rów ny mi
ko ła mi Vo lvo 646, póź niej,
do po ło wy lat dzie więć dzie -
sią tych pro du ko wa ne by ły
mo de le EL70 oraz EL70C. 
Rok 2002 otwo rzył no wą
kar tę w hi sto rii te go pro duk -
tu w Vo lvo CE. Świa tło
dzien ne uj rza ły za pro jek to -
wa ne od pod staw no we mo -
de le – po cząt ko wo dwa:
BL71 i BL61. To tak zwane
mo de le Si de shift, czy li wy -
po sa żo ne w prze suw bocz -
ny czę ści ko par ko wej, wy -
ko rzy sty wa ne w Eu ro pie,
Afry ce, Azji i Oce anii. Rok
póź niej za de biu to wa ły mo -
de le prze zna czo ne na ryn ki

obu Ame ryk – BL60 i BL70.
By ły to tak zwa ne mo de le
Cen ter mo unt, czy li wy po sa -
żo ne w część ko par ko wą
za in sta lo wa ną cen tral nie.
Pierw sza pu blicz na pre zen -
ta cja ko par ko -la do wa rek
BL60 i 70 od by ła się na tar -
gach ConExpo w Las Ve -
gas. Ma szy ny wzbu dzi ły
wiel kie za in te re so wa nie
i wkrót ce za czę ły na pły wać
du że za mó wie nia z te go re -
gio nu. W związ ku z ogrom -
nym po py tem w USA oraz
co raz więk szym za in te re so -
wa niem ryn ków kra jów
Ame ry ki Ła ciń skiej, w 2009
ro ku za pa dła de cy zja o uru -
cho mie niu dru giej fa bry ki
ko par ko -ła do wa rek – w Tul -
ti tlan w Mek sy ku. 
Ko lej na klu czo wa da ta dla ko -
par ko- ła do wa rek Vo lvo to
rok 2011 i no wa se ria ma szyn.
Se ria B to przede wszyst kim
no we, sty lo we wzornictwo,
kom plet nie no wa, jesz cze bar -
dziej komfortowa i bezpieczna
kabina ope ra to ra oraz no we
wer sje sil ni ko we. Tym ra zem
świa to wa pre mie ra odbyła się
pod czas wło skich tar gów Sa -
mo ter w We ro nie. 
Do pro duk cji ko par ko- ła do -
war ki Vo lvo po trze ba bli sko
dwóch ty się cy kom po nen -
tów. Nie mal czterdzieści
procent po cho dzi od do staw -
ców z Pol ski. War to za zna -
czyć, iż udział pol skich kom -
po nen tów w ko par ko- ła do -
war kach z Wro cła wia znacz -
nie wzrósł od mo men tu roz -
po czę cia pro duk cji. Kil ku na -
stu klu czo wych do staw ców
jest ulo ko wa nych w oko li cach
Wro cła wia. Część z nich do -
star cza swo je wyroby nie tyl ko
do Wro cła wia, ale tak że do fa -
bry ki w Tul ti tlan w Mek sy ku. 
Czym ko par ko- ła do war ka
Vo lvo róż ni się od in nych
ma szyn do stęp nych na ryn -
ku? Przede wszyst kim no -
wo cze snym wzornictwem
i ja ko ścią wy ko rzy sty wa -
nych ma te ria łów. Trwa łość
jest ce chą łą czą cą wszyst -
kie mo de le ma szyn Vo lvo.
Bez wzglę du na to, czy są

to wo zi dła prze gu bo we, ko -
par ki czy ła do war ki, struk tu -
ry wszyst kich ma szyn za -
pro jek to wa ne zostały na la -
ta cięż kiej pra cy. Wy so ka
wy daj ność ma szyn Vo lvo
jest ko lej ną ce chą, któ rą
moc no ak cen tu ją ich
użytkownicy. Nie zwy kle sil -
na część ła do war ko wa, ste ro -
wa nie za po mo cą opa ten to -
wa ne go joy stic ka umoż li wia -
ją ce go mul ti funk cyj ną pra cę
łyż ką ła do war ko wą i zmia nę
kie run ków jaz dy, czy pre cy -
zyj na hy drau li ka czę ści ko -
par ko wej dzię ki sys te mo wi
flow sha ring, to tyl ko nie któ re
z za let ma szyn pro du ko wa -
nych we Wro cła wiu.
Bez pie czeń stwo ko rzy sta nia

z ko par ko -ła do wa rek pod -
no si trzy punk to wy do stęp
do ka bi ny, an ty po śli zgo we
stop nie, do stęp ser wi so wy
z po zio mu grun tu, świa tła
LED i wie le in nych roz wią -
zań mi ni ma li zu ją cych ry zy -
ko wy pad ków. Wszel kie po -
rów na nia ja sno wska zu ją, iż
ma szy ny Vo lvo ma ją naj lep -
szą ka bi nę i pod wzglę dem
kom for tu pra cy ope ra to ra
da le ko wy prze dza ją kon ku -
ren cję. Tym, co ma ogrom -
ne zna cze nie dla klien tów,
jest wspar cie przez sieć de -
aler ską Vo lvo, w któ rej skon -
cen tro wa na jest ogrom -
na wie dza i do świad cze nie
gro ma dzo ne przez la ta.

www.wolvoce.pl

Piętnastotysięczna koparko-ładowarka z Wrocławia!

No wy mo del ma szy ny Vo lvo BL71B to przede wszyst kim bar -
dziej prze stron na i kom for to wa ka bi na, z du żą ilo ścią cie ka wie
za pro jek to wa nych schow ków. Ko lum na kie row ni cza re gu lo -
wa na jest we wszyst kich płasz czy znach, tak że po ło że nie ko -
lum ny dżoj sti ków sek cji ko par ko wej moż na usta wić płyn nie
w wy god nej po zy cji. Kon struk to rom Vo lvo CE uda ło się
znacz nie po pra wić wi docz ność z wnę trza ka bi ny. Cel osią -
gnię to dzię ki zwięk sze niu po wierzch ni prze szkleń, za sto so -
wa niu węż szych słup ków oraz więk sze mu na chy le niu wy pro -
fi lo wa nej po kry wy sil ni ka.
Moc ne i nie za wod ne ele men ty ze spo łu ła do war ko we go i ko -
par ko we go w po łą cze niu z ukła dem hy drau licz nym re agu ją -
cym na  ob cią że nie za pew nia ją naj wyż sze si ły pod no sze nia
i od spa ja nia w tej kla sie ma szyn. No we, pro sto kąt ne pod po ry
sta bi li zu ją ce o du żej po wierzch ni zmniej sza ją na cisk jed nost -
ko wy na pod ło że o trzy dzie ści pro cent w po rów na niu z wcze -
śniej szy mi mo de la mi, dzię ki cze mu ma szy na za cho wu je lep -
szą sta bil ność na mięk kim pod ło żu. Na ży cze nie nabywcy, ko -
par ko -ła do war ka mo że być wy po sa żo na w in sta la cję hy drau -
licz ną o po dwój nym prze pły wie, co po zwa la pra co wać mię dzy
in ny mi z łyż ką z „kciu kiem” lub z no ży ca mi hy drau licz ny mi.

Projektowane i produkowane z wykorzystaniem opinii otrzymywanych od klientów
z całego świata koparko-ładowarki zapewniają to, co liczy się najbardziej: moc,
wydajność, komfort użytkowania i niezawodność w codziennej pracy
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Ama go – to nie był
naj gor szy rok!

Rok 2012 po wo li zmie rza ku
koń co wi… Mi mo wszech -
obec ne go, sta le na gła śnia -
ne go kry zy su, fir ma Ama go
oce nia i za my ka rok do brze.
Sze reg no wo ści w ofer cie,
roz wi ja ją ce się po szcze gól -
ne dzia ły fir my, sprze daż
na za do wa la ją cym po zio -
mie – to wszyst ko spra wi ło,
że rok 2012 Ama go za li cza
do uda nych. Czas więc
na ma łe pod su mo wa nie…
W stycz niu, z du żym suk ce -
sem Amago zaakcentowało
swą obec ność na tar gach
Bu masz w Po zna niu. Firma
zaprezentowała tam ga mę
ma szyn mi ni. Jak się oka za -
ło – by ł to strza ł w dzie siąt -
kę, bowiem Hy un dai po -
strze ga ny dotychczas głów -
nie ja ko pro du cent du żych
ma szyn, za czął być ko ja rzo -
ny tak że z mi ni ko par ka mi
i mi niła do war ka mi. 
W mar cu Amago było Zło -
tym Spon so rem Szko ły
Gór nic twa Od kryw ko we go
na kra kow skiej AGH. Edy -
cja do ty czy ła no wo cze -
snych roz wią zań in for ma -
tycz nych do pro jek to wa nia
i pro wa dze nia ru chu od -
kryw ko we go za kła du gór ni -
cze go oraz opty mal ne go
do bo ru ma szyn w ko pal ni
od kryw ko wej.
Z ko lei w ma ju w du żym, bo
po nad czte ry stu me tro wym,
sto isku w Kiel cach od by ła się
pre zen ta cja kompleksowej
ofer ty ca łe go Ama go – po -
cząw szy od ma szyn mi ni,
przez ko par ki i ła do war ki Hy -
un dai, wiert ni cę Fu ru ka wa
do otwo rów strza ło wych,
prze sie wacz Ke estrack, ma łe
wło skie wiert ni ce Be ret ta,
son dę Pa ga ni i geo w łók ni ny. 
Wrze sień był dla fir my okre -
sem or ga ni za cji Dni Otwar -
tych w głów nej sie dzi bie
w Cho le rzy nie, na któ -
re – jak co ro ku – przy by -
li klien ci z po łu dnia Pol ski. 
W koń cu paź dzier ni ka Ama -

go by ło wy staw cą na tar gach
EkoWaste w So snow cu,
gdzie szcze gól nym za in te re -
so wa niem cie szy ła się ofer ta
geo w łók nin i geo t ka nin. 
W tym ro ku Ama go zor ga ni -
zo wa ło dwa du że wy jaz dy
dla swych klien tów – w kwiet -
niu na Tar gi In ter mat w Pa ry -
żu, zaś we wrze śniu na co -
rocz ny zjazd de ale rów Hy un -
dai w Ko rei. Wspól ne wy jaz -
dy po zwo li ły nie tyl ko za po -
znać się z no wo ścia mi tech -
no lo gicz ny mi, ale tak że zwie -
dzić nie zwy kłe miej sca i za -

cie śnić wię zi. Na tar gach In -
ter mat w Pa ry żu Hy un dai
za pre zen to wał no wą ko par -
kę hy bry do wą, pierw sze
mo de le z se rii 9A i ła do war -
kę ko ło wą HL780 -9 w spe -
cjal nej kon fi gu ra cji do pra -
cy w ko pal niach su row ców
skal nych. Naj więk szą uwa -
gę przy cią gał jed nak naj -
now szy mo del ko par ki
R1200 – 120-to no wej ma -
szy ny, stwo rzo nej spe cjal nie
dla po trzeb gór nic twa skal -
ne go. W kwiet niu przy szłe go
ro ku Ama go tra dy cyj nie już
pla nu je wy jazd na mo na chij -
skie tar gi Bau ma.
W koń czą cym się ro ku 2012
Ama go na wią za ło współ -
pra cę z no wym do staw -
cą – wło skim pro du cen tem
ma szyn prze ła dun ko wych
Sol mec. To fir ma z du żym

do świad cze niem i tra dy cja -
mi ofe ru ją ca ca łą ga mę
ma szyn prze ła dun ko wych
na pod wo ziu ko ło wym – po -
cząw szy od 12-to no wych,
na 60-to no wych koń cząc.
Ma szy ny te zo sta ły za pro -
jek to wa ne do pra cy w prze -
my śle zło mo wym, stocz nio -
wym, w tar ta kach, za kła -
dach re cy klin gu od pa dów,
skła dach de mon ta żu sa mo -
cho dów, w gar bar niach
i sor tow niach śmie ci. 
Ama go zde cy do wa ło też
o wpro wa dze niu do sprze da -

ży wi brom ło tów mon to wa -
nych na ko par kach, dźwi -
gach, żu ra wiach, itp. Są one
uży wa ne mię dzy in ny mi
przy wbi ja niu ścia nek szczel -
nych i gro dzic. Part ner Ama -
go, do staw ca wło skich wiert -
nic Beretta, przy go to wał no -
wość – wiert ni cę pod pom py
cie pła, mo del T -26geo. 
Kon se kwent na i sys te ma -
tycz na pra ca spra wi ła, że
Amago znacz nie zwięk -
szyło sprze daż geo syn te ty -
ków i na wią za ło współ pra -
cę z no wy mi do staw ca mi.
Dział Tech nicz ny Ama go
z ro ku na rok roz wi ja się co -
raz bar dziej i po sze rza za -
kres swo ich prac – już dziś
je st w sta nie za ofe ro wać
na pra wy i re mon ty ma szyn
bu dow la nych i wiert ni czych
wszyst kich ma rek. Firma

uruchomiła tak że ser -
wis działający dwadzieścia
cztery godziny na dobę
przez siedem dni w ty go -
dniu. Inną ważną dla
rozwoju firmy no wo ścią by -
ło też wpro wa dze nie ofer ty
wy naj mu ma szyn – ko pa rek
i ła do wa rek, a tak że mło -
tów i wi brom ło tów.
Naj więk szą zmia ną prze wi -
dzia ną na rok 2013 jest fakt,
że głów ny do staw ca Ama -
go – Hy un dai He avy In du -
stries pla nu je wpro wa dzić
na ry nek ulep szo ną Se -
rię 9A. Ofe ro wa ne do tej po -
ry ko par ki i ła do war ki ko ło -
we Se rii 9 zdo by ły so bie
moc ną po zy cję na pol skim
ryn ku. Zy ska ły świet ną re -
pu ta cję   nie za wod no ści
przy od po wied nio ni skiej
ce nie. Opie ra jąc się na tej
po zy cji,  Hy un dai roz po czął
pro gram mo der ni za cyj ny,
któ ry bę dzie wi docz ny wła -
śnie przy wpro wa dze niu
no wej se rii 9A. Naj bar dziej
zna czą ca zmia na do ty czy
sil ni ka. W no wych jed nost -
kach na pę do wych speł nia -
ją cych nor mę STAGE IIIB
UE  ogra ni czo no zna czą co
emi sję spa lin przy jed no -
cze snym zmniej sze niu zu -
ży cia  pa li wa. W ła do war -
kach ko ło wych prze nie sio -
no wen ty la tor w ce lu po pra -
wy wy daj no ści chło dze nia
i do stę pu. Zmie nio no tak że
na do ty ko wy wy świe -
tlacz LCD oraz za mon to wa -
no elek tro nicz ny in te li gent -
ny klucz. Każ da pró ba uru -
cho mie nia ma szy ny bez
jego posiadania po wo du je
wszczę cie alar mu.
W roku 2012 Ama go sprze da -
ło wie le ma szyn, zdo by ło no -
wych klien tów i do pra co wa ło
ze spó ł świet nych lu dzi. To
wszyst ko spra wia, że mi nio ne
dwa na ście mie się cy fir ma
oce nia zde cy do wa nie po zy -
tyw nie. Przed Ama go no we
kon trak ty, po my sły na współ -
pra cę i wie le pla nów…
W rok 2013 fir ma wcho dzi
z opty mi zmem i na dzie ją.

www.amago.pl
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Pod czas tar gów In ter mat w Pa ry żu naj więk szą uwa gę od wie dza ją cych sto isko kon -
cer nu Hy un dai przy cią ga ła 120-to no wa ko par ka R1200 skon stru owa na spe cjal nie
dla po trzeb gór nic twa skal ne go

http://www.amago.pl/
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New Hol land E245C
kopie, wyburza i ładuje

Ko par ka gą sie ni co wa New
Hol land E245C we szła
do sprze da ży na po cząt ku
te go ro ku. Upły nął więc wy -
star cza ją cy czas, by pod -
dać ją rze czo wej oce nie.
Pro du cent, kon cern New
Hol land sta ra się na każ -
dym kro ku udo wod nić, że
je go ma szy ny są w sta nie
po do łać każ de mu za da niu,
na wet pra cu jąc w naj trud -
niej szych wa run kach, ja kie
pa nu ją na przykład w ko pal -
niach su row ców skal nych.
Moc jed nost ki na pę do wej
ko par ki wy no szą ca 175 KM
w po łą cze niu z trzy sek cyj -
nym osprzę tem ko par ko -
wym spraw dza się pod czas
naj trud niej szych ro bót. Ma -
szy na ob ser wo wa na by ła
przez wie le mie się cy pod -
czas nor mal nej pra cy w ko -
pal ni su row ców skal nych
we wło skim Pio Mez ze na. -
To był na praw dę ide al ny
po li gon do świad czal ny.
Ma szy na pra co wa ła bo -
wiem nie tyl ko bez po śred -
nio przy wy do by ciu i prze -
miesz cza niu żwi ru, pia chu
i odłam ków skal nych, ale
rów nież przy go to wa niu wy -
ro bi ska, wy bu rze niach, kar -
czo wa niu wy rę bisk oraz re -
kul ty wa cji te re nu. Klient
użyt ku ją cy do tej po ry ko -
par ki in nych pro du cen tów,
zde cy do wał się na na szą
ma szy nę z wie lu po wo dów.
De cy du ją cy mi czyn ni ka mi
by ły z pew no ścią ni skie zu -
ży cie pa li wa osią gnię te
dzię ki zop ty ma li zo wa ne mu
ukła do wi chło dze nia oraz
sys te mo wi re duk cji spa lin
SCR z Ad blue, do sko na łe
pa ra me try ko pa nia oraz
zna ko mi ta sta bil ność za -
pew nio na po przez od po -
wied nią dłu gość pod wo zia
ty pu He avy -Du ty – mó wi
Lutz Re gel  me ne dżer
w kon cer nie CNH od po wie -
dzial ny za mar kę New Hol -
land na ryn ku pol skim. 

Roz mo wy na te mat kon fi gu -
ra cji ma szy ny trwa ły tyl ko
trzy dni. New Hol land
uwzględ nił wszel kie ży cze -
nia użyt kow ni ka, przede
wszyst kim do star czył ma szy -
nę z trzy sek cyj nym osprzę -
tem ko par ko wym (ra mię plus
wy się gnik). – Cha rak ter ro -
bót wy ko ny wa nych przez
ma szy nę wy ma gał, by by ła
ona ła twa w ma new ro wa niu
i pre cy zyj na. Ko par ka E245C
w pełni speł nia te wy mo gi.
Wrażenie robi jej sta bil ność,
opty mal na wi docz ność z ka -
bi ny i zmo der ni zo wa ny układ
hy drau licz ny. Naj waż niej sze
dla użyt kow ni ka ma szy ny są
jed nak z pew no ścią ni skie
kosz ty eks plo ata cji ze wzglę -
du na ni skie zu ży cie pa li -
wa – tłu ma czy Lutz Re gel. 
Wy so ka ma new ro wal ność
i pre cy zja dzia ła nia za pew -
nio na jest dzię ki zmo der ni -
zo wa ne mu ukła do wi hy -
drau licz ne mu, któ ry wraz
z no wym szcze gól nie wraż -
li wym i bły ska wicz nie re -
agu ją cym joy sti kiem umoż -
li wia ope ra to ro wi peł ną kon -
tro lę nad cy kla mi ro bo czy -
mi. Mo że on ła two i pre cy -
zyj nie prze miesz czać wiel -
kie ma sy urob ku pod czas

pra cy na po chy łościach.
Stan dar do we wy po sa że nie
ko par ki New Hol land E245C
sta no wi ka bi na speł nia ją ca
nor my FOPS (Le vel II) oraz
ROPS (ISO 12117-2). Ope -
ra to rzy chwa lą jej kom fort.
Dzię ki za wie sze niu na wi -
sko zo wych po dusz kach ab -
sor bu ją cych wi bra cje. Dla te -
go nie są one prze no szo ne
na fo tel ope ra to ra. Do sko na -
łe wy głu sze nie ka bi ny w po -
łą cze niu z za sto so wa niem
ci che go sil ni ka za pew nia
ope ra to ro wi opty mal ny kom -
fort pra cy. Do wnę trza ka bi -
ny do cie ra bo wiem ha łas
na po zio mie 69 dBA. Lutz
Re gel zwra ca tak że uwa gę
na ka me rę wstecz ną pod no -
szą cą bez pie czeń stwo pra -
cy. Ob raz z niej po ja wia się
na ko lo ro wym mo ni to rze
w wnę trzu ka bi ny, dzię ki
cze mu ope ra tor mo że przez
ca ły czas śle dzić ob szar
za ma szy ną. – Waż nym ele -
men tem jest tak że kra tow ni -
ca ochron na za mon to wa -
na na da chu ka bi ny. O ta kim
do po sa że niu ma szy ny za de -
cy do wał cha rak ter prac,
do ja kich jest naj czę ściej wy -
ko rzy sty wa na. Pra cu je ona
tak że przy wy bu rze niach

i kar czo wa niu la sów w te re -
nie gó rzy stym. Kra tow ni ca
sta no wi do dat ko wą ochro nę
przed spa da ją cy mi ele men -
ta mi wy bu rza nych obiek tów,
ka mie nia mi oraz pnia mi
drzew – do da je Lutz Re gel. 
Zwra ca uwa gę ła twa do -
stęp ność chłod nic. Są one
uło żo ne rów no le gle, co uła -
twia i przy spie sza ich czysz -
cze nie. Szcze gól nie w przy -
pad ku ma szyn o klu czo -
wym zna cze niu, ła twa ob -
słu ga ser wi so wa od gry wa
szcze gól ne zna cze nie. 
Pod czas ro bót w ko pal ni
przy szcze gól nie trud nym
ma te ria le, ope ra tor wy bie ra
pre de fi nio wa ny tryb H (dla
trud nych wa run ków ro bo -
czych). Śred nie zu ży cie pa -
li wa kształ tu je się wów czas
na po zio mie 15 l/h. W po -
rów nia niu z ko par ka mi tej
kla sy in nych ma rek, któ re
pra co wa ły we wło skiej ko -
pal ni su row ców skal nych
ma szy na New Hol land zu -
ży wa oko ło czte rech li trów
mniej pa li wa. Uzu peł nia nie
zbior ni ka AdBlue – mie ści
on 89 li trów – od by wa się co
pią te tan ko wa nie pa li wa. 
W ko par ce za sto so wa no
układ re duk cji spa lin SCR.
Dzię ki te mu sil nik Die sla
w po rów na niu z po przed -
nią wer sją tych ma szyn roz -
wi ja moc o 15 KM więk szą
przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu ilo ści spa la ne go pa li -
wa (na wet do 10%). Roz wią -
za nie to, opra co wa ne przez
FPT In du strial (Fiat Po wer
Tra in In du strial), opie ra się
na sys te mie ob rób ki na stęp -
czej spa lin, w któ rym tlen ki
azo tu są roz bi ja ne na azot
i wo dę (pa rę wod ną) w trak -
cie re ak cji che micz nej z pły -
nem AdBlue. W re zul ta cie
ma szy na nie po sia da fil tra
czą stek sta łych, któ ry trze ba
re gu lar nie re ge ne ro wać,
czy ścić, a po cza sie wy mie -
nić na no wy. Brak fil tra czą -
stek sta łych ozna cza do dat -
ko we oszczęd no ści na kosz -
tach eks plo ata cji i ser wi su. 

www.ne whol land.com
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Piękna sceneria, ciężkie warunki robocze. Tak wygląda codzienne środowisko pracy
koparki gąsienicowej New Hol land E245C

http://www.newholland.com/Pages/index.html
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AGROHANDEL s.j.
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261, 
tel. (76) 850 61 13, kom. 603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WROŃSCY Sp. z o.o. 
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 3, 
tel. 34 311 07 82, kom. 694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 
tel. 61 665 79 00, fax 61 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 
16-070 Choroszcz/Białystok, Porosły Kolonia 1c, tel. 85 651 15 41,  
kom. 507 181 259, www.rentrak.pl

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com
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Równiarki  Mista
z napędem 6x6 

Rów niar ki RD165H i RD200H
pro du ko wa ne w fir mie MISTA
to in no wa cyj ne ma szy ny wy -
po sa żo ne w na pęd wszyst -
kich kół. Ich kon struk cja
opar ta jest na dwóch ra -
mach po łą czo nych ze so bą
prze gu bo wo za po mo cą ło -
żysk. Ła ma nie ra my re ali zo -
wa ne jest za po mo cą dwóch
cy lin drów. Kąt ła ma nia +/-27°
za pew nia do sko na łą ste row -
ność i zwrot ność.
Za sto so wa ny w rów niar kach
układ hy drau li ki ro bo czej ty -
pu Lo ad -Sen sing re gu lu je
sa mo czyn nie moc hy drau -
licz ną, co po zwa la ob ni żyć
kosz ty eks plo ata cji, przy -
spie sza czas re ak cji cy lin -
drów przy ni skich ob ro tach
sil ni ka. Da je tak że moż li wość
jed no cze snej re ali za cji kil ku
ru chów ro bo czych skra ca jąc
czas wy ko na nia za da nia.
Układ ob ro tu le mie sza środ ko -
we go za po mo cą dwóch si łow -
ni ków jest roz wią za niem opra -
co wa nym przez MISTĘ i chro -
nio nym pa ten tem. Głów ną
ideą te go roz wią za nia jest za -
pew nie nie szyb kiej re ali za cji
za da ne go ob ro tu le mie sza po -
wią za nej z płyn nym ru chem na -
rzę dzia przy za cho wa niu wy so -
kiej do kład no ści. Za sto so wa -
nie hy drau li ki Lo ad Sen sing
w po wią za niu z ukła dem ob ro -
tu le mie sza po zwa la roz bu do -
wy wać osprzęt ma szy ny o spe -
cja li stycz ne sys te my ste ro wa -

nia jej pra cą (ul tra dź wię ko we,
la se ro we oraz GPS). Pozwalają
one kontro lować wy so ko ść
i spad ek re ali zo wa nych po -
wierzch ni, są nie zbęd ne
przy wy ko ny wa niu prac z za -
da ną wy so ką do kład no ścią.
No wo cze sne, w peł ni au to ma -
tycz ne skrzy nie prze kła dnio -
we ty pu „Po wer shift” pro duk -
cji ZF Pas sau o licz bie prze ło -
żeń 6/3 są ste ro wa ne elek tro -
nicz nie. Po sia da ją do dat ko wo
moż li wość wy łą cze nia au to -
ma tu i pra cę w try bie ma nu al -
nej zmia ny bie gów. Na pęd
prze no szo ny jest na ko ła po -
przez tyl ny most na pę do wy
wy po sa żo ny w au to ma tycz nie
za łą cza ny i wy łą cza ny me cha -
nizm róż ni co wy ty pu No -Spin,
prze kład nie bocz ne zę ba te
oraz prze kład nie pla ne tar ne
z ukła dem ha mul ców wie lo -
tar czo wych mo krych.
Za sto so wa ny w rów niar kach
hy dro sta tycz ny na pęd kół
przed niej osi fir my Po cla in Hy -

drau lics peł ni funk cje na pę du
po moc ni cze go przy re ali za cji
za dań w cięż kich wa run kach
te re no wych. Opro gra mo wa -
nie na pę du kół przed nich
uwzględ nia pa ra me try wy -
stę pu ją ce go w ma szy nach
na pę du kół tyl ne go mo stu
i jest opra cowa ne in dy wi du -
al nie dla każ de go mo de lu.
Zapewnia to ide al ną syn -
chro ni za cję na pę du po -
szcze gól nych osi. Istot ną ce -
chą sto so wa ne go roz wią za -
nia jest fakt, iż jest ono prze -
wi dzia ne tyl ko dla try bu pra -
cy ma szy ny czy li dla dwóch
pierw szych bie gów. Z chwi lą
prze kro cze nia pręd ko ści gra -
nicz nej za ło żo nej ja ko pręd -
kość trans por to wa, na pęd
wy łą cza się au to ma tycz nie.
Naj now sze mo de le sil ni ków
Cummins z se rii QSB o mo -
cy 173KM/190KM z elek tro -
nicz nym sys te mem ste ro -
wa nia i ukła dem wtry sko -
wym HP Com mon Ra il od -

zna cza ją się więk szą spraw -
no ścią przy zmniej szo nym
zu ży ciu pa li wa. Elek tro hy -
drau licz ny sys tem na pę du
wen ty la to ra do sto so wu je je -
go pręd kość ob ro to wą pro -
por cjo nal nie do tem pe ra tu ry
pły nu chło dzą ce go sil ni ka
i po wie trza tur bo do ła do wa -
ne go w za leż no ści od za po -
trze bo wa nia na moc.
Sta no wią cy wy po sa że nie
opcjo nal ne in te rak tyw ny sys -
tem mo ni to rin gu umoż li wia
zdal ne mo ni to ro wa nie stop -
nia wy ko rzy sta nia rów niar ki,
wy daj no ści, zu ży cia pa li wa
i in nych pa ra me trów, śle dzi
rów nież lo ka li za cję ma szy ny,
a na wet mo że za po bie gać jej
nie upraw nio ne mu uży ciu.
Rów niar ki MISTA wy po sa żo no
w no wo cze sny dwu obwo do -
wy hy drau licz ny układ ha mul -
co wy. W stan dar dzie na byw -
ca otrzy mu je le miesz środ ko -
wy peł no obro to wy. Ja ko wy -
po sa że nie do dat ko we użyt -
kow ni cy mo gą wy brać m.in.
dwa ro dza je le mie szy przed -
nich: pro sty nie obro to wy
i pro sty skręt ny, zry wak tyl ny
oraz spulch niacz mon to wa ny
za przed nią osią ma szy ny. Są
to no wo cze sne na rzę dzia zna -
czą co zwięk sza ją ce szyb kość
wy ko ny wa nych za dań i za kres
za sto so wań ma szyn.
Rów niar ki produkowane przez
firmę MISTA po sia da ją wszel -
kie skła do we ba da nia cer ty fi -
ka cyj ne, są ozna czo ne zna -
kiem CE do pusz cza ją cym
do ob ro tu na te re nie UE.

www.mi sta.eu
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Na pęd kół przed niej osi fir my Po cla in Hy drau lics peł ni funk cje po moc ni cze  podczas pracy
w cięż kich wa run kach te re no wych

http://mista.eu/
http://mista.eu/


Hi ta chi ZX280LC -3
w nad mor skim ku ror cie

Dzia ła ją ca w Dar ło wie fir ma
Zdzich -Bud po wsta ła w ro -
ku 1984. Po cząt ko wo zaj -
mo wa ła się ręcz ną pro duk -
cją pu sta ków i blocz ków
fun da men to wych. Prze łom
w jej dzia łal no ści na stą pił
w ro ku 2007, kie dy roz po -
czę to eks plo ata cję no wo -
cze sne go, w peł ni skom pu -
te ry zo wa ne go wę zła be to -
niar skie go. Zdzich -Bud stał
się tym sa mym pro du cen -
tem naj wyż szej ja ko ści róż -
nej kla sy be to nu. 
W ce lu za pew nie nia cią -
gło ści pro duk cji be to nu
nie zbęd ne są ryt micz ne
do sta wy kru szy wa. Do je -
go prze ła dun ku Zdzich-
Bud wy ko rzy stu je spe cjal -
nie skon fi gu ro wa ną ko par -
kę gą sie ni co wą Hi ta chi
ZX280LC -3 o cię ża rze ro bo -
czym 31.000 kg.
Fa brycz nie no wą ko par kę
do star czy ła fir ma To na, dys -
try bu tor ma szyn bu dow la -
nych Hi ta chi w Pol sce. Ze
wzglę du na cha rak ter wy ko -
ny wa nych ro bót, po le ga ją -
cych przede wszyst kim
na roz ła dun ku i za ła dun ku
kru szy wa na środ ki trans -
por tu w po sta ci wa go nów
oraz na czep, oprócz stan -
dar do wej łyż ki ma szy na wy -
po sa żo na zo sta ła w spe cja -
li stycz ny osprzęt ro bo czy
w po sta ci dwóch chwy ta-
ków – po li po we go i dwu łu pi -
no we go. Pierw szy z nich sto -
so wa ny jest do prze ła dun ku
du żych ka mie ni i oto cza ków,
dwu łu pi no wy słu ży zaś
do prze miesz cza nia drob ne -
go kru szy wa. Po za mon to wa -
niu łyż ki pod się bier nej o po -
jem no ści 1,6 m3 ko par ka
ZX280LC -3 oprócz prac prze -
ła dun ko wych może być rów -
nież wy ko rzy sty wa na do wy -
ko ny wa nia prac ziem nych.
Pod czas wy mia ny osprzę tu
ope ra tor mo że przy po mo cy
jed ne go przy ci sku ko rzy sta -
jąc z mo ni to ra LCD au to ma -

tycz nie re gu lo wać prze pływ
cie czy hy drau licz nej. Je śli
jest to wy ma ga ne, mo że rów -
nież do ko ny wać drob nych
ko rekt prze pły wu w ce lu
opty ma li za cji dzia ła nia wy ko -
rzy sty wa ne go na rzę dzia ro -
bo cze go.
Ma szy na wy po sa żo na zo sta ła
w hy drau licz nie pod no szo ną
ka bi nę. Roz wią za nie to za pew -
nia ope ra to ro wi lep szą wi docz -
ność pod czas wy ko ny wa nia
ro bót prze ła dun ko wych. Jest
to szcze gól nie przy dat ne
przy prze miesz cza niu du żych
ka mie ni i oto cza ków. Po mak -
sy mal nym pod nie sie niu ka bi -
ny punkt wi dze nia ope ra to ra
znaj duje się na wy so ko ści pię -
ciu me trów, dzię ki cze mu mo -
że on ob serwo wać ca łą po -
wierzch nię na cze py lub wa -
go nu i rów no mier nie roz ło żyć
al bo na brać ma te riał. 
Ka bi na ko par ki jest do sko na -
le wy głu szo na. Ha łas i wi -
bra cje do cie ra ją ce do jej
wnę trza są ogra ni czo ne
do mi ni mum dzię ki po sa do -
wie niu na wspor ni kach
z wy peł nie niem si li ko no -
wym. Du żo miej sca na no -
gi, pre cy zyj nie dzia ła ją ce
dźwi gnie o krót kim sko ku
za pew nia ją operatorowi
opty mal ne wa run ki pra cy.
Trzy prze łącz ni ki na dźwi gni
po zwa la ją na ste ro wa nie
osprzę tem in nym niż łyż ki.
W ka bi nie za sto so wa no
układ nad ci śnie nia. Za po -
bie ga on sku tecz nie wni ka -
niu py łu do wnę trza. Jest to
szcze gól nie istot ne pod -
czas prac prze ła dun ko wych
ma te ria łów syp kich.
Kon struk to rzy Hi ta chi za dba -
li o po pra wie nie wi docz no ści
z ka bi ny, zwłasz cza je śli cho -
dzi o ob szar po ni żej jej pra -
wej stro ny. Du ża szy ba da -
cho wa za pew nia od po wied -
nie do świe tle nie wnę trza ka -
bi ny. Prze suw na szy ba
przed nia i okna bocz ne
umoż li wia ją bez po śred nie
ko mu ni ko wa nie się ob słu gu -
ją ce go ko par kę i in nych pra -
cow ni ków pla cu bu do wy. 
Pra cę ope ra to ra uła twia wie -

lo funk cyj ny mo ni tor z wy świe -
tla czem LCD, któ ry do star cza
ope ra to ro wi wszel kich nie -
zbęd nych in for ma cji. Śle dząc
po ja wia ją ce się na nim ko -
mu ni ka ty ob słu gu ją cy ko par -
kę mo że w każ dej chwi li za -
po znać się z jej sta nem. Pod -
czas prze miesz cza nia się ma -
szy ny na mo ni to rze au to ma -
tycz nie po ja wia się ob raz z ka -
me ry co fa nia. Dzię ki ob ser -
wa cji ob sza ru ro bo cze go
za ma szy ną, ope ra tor mo że
pra co wać bez piecz niej uni -
ka jąc ry zy ka ko li zji i po trą ce -
nia osób znaj du ją cych się
w po bli żu ma szy ny. 
Ko par kę wy po sa żo no w je den
z naj bar dziej efek tyw nych
ukła dów hy drau licz nych
(HIOS III). Za pew nia on ope -
ra to ro wi peł ną kon tro lę
nad ma szy ną oraz re du ku jąc
opo ry we wnętrz ne zwięk sza
szyb kość dzia ła nia si łow ni -
ków. W po łą cze niu ze zmo -
der ni zo wa nym ukła dem re cyr -
ku la cji wy się gni ka po zwa la
przy spie szyć cy kle ro bo cze
na wet o pięt na ście pro cent.
Za sa da dzia ła nia ukła du re -
cyr ku la cji wy się gni ka po le ga
na tym, że pod czas rów no -
cze sne go ope ro wa nia wy się -
gni kiem i ra mie niem ciecz hy -
drau licz na pod ci śnie niem
prze ka zy wa na jest z dol nej
czę ści cy lin dra wy się gni ka
do czę ści tło ko wej, co

przy wy ko rzy sta niu cię ża ru
wy się gni ka wspo ma ga je go
ruch w dół. Jed no cze śnie olej
pod ci śnie niem z pom py do -
star cza ny jest do si łow ni ka ra -
mie nia za pew nia jąc je go
ruch. W oczy wi sty spo sób
pod no si to wy daj ność ma szy -
ny przy rów no cze snym ogra -
ni cze niu zu ży cia pa li wa.
Wpływ na to ma rów nież za -
sto so wa nie no wo cze sne go
sil ni ka speł nia ją ce go ry go ry -
stycz ne nor my emi sji spa lin.
Osią gnię to to dzię ki za sto so -
wa niu ukła du re cyr ku la cji spa -
lin EGR skutecznie ogra ni -
czającego za war to ść nie spa -
lo nych wę glo wo do rów oraz
tlen ków azo tu w spa li nach.
Jed nost ka na pę do wa cha rak -
te ry zu je się wy so ką trwa ło ścią
oraz eko no micz ną eks plo ata -
cją. Elek tro nicz ny układ wtry -
sku pa li wa ty pu com mon ra il
za pew nia opty mal ne spa la nie,
du żą moc sil ni ka oraz zmniej -
sza emi sję czą stek sta łych.
Grun tow nej mo der ni za cji
pod da no rów nież pod wo zie
ma szy ny. W miej sce kon -
wen cjo nal nie ze spa wa nych
czte rech płyt za sto so wa no
mo no li tycz ną kon struk cję
gór nej i dol nej pły ty ra my
krzy żo wej, co znacz nie po -
pra wi ło sta bil ność ma szy ny
i pa ra me try ro bo cze pod czas
prac prze ła dun ko wych. 

www.tona.com.pl
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Liebherr A 918 
Com pact Litronic 

Choć Lie bherr już w ro -
ku 1954 wy pro du ko wał jed -
ną z pierw szych na świe cie
ko pa rek ko ło wych, to jesz -
cze do nie daw na w ofer cie
pro duk cyj nej nie miec kie go
kon cer nu nie by ło te go ty -
pu ma szy ny ze ścię tym ty -
łem. Kon struk cja kon cep -
cyj na za pre zen to wa na zo -
sta ła do pie ro w ro ku 2010
pod czas mo na chij skiej Bau -
my, by po ko lej nych dwu na -
stu mie sią cach ja ko A 918
Com pact Li tro nic wejść
do se ryj nej pro duk cji. No wa
ko par ka skon stru owa na zo -
sta ła z my ślą o za sto so wa -
niu na pla cach bu do wy
o ogra ni czo nej prze strze ni,
w wa run kach miej skich
i w bu dow nic twie dro go wym.
Zwar te ga ba ry ty i pro mień
ob ro tu nad wo zia wy no szą -
cy 1.850 mm osią gnię to bez
uszczerb ku dla wy daj no ści
i kom for tu pra cy ope ra to ra.
W ma szy nie o cię ża rze ro -
bo czym 18 ton moż na sto -
so wać łyż ki o po jem no -
ści 0,17÷0,96 m3. Kon struk -
to rzy Lie bher ra wy ko rzy sta li
w ko par ce A 918 Com pact
Li tro nic spraw dzo ne w ma -
szy nach po przed niej ge ne -
ra cji pod wo zie, któ re pod -
da ne zo sta ło je dy nie nie -
wiel kiej mo der ni za cji. Po le -
ga ła ona na tym, że ele -
men ty ukła du jezd ne go ulo -
ko wa no tak, by ogra ni czyć
ry zy ko ich uszko dze nia.
Roz wią za nie to po pra wi ło
tak że sta bil ność ma szy ny,
któ rą do dat ko wo pod no si
tak że moż li wość wy po sa że -
nia jej w le miesz oraz bocz -
ne sta bi li za to ry.
Ko par ka na pę dza na jest za -
pro jek to wa nym we współ -
pra cy z MAN sil ni kiem Lie -
bherr D 834 roz wi ja ją cym
moc 100 kW/136 KM.
Godne podkreślenia jest, że
ta no wo cze sna jed nost ka
na pę do wa speł nia ak tu al nie
obo wią zu ją ce nor my emi sji

spa lin bez ko niecz no ści
sto so wa nia fil tra czą stek
sta łych i ukła du SCR. 
Mi mo ogra ni czo nych ga ba ry -
tów w ma szy nie uda ło się za -
sto so wać nie zwy kle prze -
stron ną ka bi nę z re gu lo wa -
nym au to ma tycz nie fo te lem
do pa so wu ją cym się do wa gi
ope ra to ra. Nie za leż nie od za -
się gu ra mion, zy skał on wię -
cej miej sca na łok cie. Dzię ki
te mu znacznie ła twiej mu
ope ro wać joy sti ka mi. 

Du ża po wierzch nia prze szkleń
ka bi ny spra wia, że ope ra tor
czu je się pew nie. Wy się gnik
zo stał po sa do wio ny tak, by jak
naj mniej prze szka dzał w ob -
ser wa cji ob sza ru ro bo cze go
z pra wej stro ny ma szy ny.
W po zo sta łych kie run kach,
także do gó ry – przez okno da -
cho we – ope ra tor ma na praw -
dę niczym nie skrę po wa ny wi -
dok. Pod czas ko pa nia ro wów,
gdy nie zbęd na jest ob ser wa cja
stre fy bez po śred nio przed ma -
szy ną, dol ną część szy by
przed niej moż na prze su nąć
do gó ry, al bo wsu nąć oba
seg men ty pod dach. Ope ra -
tor mo że tak że dzię ki te mu
nie tyl ko le piej ob ser wo wać
po le pra cy, ale tak że ła twiej
ko mu ni ko wać się z pra cow ni -
ka mi pla cu bu do wy.
Pod nie sie nie kom for tu pra -
cy ope ra to ra uzy ska no też

dzię ki roz miesz cze niu ele -
men tów ob słu go wych z za -
cho wa niem za sad er go no -
mii. Uwzględ nio no przy tym
su ge stie pły ną ce ze stro ny
ob słu gu ją cych ma szy ny.
Na uwa gę za słu gu ją przede
wszyst kim do sko na le le żą ce
w dło ni joy sti ki ze zin te gro -
wa ny mi przy ci ska mi pro por -
cjo nal ne go ste ro wa nia. Roz -
wią za nie to przy spie sza cy -
kle ro bo cze uła twia jąc jed -
no cze śnie pre cy zyj ne ope -

ro wa nie osprzę tem ro bo -
czym. Pod sta wo we funk cje
ma szy ny ob słu gi wać moż -
na za po mo cą zmo der ni zo -
wa ne go pa ne lu do ty ko we go
z du żym ekra nem cie kło kry -
sta licz nym. W je go czę ści
przez ca ły czas wid nie je ob -
raz z ka me ry tyl nej. W ra zie
po trze by ob raz mo że być
po więk szo ny do ca łe go
ekra nu. Zmo der ni zo wa no
tak że pa nel ste ro wa nia.
Znaj du je się on te raz bli żej
joy sti ków, co spra wia, że
ope ra tor nie mu si się gać da -
le ko do przy ci sków. 
W le wym gór nym ro gu pa -
ne lu umieszczo no przy cisk
Start/Stop. Jed no je go na -
ci śnię cie po wo du je włą cze -
nie lub zga sze nie sil ni ka.
Bli sko znaj du ją się rów nież
prze łącz ni ki try bów ro bo -
czych. Przy ci ski rza dziej

uży wa ne – na przy kład włą -
cza ją ce oświe tle nie ze -
wnętrz ne – prze nie sio no
na bok. Mi mo to są rów nież
sto sun ko wo ła two do stęp ne. 
Na uwa gę za słu gu je kon cep -
cja Lie bher ra uła twie nia ob -
słu gi ser wi so wej. Kla pa
na ca łą sze ro kość bocz ną
nad wo zia kry je ła two do -
stęp ne pod ze spo ły i kom po -
nen ty. Wen ty la tor po od krę -
ce niu dwóch śrub moż na ła -
two od chy lić na bok, co uła -
twia czysz cze nie chłod ni cy.
Z po zy cji grun tu wi dać do -
brze wzier nik, dzię ki cze mu
ła two usta lić moż na po ziom
chło dzi wa. Rów nie ła two do -
stęp ny jest skra placz, dzię ki
cze mu bez prze szkód moż -
na co dzien nie usu wać wo dę
z ukła du pa li wo we go. Z po -
zio mu pod ło ża do stęp ne są
tak że filtr pa li wa, ba gnet
kon tro li po zio mu i filtr ole ju
sil ni ko we go. Po dob nie rzecz
ma się z fil trem po wie trza,
któ ry pod czas pra cy w wa -
run kach du że go za py le nia
bar dzo ła two zde mon to wać
do czysz cze nia i po now nie
za ło żyć bez uży cia na rzę dzi.
Z dru giej stro ny maszyny
pod mniejszą kla pą ser wi so -
wą umiesz czo no układ cen -
tral ne go sma ro wa nia, któ re -
go zbior nik uzu peł niać moż -
na z po zio mu pod ło ża bez
ko niecz no ści sto so wa nia
po de stów czy dra bi nek.
Elek trycz na pom pa uła twia
tan ko wa nie po więk szo ne go
zbior ni ka paliwa. Na uwa gę
za słu gu je tak że ła twa do -
stęp ność komory sil ni ka.
Dostanie się do niej wymaga
jedynie zdjęcia pokrywy po
od krę ce niu kil ku śrub. 
No wa ma szy na zy ska ła so -
bie wie lu zwo len ni ków dzię -
ki do sko na łym pa ra me trom
ro bo czym, ni skim kosz tom
eks plo ata cji, prze stron nej
ka bi nie i pre cy zyj ne mu ukła -
do wi ste ro wa nia funk cja mi
ro bo czy mi za pew nia ją cy mi
naj wyż szy kom fort ope ra to -
ro wi i znacz nie uła twio nej
ob słu dze ser wi so wej. 

www.liebherr.pl
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W Cementowni Warta
króluje Volvo!

W ko pal ni wa pie nia oraz za -
kła dzie prze rób czym pra cu -
ją cych na po trze by Ce men -
tow ni War ta kró lu je Vo lvo.
Fir ma sły ną ca z pro duk cji
naj wyż szej ja ko ści ce men tu
uży wa ne go do bu do wy mo -
stów, na wierzch ni au to strad
oraz pa sów star to wych lot -
nisk wy ko rzy stu je bo wiem
na co dzień dzie więć wo zi deł
prze gu bo wych i sześć ma -
szyn bu dow la nych tej mar ki.
Od po nad ro ku trans port
urob ku re ali zo wa ny jest
za po mo cą dzie wię ciu wo zi -
deł prze gu bo wych Vo lvo,
każ de o ła dow no ści 40 ton.
Po jaz dy te pracujące w sys -
te mie dwu zmia no wym każ -
de go dnia prze wo żą bli -
sko 11 ty sięcy ton ka mie nia
i są w stanie zastąpić aż sie -
dem na ście sztyw no ra mo -
wych Bie ła zów. O ta kim wy -
bo rze środków transportu
za de cy do wa ła więk sza ła -
dow ność i lep sze wła ści wo -
ści trak cyj ne „prze gu bow -
ców”. Przez więk szą część
ro ku na wierzch nia dróg tech -
no lo gicz nych kopalni jest
błot ni sta. W okre sie let nim
wa run ki co praw da po pra wia -
ją się, ale wów czas wo zi dła
pra cu ją w wa run kach zwięk -
szo ne go za py le nia. Nie za leż -
nie od po ry ro ku zma gać się
z nim mu szą tak że ła do war ki
ko ło we eks plo ato wa ne w za -
kła dzie prze rób czym, gdzie
naj trud niej sze wa run ki pa nu -
ją przy prze ła dun ku klin kie ru. 
Po za wo zi dła mi prze gu bo wy -
mi Ce men tow nia War ta eks -
plo atu je in ne ma szy ny Vo lvo:
dwie sie dem dzie się cio to no we
ko par ki gą sie ni co we EC700
oraz czte ry ła do war ki ko ło -
we – L120F, L120G, L220F
oraz L350F. Ma szy ny eks plo -
ato wa ne są w ru chu cią głym
po 16 go dzin na do bę. Ko par -
ki pra cu ją bez po śred nio
pod ścia ną i słu żą do za ła dun -
ku wo zi deł. Naj więk sza z ła do -
wa rek – L350F wy ko rzy sty wa -

na głów nie w za kła dzie prze -
rób czym, w ra zie po trze by
wspo ma ga tak że ko par ki.
Dzie je się tak, gdy ko niecz ne
jest przy spie sze nie za ła dun ku
wo zi deł lub do bie ra nie ka mie -
nia o okre ślo nych pa ra me -
trach. W su mie ko par ki i ła do -
war ka ob słu gu ją czte ry miej -
sca za ła dow cze. 
Park ma szy no wy uzu peł nia ją
dwie mniej sze ła do war ki Vo -
lvo – L120F oraz L220F. Pierw -
sza z nich we szła do eks ploa -
ta cji przed czte re ma la ty. Bez -
a wa ryj ność, eko no micz na eks -
plo ata cja i du ża wy daj ność
spra wi ły, że Ce men tow nia
War ta de cy do wa ła się suk ce -
syw nie na ko lej ne za ku py
sprzę tu tej mar ki. Po zy ski wa -
no nie tyl ko ma szy ny fa brycz -
nie no we. Nie któ re mia ły
prze pra co wa ne 4,5 ty sią ca
go dzin. Te raz ma ją za so -
bą 10.000 go dzin bez po waż -
niej szych awa rii, co świadczy
o ich wy so kiej ja ko ści.
Po za koń cze niu zmia ny
wszyst kie ma szy ny ko ło we
zjeż dża ją na te ren ba zy. Tu
do ko ny wa ne są bie żą ce
prze glą dy oraz uzu peł nie nie
pa li wa i pły nów eks plo ata cyj -
nych. Do ko pa rek gą sie ni co -
wych z oczy wi stych wzglę -
dów po zo stają cych na wy ro -
bi sku, wy sy ła na jest cy ster na. 
Ma szy ny eks plo ato wa ne przez
ko pal nię i za kład mu szą być

utrzy my wa ne w peł nej spraw -
no ści tech nicz nej. Naj mniej szy
prze stój po wo du je bo wiem
trud ne do po we to wa nia za kłó -
ce nia w ca łym pro ce sie wy do -
by cia i pro duk cji. Kon trakt ser -
wi so wy prze wi du je re ak cję lo -
kal ne go od dzia łu Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska
na zgło sze nie awa rii w cią -
gu 24 go dzin. W prak ty ce jest
on znacz nie krót szy. Prze glą -
dy pla no wa ne są z od po wied -
nim wy prze dze niem, tak aby
nie by ło ko niecz no ści dłuż sze -
go wy łą cze nia ma szyn z nor -
mal nej eks plo ata cji. Prak tycz -
nie każ de go dnia w miej scu
pra cy ma szyn i wo zi deł po ja -
wia ją się me cha ni cy. Na miej -
scu w spe cjal nym kon te ne rze Vo -
lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
utrzy mu je pod ręcz ny ma ga zyn
czę ści za mien nych i kom po nen -
tów. Je go stan jest na bie żą co
uzu peł nia ny, co po zwa la przy -
spie szyć wy ko ny wa nie prze glą -
dów i ewen tu al nych na praw. 
Za rów no ser wis, jak i użyt kow -
ni cy ko rzy sta ją z sys te mu te le -
ma tycz ne go Vo lvo Ca re Track,
dzię ki któ re mu szczegółowo
śle dzić moż na pa ra me try pra -
cy ma szyn, do ko ny wać ana li -
zy zda rzeń na po szcze gól -
nych zmia nach ro bo czych
i po dej mo wać de cy zje, któ re
po zwa lają zwięk szyć wy daj ność
i skró cić czas prze sto jów. Ca -
re Track po zwa la rów nież do -

ko ny wać rze tel nej oce ny spo -
so bu pra cy ope ra to rów. Cy -
klicz nie od by wa ją się kon sul -
ta cje użyt kow ni ków ma szyn
i ser wi su do ty czą ce ana li zy
da nych z Ca re Track. Po zwa la
to nie tyl ko ogra ni czyć bie żą -
ce kosz ty eks plo ata cyj ne, ale
tak że sto pień wy eks plo ato wa -
nia ma szyn i po jaz dów. 
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
ofe ru je pro gram Eco Ope ra -
tor prze zna czo ny dla firm
eks plo atu ją cych ma szy ny ko -
ło we. Nic za tem dziw ne go, że
pro wa dzo ne są ne go cja cje
nad je go wpro wa dze niem
w Ce men tow ni War ta. Ce lem
pro gra mu jest wy kształ ce nie
sty lu pra cy ope ra to rów, któ ry
jest przy ja zny dla śro do wi ska
na tu ral ne go i… port fe la wła -
ści cie la ma szy ny. Cho dzi
o po pra wę eko no mi ki eks plo -
ata cji ła do wa rek i wo zi deł
prze gu bo wych dzię ki ogra ni -
cza niu przy spie sza nia i ha -
mo wa nia oraz wy ro bie nie na -
wy ku ko rzy sta nia z naj bar -
dziej eko no micz ne go za kre su
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka.
Po zwa la to nie tyl ko zmniej -
szyć wiel kość emi sji szko dli -
wych sub stan cji, ale rów nież
re du ku je, na wet o dwa dzie -
ścia pięć pro cent, po ziom zu -
ży cia pa li wa. Co waż ne nie
od by wa się to kosz tem wy daj -
no ści ma szy ny.

www.volvoce.pl
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Ko par ka gą sie ni co wa, wo zi dło prze gu bo we, ła do war ka ko ło wa… „Ro dzin na” fo to gra fia ma szyn Vo lvo eks plo ato wa nych w ko pal ni
wa pie nia pra cu ją cej na po trze by Ce men tow ni War ta SA

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Zadanie
Na tych stronach zamieściliśmy 
93 zdjęcia. Wiedząc, że w ciągu

szesnastu lat nasi reporterzy zrobili
ich 407 razy więcej, oblicz ile zdjęć

znajduje się w archiwum Pośrednika
Budowlanego. Możesz także poszukać

właściwej odpowiedzi ukrytej w tym
wydaniu naszego czasopisma.



Je zio ro, pon ton, bar ka,
a na pon to nie ko par ka

W cią gu szes na stu lat wy da -
wa nia Po śred ni ka Bu dow la -
ne go od wie dzi li śmy prze -
róż ne miej sca pra cy ma szyn
bu dow la nych. Do cie ra li śmy
do nich sa mo cho dem, pie -
szo, a na wet na ro we rze.
Tym ra zem we szli śmy
na po kład pcha cza, któ rym
po pły nę li śmy na wy ro bi sko
żwi ru znaj du ją ce się na Je -
zio rze Ny skim. Wła śnie
w tak nie co dzien nej sce ne rii

fir ma TRAMP s. c. eks plo -
atu je ko par kę gą sie ni co wą
Ko mat su PC 450 LC se rii 8.
Po zy ski wa nie kru szy wa
spod lu stra wo dy nie jest
dzi siaj ni czym szcze gól nym.
O wy bo rze te go spo so bu
wy do by cia de cy du ją głów -
nie wzglę dy eko no micz ne.
Wyż sza  opła cal ność eks plo -
ato wa nia pod wod ne go zło -
ża wy ni ka z ła twiej sze go
i tań sze go przy go to wa nia
wy ro bi ska. Nad zło żem
znaj du ją cym się na dnie
zbior ni ka wod ne go za le ga
bo wiem zde cy do wa nie
cień sza war stwa nad kła du.
Wy ro bi sko na Je zio rze Ny -
skim funk cjo no wa ło do tych -

czas w ten spo sób, że
po upusz cze niu wo dy ze
zbior ni ka za rów no zdej mo -
wa nie nad kła du, jak i po zy -
ski wa nie kru szy wa od by wa -
ło się z lą du. W tej chwi li sy -
tu acja zmie ni ła się dia me -
tral nie, zgod nie z za pi sa mi
kon ce syj ny mi te ren eks plo -
ata cji prze su nię ty zo stał
w głąb zbior ni ka. Po nie waż
nie ma tech nicz nej moż li wo -
ści upusz cze nia tak du żej
ilo ści wo dy, by ma szy ny
mo gły do trzeć do po kła dów
żwi ru po su chym lą dzie, je -
dy nym roz wią za niem by ło

uru cho mie nie wy do by cia
z wo dy. Pro ble mem jest jed -
nak to, że wy ko rzy sty wa -
na do te go ce lu po głę biar ka
nie ra dzi so bie z war stwą
błot ni ste go nad kła du za le -
ga ją ce go nad zło żem. Bło to
ob le pia prze no śni ki w efek -
cie unie ru cha mia jąc ma szy -
nę. Ko niecz ne jest za tem
wcze śniej sze przy go to wa -
nie wy ro bi ska po przez usu -
nię cie war stwy bło ta za le ga -
ją cej nad po kła da mi żwi ru.
Za da niem ma szy ny jest
przy go to wa nie wy ro bi ska
i usnię cie bło ta. Śred nia
war stwa nad kła du wy no -
si 2,5 do 3 me trów. W nie -
któ rych miej scach jest grub -

sza, dla te go trze ba prze -
strze gać za sa dy, by wraz
z bło tem nie wy bie rać żwi ru.
Ta kie dzia ła nia po wo do wa -
ły by bo wiem uszczu ple nie
je go za so bów przy no sząc
trud ne do po we to wa nia
stra ty w eks plo ata cji zło ża.
Do przy go to wa nia wy ro bi -
ska, czy li „wal ki z bło tem”,
fir ma TRAMP s. c. wy ko rzy -
stu je ko par kę gą sie ni co wą
Ko mat su PC 450 LC se rii 8.
Ma szy na pra cu je na spe cjal -
nym pon to nie pły wa ją cym
po akwe nie. Na „zwo do wa -
nie” ko par ki by ło nie wie le

cza su, bo tyl ko pół ro ku.
Zna le zie nie i za ado p to wa -
nie pon to nu o od po wied niej
wy por no ści nie by ło ła twym
za da niem. Go to wej plat for -
my o tak du żych ga ba ry -
tach nie moż na by ło spro -
wa dzić trans por tem ko ło -
wym, dla te go wła ści cie le
ko par ki zde cy do wa li się
na do sto so wa nie pon to nu
znaj du ją ce go się w ich za -
so bach. Uda ło się stwo rzyć
kon struk cję o wy por no ści
gwa ran tu ją cej utrzy ma nie
na po wierzch ni ko par ki
o cię ża rze robo czym 48 ton.
Na pon to nie za mon to wa no
dwa pa le hy drau licz ne, któ re
słu żą do je go ko twie nia. Po -

zwa la to na utrzy ma nie za ło -
żo nej po zy cji na akwe nie.
Wpro wa dze nie cięż kiej ko -
par ki na pon ton po prze dzi ły
pró by prze chy łów oraz do -
sto so wa nie wy trzy ma ło ści
kon struk cji po kła du. Po ich
po zy tyw nym za koń cze niu
ko par ka zo sta ła wpro wa dzo -
na na pon ton i roz po czę ła
nor mal ną pra cę. 
Do zdej mow nia war stwy
nad kła du nie zbęd na by ła
du ża ma szy na o od po wied -
nim za się gu i głę bo ko ści
ko pa nia. Cho dzi ło o to, by
by ła ona w sta nie w jak naj -

krót szym cza sie za ła do wać
bar kę. Po kon sul ta cjach
z my sło wic kim od dzia łem
Ko mat su Po land wy bór
padł na kla sycz ną ma szy nę
ba zo wą PC 450 LC se rii 8.
Jej kon fi gu ra cja wy ni ka ła ze
spe cy ficz nych po trzeb eks -
plo ata cyj nych. Pier wot nie
roz pa try wa no do posa że nie
ko par ki w spe cja li stycz ny
dłu gi wy się gnik ty pu Long
Front. Osta tecz nie zde cy -
do wa no się jed nak na in ny
wa riant. „Wod ne Ko mat su”
ma wy się gnik głów ny
o zmie nio nej geo me trii, nie -
co spłasz czo ny w po rów na -
niu z tra dy cyj ną wer sją wy -
ko rzy sty wa ną w ma szy nach
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Tak pre zen tu je się jed na z bar dziej nie ty po wych od kry wek, ja kie od wie dzi li śmy na prze strze ni ostat nich szes na stu lat. Za da niem ope ra to ra ko par ki jest usu nię cie nad kła du
z po kła dów żwi ru. War stwa gór na jest usu wa na, tak by z wy do by ciem po ra dzić mo gła so bie po głę biar ka



http://komatsupoland.pl/


prze zna czo nych do ro bót
ziem nych. Za sto so wa no
rów nież ra mię o dłu go -
ści czte rech me trów i spe -
cja li stycz ną łyż kę od cie ko -
wą o po jem no ści 1,6 m3.
Na wier co ne w jej ścia nach
otwo ry po zwa la ją od pro wa -
dzić więk szość wo dy
po wy ję ciu ła dun ku na po -
wierzch nię. Od cią ża to ma -
szy nę, któ ra mu si upo rać
się ze zde cy do wa nie mniej -
szym cię ża rem w łyż ce. 
Ko par ka PC 450 LC to
spraw dzo na kon struk cja
cie szą ca się uzna niem użyt -
kow ni ków, eks plo atu ją cych
ją w naj trud niej szych wa -
run kach. Czy spraw dzi się
tak że na wo dzie? Jak do tej
po ry wszyst ko na to wska -
zu je. Gwa ran cja udzie la -
na na ma szy nę obo wią zu je
na 8 ty się cy go dzin lub pięć
lat, w za leż no ści od te go co
na stą pi wcze śniej. Ko mat su
Po land nie wpro wa dza
przy tym ja kich kol wiek
ogra ni czeń lub wy łą czeń
do ty czą cych śro do wi ska
pra cy ma szy ny. Nie waż ne
za tem, czy ko par ka znaj du -
je za sto so wa nie w ty po -
wych pra cach ziem nych,
czy też słu ży do wy do by cia
su row ca spod wo dy. 
Pra ca ma szy ny pły wa ją cej
po Je zio rze Ny skim mo ni to -
ro wa na jest za po mo cą sys -
te mu te le ma tycz ne go Kom -
trax. Oprócz te go Ko mat su
Po land na bie żą co śle dzi
spa la nie ma szy ny i wa run ki
ro bo cze. Te w przy pad ku
pły wa ją cej ko par ki są spe -
cy ficz ne. Ko par ka nie wy ko -
nu je prak tycz nie prze jaz -
dów, co w znacz nym stop -
niu ogra ni cza zu ży cie ukła -
du jezd ne go oraz spa la nie. 
Obec nie ko par ka pra cu je
w sys te mie dwu zmia no -
wym. Na od kry cie po ła ci 36
hek ta rów fir ma TRAMP s.c.
ma 3,5 ro ku. Je że li ter mi ny
za czną na glić, a pra ce ha -
mo wa ne bę dą na przy kład
ze wzglę du na ni skie sta ny
wo dy lub dłu go trwa łe za -
mar z nię cie akwe nu, roz wa -

ża ne jest wpro wa dze nie
sys te mu trzy zmia no we go.
Mro zy dwu dzie sto stop nio -
we za trzy mu ją pra ce. Po -
kry wa lo do wa się gać mo że
na wet me tra, co unie moż li -
wia że glu gę po akwe nie.
Prze rwa w pra cy wy ko rzy -
sty wa na jest na prze pro wa -
dze nie nie zbęd nych prze -

glą dów i re mon tów sprzę tu. 
Za ła du nek miesz czą cej
oko ło dwu stu ton  sza lan dy
słu żą cej do trans por tu nad -
kła du zaj mu je ko par ce ko ło
kwa dran sa. Ma szy na w tym
cza sie prze miesz cza oko ło
dzie więć dzie się ciu me trów
sze ścien nych urob ku.
W ce lu uspraw nie nia pra cy
pla nu je się wy ko rzy sta nie

dwóch kur su ją cych wa ha -
dło wo sza land. Jed na bę -
dzie od tran spor to wy wa -
na przez pchacz, dru ga
pod sta wia na do za ła dun ku. 
Jak okre ślić moż na wa run -
ki pra cy ma szy ny? Nie
jeździ, ale eks plo ato wa -
na jest w wa run kach du żej
wil got no ści. Ko par ki spi su -

ją się do brze w ko pa niu
spod wo dy, pra cu jąc w bło -
cie. Nie są to szcze gól nie
cięż kie wa run ki pra cy dla tej
ma szy ny. Me cha ni cy Ko -
mat su Po land wy ko nu ją cy
prze glą dy „Wod ne go Ko -
mat su” twier dzą, że du ża
wil got ność nie sta no wi więk -
sze go pro ble mu dla ukła dów
i pod ze spo łów ma szy ny. 

Pro blemem by ła na to miast
ko niecz ność przy zwy cza je -
nia się ope ra to rów do spe -
cy fi ki pra cy na pon to nie.
Mi mo ści słe go prze strze ga -
nia prze pi sów bez pie czeń -
stwa pon ton pod czas ko pa -
nia nie co bu ja się na wo -
dzie. Ope ra tor mu si zsyn -
chro ni zo wać ru chy wy się -
gni ka ko par ki z za cho wa -
niem pon to nu na wo dzie.
Po na bra niu do świad cze nia
pra ca na pon to nie nie na -
strę cza ja kich kol wiek trud -
no ści. Ope ra to rzy ko par ki
nie mu szą po sia dać żad -
nych upraw nień do pra cy
na wo dzie. Wy star czy, że
ma je za ło ga pcha cza – ka -
pi tan i po moc nik, któ ry prze -
miesz cza pon ton. Cie ka -
wost kę sta no wi fakt, że
na krót szych od cin kach jest
on prze su wa ny przez ko par -
kę. Jej łyż ka peł ni wów czas
ro lę wio sła. 
Pon ton, na któ rym pra cu je
ko par ka, skła da się z pię ciu
seg men tów  dzie lo nych do -
dat ko wo na dwie gro dzie.
Na wet w przy pad ku prze -
dziu ra wie nia nie na bie rze
on ty le wo dy, by za to nąć.
Ko par ka wa ży 48 ton, wy -
por ność pon to nu wy no si
po nad dwie ście ton. Moż na
za tem czuć się na nim bez -
piecz nie. Wy wró ce nie się
pon to nu jest w prak ty ce nie -
moż li we. Przed wpro wa dze -
niem go do eks plo ata cji
pod nad zo rem Urzę du Że -
glu gi Śród lą do wej prze pro -
wa dzo no sze reg prób po le -
ga ją cych na ob cią ża niu je -
go po kła du sze ścio to no wy -
mi cię ża ra mi i prze sta wia niu
ich z bur ty na bur tę. Mie rzo -
no przy tym do pusz czal ne
ką ty prze chy łów. Ni gdy nie
zo sta ły prze kro czo ne, dla te -
go wa run ki pra cy na wo dzie
uznać moż na na wet za bez -
piecz niej sze niż na lą dzie,
gdzie pod czas pra cy
na stro mych zbo czach czy
nie sta bil nym grun cie ry zy ko
prze wró ce nia się ma szy ny
jest znacz nie więk sze. 

www.komatsupoland.pl
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Pra ca na pon to nie jest w peł ni bez piecz na. Ope ra to rzy ko par ki nie mu szą po sia dać
żad nych upraw nień do pra cy na wo dzie

Choć pływająca koparka wyposażona jest w układ centralnego smarowania, to
elementy mające ciągłą styczność z wodą konserwowane są przez operatora

http://komatsupoland.pl/


http://yanmar.com/


Nowa generacja
miniładowarek JCB

Pa le ta ma szyn kom pak to -
wych JCB po sze rzy ła się
o dwie mi ni ła do war ki ko ło we
(JCB 135, 155) oraz kom -
pak to wą ła do war kę gą sie ni -
co wą (JCB 150T). Bry tyj ski
kon cern jest w chwi li obec -
nej je dy nym pro du cen tem
sto su ją cym w swo ich mi ni ła -
do war kach wy się gnik jed no -
ra mien ny mon to wa ny na bo -
ku ma szy ny (JCB Po wer bo -
om). Ta ka kon struk cja gwa -
ran tu je nie tyl ko za cho wa nie
peł nej efek tyw ności pra cy,
ale tak że pod no si bez pie -
czeń stwo ope ra to ra. Mo że
on wejść do ka bi ny z bo ku,
a nie od przo du pod unie sio -
nym wy się gni kiem lub
przy opusz czo nym wspi na -
jąc się po osprzę cie ro bo -
czym, jak ma to miej sce
w ma szy nach o tra dy cyj nej

bu do wie. Wy się gnik z po je -
dyn czym ra mie niem pod no -
szą cym umoż li wia lep szą wi -
docz ność z ka bi ny. 
Obie ma szy ny ko ło we oraz
mi ni ła do war ka gą sie ni co wa
ce chu ją się wy jąt ko wo ni ski -
mi kosz ta mi eks plo ata cji.
W po rów na niu z ma szy na mi
kon ku ren cyj nych ma rek
miesz czą cymi się w tej sa -
mej kla sie, zu ży wa ją one
zde cy do wa nie mniej pa li wa.

Ma ją rów nież mniej sze wy -
mo gi w za kre sie kon ser wa -
cji. Jed no ra mien ny wy się -
gnik ma mniej punk tów sma -
row ni czych w po rów na niu
z kon struk cją dwu ra mien ną,
a sze ro ko od chy la na ka bi -
na uła twia do stęp do wszyst -

kich new ral gicz nych kom po -
nen tów i pod ze spo łów. Kon -
ku ren cyj ne ce ny czę ści za -
mien nych spra wia ją, że no -
we ma szy ny JCB ce chu ją się
nie zwy kle ni ski mi kosz ta mi
bie żą cej eks plo ata cji. 
Dwie pręd ko ści jaz dy w mo -
de lach 155 oraz 150T po -
zwa la ją zwięk szyć pro duk -
tyw ność ma szyn. Tryb peł -
za nia do stęp ny we wszyst -
kich mo de lach ja ko wy po -

sa że nie stan dar do we umoż -
li wia ope ra to ro wi pre cy zyj ne
kon tro lo wa nie pręd ko ści
jaz dy z peł ną mo cą pod czas
ob słu gi na rzę dzi wy ma ga ją -
cych wy so kie go prze pły wu,
ta kie go jak fre zar ki czy hy -
drau licz ne wier tła do grun tu
po zwa la ją ce na szyb kie wy -
ko ny wa nie otwo rów oraz
przy in nych za sto so wa niach,
w któ rych ko niecz na jest po -
wol na jaz da. Z my ślą o róż -
nych po trze bach użyt kow ni -
ków JCB ofe ru je do swo ich
ma szyn co raz szer szą ga -
mę na rzę dzi ro bo czych.
W chwi li obec nej jest to po -
nad trzy dzie ści ro dza jów na -
rzę dzi po zwa la ją cych na wy -
ko ny wa nie za po mo cą jed -
nej ma szy ny róż ne go ro -
dza jów prac. Każ de z na rzę -
dzi ofe ro wa nych przez JCB
zo sta ło sta ran nie za pro jek to -
wa ne i przed wpro wa dze -
niem do se ryj nej pro duk cji
pod da ne kom plek so wym te -
stom pod ką tem osią ga nia
opty mal nej wy daj no ści w za -
sto so wa niach z mi ni ła do war -
ka mi i kom pak to wy mi ła do -
war ka mi gą sie ni co wy mi JCB.
We wszyst kich nowych mo -
de lach za sto so wa no nie -
zwy kle prze stron ne ka bi ny
(są one więk sze o bli sko
po ło wę w po rów na niu z wy -
ko rzy sty wa ny mi w po przed -
niej ge ne ra cji) speł nia ją ce
stan dar dy bez pie czeń stwa

FOPS/ROPS. Gwa ran tu je to
peł ne bez pie czeń stwo ope -
ra to ro wi w ra zie wy wró ce nia
ma szy ny, da cho wa nia lub
upad ku na nią pod no szo ne -
go ła dun ku. Dach ka bi ny
jest spe cjal nie wzmoc nio ny
i tym sa mym w peł ni od por -
ny na ude rze nia. Jest to
szcze gól nie istot ne, po nie -
waż geo me tria wy się gni ka
po wo du je, że prze no szo ny
ma te riał znaj du je się z re gu -
ły w nie wiel kiej od le gło ści
od ka bi ny mi ni ła do war ki.
No we ma szy ny wy po sa żo -
no w stan dar do wy fo tel z za -
wie sze niem me cha nicz nym.
Opcjo nal nie do stęp ny jest
fo tel z za wie sze niem pneu -

ma tycz nym oraz uru cha mia -
ny kla wi szem układ JCB
Smo oth Ri de Sys tem słu żą -
cy do po zio mo wa nia łyż ki
z urob kiem pod czas prze -
jaz dów z więk szą pręd ko -
ścią. Smo oth Ri de Sys tem
do dat ko wo re du ku je wstrzą -
sy prze no szo ne na kon -
struk cję ma szy ny i tym sa -
mym za pew nia lep sze utrzy -
my wa nie ma te ria łu w łyż ce.
Wszyst kie złą cza hy drau licz -
ne ma szyn są uszczel nio ne
dwu stron nie dzia ła ją cy mi
pier ście nia mi o -ring, co re -
du ku je ry zy ko wy stą pie nia
wy cie ków i sku tecz nie ogra -
ni cza ry zy ko prze sto jów. 

www.interhandler.pl
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Nie wiel kie wy mia ry mi ni ła do wa rek po zwa la ją na ich efektywne wy ko rzy sta nie w miej -
scach o ogra ni czo nej prze strze ni

Ja ko je dy ny pro du cent JCB wy po sa ża swo je mi ni ła do war ki w jed no ra mien ny wy się -
gnik mon to wa ny na bo ku, co znacznie poprawia widoczność z kabiny

Dostęp do kabiny ułatwiają peł no wy -
mia ro we drzwi bocz ne 

http://interhandler.pl/


Dodatkowe gniazdko
czyni różnicę

Pod sta wą pra wi dło we go
funk cjo no wa nia pla cu bu -
do wy jest zapewnienie nie -
za wod nego i w peł ni bez -
piecz nego za si la nia elek -
trycz nego. Szcze gól nie
waż na przy tym jest
możliwość podłączenia
różnego rodzaju narzędzi.
Dlatego Wacker Neuson
zdecydował o wyposażeniu
dwóch modeli syn chro nicz -
nych ge ne ra to rów prą du
(modele GV 5003 oraz
GV 7003) w trzy, za miast
dwóch gniaz dek przy łą cze -
nio wych. Dzięki temu na -
byw ca urządzenia nie mu si
usta lać do dat ko wo kon fi gu -
ra cji ge ne ra to ra, lecz mo że
być pew ny, że bę dzie on
wy po sa żo ny w gniazd ko
od po wied nie do uży wa ne -
go przez nie go na rzę dzia. 
Oba no we ge ne ra to ry są
chęt nie sto so wa ne przez fir -
my bu dow la ne. Zwar ta bu -

do wa i ma ła wy so kość urzą -
dzeń spra wia ją, że są one
ła twe w trans por cie i skła do -
wa niu. Se ria GV ge ne ra to -
rów Wac ker Neu son obej -
mu je mo de le w trzech róż -
nych kla sach mo cy, rów nież
w wer sjach trój fa zo wych.
na pę dza ne są spraw dzo ny -
mi sil ni ka mi Hon da o mo cy
od po wied nio 6,3 kW dla mo -

de lu GV 5003 oraz 8,3 kW
w przy pad ku ge ne ra to ra
GV 7003. Dzię ki za sto so wa -
nia po jem ne go zbior ni ka
miesz czą ce go aż je de na -
ście li trów pa li wa, urzą dze -
nia mo gą pra co wać nie prze -
rwa nie na wet do sied miu go -
dzin, co w prak ty ce ozna cza
peł ną dniów kę bez ko niecz -
no ści tan ko wa nia.

Prze no śne ge ne ra to ry Wac -
ker Neu son Se rii GV na da ją
się szcze gól nie do sto so wa -
nia na mniej szych pla cach
bu do wy. Głów ny mi za le ta -
mi no wych urzą dzeń jest
pro stota obsługi oraz moż li -
wość ła twe go prze miesz -
cza nia po mię dzy pla ca mi
bu do wy. Wpływ na to ma ją
zwar te ga ba ry ty, nie wiel ka
wa ga oraz moż li wo ści za -
sto so wa nia prak tycz nem go
wóz ka trans por to we go. Ge -
ne ra to ry Wac ker Neu son
Se rii GV ce chu je so lid na
bu do wa. Sta bil na i ra ma
ochron na i sta lo wa po kry wa
da ją opty mal ną ochro nę
w naj bar dziej su ro wych wa -
run kach bu dow la nych. 
No we urzą dze nia są bez -
piecz ne. Ze wzglę du na to, że
uzie mie nie punk tu gwiaz do -
we go ge ne ra to rów nie jest
po trzeb ne, po mię dzy od bior -
ni kiem a ge ne ra to rem nie
mo gą po wstać za mknię te ob -
wo dy prą du uszko dze nio we -
go (przez zie mię/ope ra to ra).

www.wackerneuson.pl
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No we ge ne ra to ry Wacker Neuson GV5003 i GV 7003 wy po sa żo no w trzy gniazd ka
przy łą cze nio we (230V/16A, 230V/16A 1~CEE oraz 400V/16A 3~CEE). Każ dy użyt -
kow nik znaj dzie od po wied nie dla swo je go na rzę dzia…

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html
http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html


Cat 320D L wy stą pił 
w naj now szym „Bon dzie”

Każ dy, kto uważ nie obej rzał
sce nę otwie ra ją cą naj now szy
film „Sky fall” o Ja me sie Bon -
dzie, z pew no ścią za uwa żył,
że Da niel Cra ig ści ga ucie ka -
ją cy po ciąg wy ko rzy stu jąc
umiesz czo ną na plat for mie
ko par kę gą sie ni co wą Ca ter -
pil lar 320D L. Plat for ma,
na któ rej prze wo żo na jest
ma szy na, zo sta je odłą czo -
na od resz ty skła du i pę dzi
po to rach z pręd ko ścią 70
km/h. Aby kon ty nu ować po -
ścig, Bond, któ ry do sko na le
ra dzi so bie z każ dym na wet
naj bar dziej skom pli ko wa nym
sprzę tem, wy ko rzy stu je ra -
mię łyż ki ko par ki, że by
uchwy cić się ucie ka ją ce go
po cią gu. Na stęp nie wska ku je
na wy się gnik ko par ki, nie -
pew nym kro kiem ni czym
po cien kiej kład ce prze cho dzi
po nim na ra mię wy się gni ka,
łyż kę i kon ty nu uje po ścig.
Ten nie zwy kły po pis ka ska -
der ski wy ma gał zre ali zo wa -
nia pre cy zyj ne go pla nu i do -
kład nej ko or dy nacji dzia -
łań. – Pro wa dzi li śmy żmud ne
pró by przez czte ry mie sią ce,
a po tem po świę ci li śmy ko lej -
ne dwa, aby na grać tę sce -
nę – po wie dział Mar tin Joy,
kie row nik pla nu ple ne ro we -
go „Sky fall” w Tur cji.
Ska lę trud no ści przy go to -
wa nia sce ny pod no sił rów -
nież fakt, że nikt ni gdy
wcze śniej nie pró bo wał do -
ko nać po dob nej sztu ki. Ga -
ry Po well, ko or dy na tor ze -
spo łu ka ska de rów, stwier -
dził: – Po szcze gó ło wym za -
po zna niu się z po trze ba mi
re ży se ra po ja wi ło się ty le
nie wia do mych, że chcąc je
roz wiać mu sie li śmy za cząć
od pro stych te stów w stu -
diu. Kie dy w koń cu po je cha -
li śmy do Tur cji, mu sie li śmy
zor ga ni zo wać te sto we prze -
jaz dy na ca łej tra sie po cią -
gu, aby zlo ka li zo wać za gro -
że nia, ta kie jak ni sko wi szą -
ce prze wo dy trak cyj ne. 

Ekipa fil mo wa wy bra ła to
miej sce ze wzglę du na sprzy -
ja ją cy prze bieg li nii ko le jo wej.
Je den z pię ciu to rów bie gnie
tam pod wia duk tem, któ ry od -
gry wał klu czo wą ro lę na koń -
cu sce ny. Eki pa za czę ła stop -
nio wo wpro wa dzać do sce ny
wszyst kie ru chy ko par ki, aby
prze ko nać się, w ja ki spo sób
zre ali zo wać za mysł re ży se ra.
Kie dy w koń cu roz po czę to
krę ce nie sce ny, trze ba by ło
w to za an ga żo wać ze spół zło -
żo ny z bli sko trzy stu osób.
Po cząt ko wo wy da wa ło się,
że naj więk sze pro ble my dla
eki py spo wo du je trans port
na plan dwóch ko pa -
rek 320D L i do sto so wa nie
roz kła du jaz dy po cią gów
do har mo no gra mu zdjęć.
Oka za ło się, że nie by ło to
tak trud ne, jak prze wi dy wa -
no. – Oczy wi ście obie ma -
szy ny o cię ża rze eks plo ata -
cyj nym 22 ton każ da wy ma -
ga ły spe cja li stycz ne go trans -
por tu. Na szczę ście zna leź li -
śmy fir mę, któ ra prze wo zi to -
wa ry stat ka mi z Bri sto lu
w Wiel kiej Bry ta nii do por tu
w po bli żu Ada ny – po wie dział
Dar ren Lit ten, ko or dy na tor
do spraw po jaz dów.
Nie tyl ko naj więk si mi ło śni -
cy mar ki Ca ter pil lar z pew -
no ścią za uwa ży li, że ka bi -
na wy ko rzy sty wa nej w fil mie
ko par ki 320D L umiesz czo -
na jest po nie wła ści wej stro -
nie. – Ze wzglę du na wstęp -
ne wi zu ali za cje i cha rak te ry -
sty kę miej sca zdjęć, sce nę
da ło się na krę cić tyl ko
przy prze sta wio nej ka bi -
nie – wy ja śnił Dar ren Lit ten.
Prze rób ka elek tro ni ki i hy -
drau li ki by ła dla dzia łu efek -
tów spe cjal nych ol brzy mim
wy zwa niem. – Nie mal po ło -
wa prac zwią za nych z przy -
go to wa niem ma szy ny do fil -
mu po le ga ła na prze nie sie -
niu ka bi ny na dru gą stro nę
nad wo zia – przy znał Dar ren
Lit ten. Ko par ka mu sia ła wy -
ko ny wać wie le czyn no ści
jed no cze śnie i z do kład nie
ta ką sa mą pręd ko ścią.

www.b-m.pl
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Taka, jak widoczna na zdjęciu ko par ka gą sie ni co wa Ca ter pil lar 320D L po istot nych
prze rób kach „za gra ła” w naj now szym fil mie o przy go dach Ja me sa Bon da 

Eki pa za czę ła stop nio wo wpro wa dzać do sce ny wszyst kie ru chy ko par ki, aby prze ko nać
się, w ja ki spo sób zre ali zo wać za mysł re ży se ra

Kie dy w koń cu roz po czę to krę ce nie sce ny z koparką, trze ba by ło  za an ga żo wać w to ze -
spół zło żo ny z bli sko trzy stu osób

Bond nie pew nym kro kiem ni czym po cien kiej kład ce prze cho dzi po wy się gni ku maszyny.
Spacer Agenta 007 kończy się na łyżce…

http://www.b-m.pl/


http://www.b-m.pl/


Manitou potrafi dotrzeć 
niemal wszę dzie...

Wy ko nu jesz pra ce na wy so -
ko ściach w trud nych i nie do -
stęp nych miej scach? Fir ma
Ma ni tou, świa to wy li der
w pro duk cji ła do wa rek te le -
sko po wych, dzię ki sze ro kiej
ga mie ofe ro wa nych ma szyn
do star czy Ci od po wied nie
roz wią za nie i wy so kiej ja ko ści
ser wis bez wzglę du na wa -
run ki, w któ rych pra cu jesz. 
Pro ble my z do tar ciem w cia -
sne i trud no  do stęp ne ob -
sza ry, czę sto zlo ka li zo wa ne
na za bu do wa nym te re nie,
na po ty ka ne są przez fir my
szcze gól nie w fa zie wy koń -
cze nio wej prac bu dow la -
nych oraz przy re mon tach.
Wią że się to naj czę ściej
z ma new ro wa niem mię dzy
bu dyn ka mi i rusz to wa nia mi
ce lem po da nia ma te ria łu
na szczyt lub wyż sze pię tra
bu dyn ku czy za mon to wa nia
in sta la cji na ele wa cji. 
Ze wzglę du na nie wiel kie
ga ba ry ty bar dzo przy dat -
nym roz wią za niem sta je się 
w ta kich sy tu acjach kom -
pak to wy mo del ła do war ki
te le sko po wej MT 625
(dł. 3,9 x szer. 1,82 x
wys. 1,92 metra). Zwarte
gabaryty i czte ry skręt ne ko -
ła MT 625 spra wia ją, że ła -
do war kę tę wy ko rzy sty wać
moż na w miej scach o bar -
dzo ogra ni czo nej prze strze -
ni ma new ro wej, a elek tro hy -
drau licz ny re wers uła twia
zmia nę kie run ku jaz dy. 
MT 625 to „mo carz nie po -
zor nych roz mia rów”, co
spra wia, że świet nie spraw -
dza się na każ dym pla cu bu -
do wy. Na pę dza na sil ni kiem
Ku bo ta o mo cy 75 KM,
przy ma sie 4,7 to ny, osią ga
mo ment 265 Nm przy 1.400
obr./min. Si ła ucią gu MT 625
wy no si 4.170 daN. Do wy so -
ko ści 5 me trów udźwig mak -
sy mal ny ma szy ny to 2,5 to -
ny, a na peł ną wy so -
kość 5,85 me tra (z za mon to -
wa ny mi wi dła mi do pa let)

mo że pod nieść ła du nek
o ma sie 2 ton. Ra mię te le -
sko po we wy su nię te do przo -
du na od le głość 2,5 m ra dzi
so bie z ła dun kiem o cię ża -
rze 1,2 tony (np. z peł ną pa -
le tą), a wy su nię te mak sy mal -
nie na 3,4 metra moż na ob -
cią żyć ła dun kiem 0,8 tony. 
W trud no do stęp nych miej -
scach do sko na łym uzu peł -
nie niem MT 625 w pra cach
bu dow la no -re mon to wych

są no we te le sko po we po de -
sty ro bo cze do prac wy so -
ko ścio wych se rii TJ, któ re
mar ka Ma ni tou wpro wa dzi -
ła w bie żą cym ro ku. 
Rów nież po de sty 260 i 280
TJ cha rak te ry zu ją nie wiel kie
roz mia ry (od po wied -
nio: 2,42 na 10,80 me tra
oraz 2,42 na 11,25 me tra),
któ re pa ra dok sal nie od gry wa -
ją du żą ro lę w uła twie niu użyt -
kow ni ko wi do tar cie do trud no
dostęp nych miejsc. Ma łe
ga ba ry ty tych ma szyn w po -
łą cze niu z funk cją cią głej ro -

ta cji osia gnię tej dzię ki w peł -
ni ob ro to we mu wy się gni ko -
wi teleskopowemu oraz jed -
no cze snemu wy ko ny wa -
niu czte rech ru chów
w płasz czyź nie ho ry zon tal -
nej i wer ty kal nej, po zwa la -
ją 260 i 280 TJ pod je chać
bar dzo bli sko bu dyn ku,
na lub przy któ rym od by wa -
ją się pra ce oraz z ła two ścią
omi nąć wszel kie prze szko -
dy sto ją ce im na dro dze, jak

me ta lo we kon struk cje szkie -
le to we czy rusz to wa nia. 
Ma new ro wal ność 260 i 280
TJ w nie wiel kich prze strze -
niach dodat ko wo zwięk sza
ich wy so kość ro bo cza – naj -
więk sza w ga mie te le sko po -
wych pode stów Ma ni tou – od -
po wied nio: 26 me trów
dla 260 TJ i 28 me trów
dla 280 TJ. Dłu gie, te le sko po -
we ra mio na po zwa la ją do cie -
rać wszę dzie tam, gdzie do -
stęp jest utrud nio ny lub dla
ma szyn in ne go ty pu wręcz
nie moż li wy. Na wi go wa nie ni -

mi jest tym ła twiej sze, że
w se rii TJ ra mie niem te le sko -
po wym (tzw. jib) po ru szać
moż na w za kre sie ± 70°
w płasz czyź nie pio no wej,
a ob rót ko sza w płasz czyź nie
po zio mej wy no si aż 90°. 
W mo de lach 260 i 280 TJ du -
ża wy so kość ro bo cza współ -
gra z po kaź ną po jem no ścią
plat for my dla lu dzi. Po mi mo
du żych wy so ko ści ro bo czych
ła dow ność w ko szu 260 TJ
wy no si do 400 kg (co umoż li -
wia jed no cze sną pra cę mak -
sy mal nie trzech osób), a 280
TJ ma dwa usta wie nia ła dow -
no ści ko sza, 350 lub 230 kg,
w za leż no ści od licz by osób
(dwu lub trzech) pra cu ją cych
na plat for mie. Bez pie czeń -
stwo w ko szu użyt kow ni -
ków 260 i 280 TJ gwa ran tu je
elek tro nicz ny sys tem sprzę -
żo ny z hy drau li ką ma szy ny
za po bie ga ją cy prze chy le niu
ko sza oraz elek trycz na pom -
pa za pew nia ją ca bez pie czeń -
stwo ope ra to ra. Za rzą dza ny
elek tro nicz nie sil nik Ku bo ta,
któ re go ja kość użyt kow ni cy
mie li oka zję zwe ry fi ko wać
w ła do war ce MT 625, na pę -
dza rów nież mo de le 260 i 280
TJ. Speł nia on naj now sze
nor my emi sji spa lin. Dzię ki
za sto so wa niu w se rii TJ na -
pę du i ste ro wa nia na czte ry
nie za leż ne, skręt ne ko ła
z sys te mem an ty po śli zgo -
wym na przed nie ko ła, 260
i 280 TJ z ła two ścią po ko nu -
ją ba rie ry i nie rów no ści te re -
nu. Moż li wość po ko ny wa nia
wznie sień okre ślo na zo sta ła
w ma szy nach na 40%.
We wnętrz ny pro mień skrę tu
ma szyn wy no si dwa me try,
ze wnętrz ny bez ko -
sza – 4,33 me tra, na to miast
z ko szem – 9,75 me tra.
Mi ni ma li za cja od le gło ści
od bu dyn ku oraz opty ma li -
za cja ma new ro wo ści za pew -
nio ne w mo de lach se rii TJ
zwięk sza ją efek tyw ność pra -
cy oraz bez pie czeń stwo, jak
rów nież oszcze dza ją czas
ope ra to ra i kosz ty fir my.
Mo de le 260 i 280 TJ sta no -
wią ko lej ny do wód na to, że
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Nie wiel kie roz mia ry i czte ry skręt ne ko ła MT 625 spra wia ją, że ła do war kę moż na wy -
ko rzy sty wać w miej scach o bar dzo ogra ni czo nej prze strze ni ma new ro wej

Dłu gie, te le sko po we ra mio na po zwa la ją do cie rać wszę dzie tam, gdzie do stęp jest utrud -
nio ny lub dla ma szyn in ne go ty pu wręcz nie moż li wy.



mar ka Ma ni tou pro jek tu je
ma szy ny z na sta wie niem
na er go no mię i kom fort ob -
słu gi. Układ ste ro wa nia ma -
szyn jest czy tel ny i bar dzo
in tu icyj ny, co spra wia, że
do ich pro wa dze nia wy star -
czy krót kie i pro ste szko le -
nie. Szcze gól nie ope ra to rzy,
któ rzy mie li wcze śniej stycz -
ność z prze gu bo wy mi po de -
sta mi ro bo czy mi se rii ATJ,
rów nież pro duk cji Ma ni tou,
z ła two ścią i bez zbęd nych,
skom pli ko wa nych kur sów
opa nu ją pro stą sztu kę ma -
new ro wa nia se rią TJ. 
Wspar ciem dla ope ra to ra
se rii TJ są rów nież ich funk -
cje dia gno stycz ne bły ska -
wicz nie iden ty fi ku ją ce źró -
dła ewen tu al nych awa rii, co
re du ku je czas zna le zie nia
i usu nię cia uster ki, a tym
samym nieefektywnych
przestojów. Do dat ko wo ma -
szy ny zo sta ły za pro jek to wa -
ne w ta ki spo sób, aby za -
pew nić ła twy do stęp do sil -
ni ka i czę ści hy drau licz nych. 
Maszyny Se rii TJ można

bar dzo ła two prze trans por -
to wać. Szyb ki za ła du nek
na cię ża rów kę za pew nia
opcja zdal ne go skła da nia
ma szy ny za po mo cą pi lo ta. 
Dzię ki za awan so wa nym funk -
cjo nal no ściom – du żej wy so -
ko ści ro bo czej przy po kaź nej
ła dow no ści ko sza, ma new ro -
wal no ści umoż li wia ją cej do -
tar cie do naj mniej szych prze -
strze ni, przy sto so wa nie do po -
ru sza nia się po nie rów no -
ściach te re nu – 260 i 280 TJ
są bar dzo uni wer sal ne. Do -
sko na le spraw dza ją się nie
tyl ko w bran ży bu dow la nej

(mię dzy in ny mi przy ma new -
ro wa niu przy rusz to wa niach,
wsta wia niu okien, re no wa cji
bu dyn ków), ale rów nież
w prze my śle (po kry wa niu da -
chów czy ob słu dze lot nisk).
Do dat ko wo, po dob nie jak
MT 625, są świet nym roz wią -
za niem dla firm ren ta lo wych
ze wzglę du na ła twość ich
trans por to wa nia i ob słu gi,
wszech stron ność wy ko rzy sta -
nia oraz moż li wo ści do tar cia
w cia sne prze strze nie. 
Ja kość re pre zen to wa ną
przez se rię TJ po twier dza ty -
tuł Pro duk tu Ro ku 2012

w ka te go rii plat form do stę po -
wych z wła snym na pę dem
przy zna ny 280 TJ pod czas
mię dzy na ro do we go kon kur -
su IAPA (In ter na tio nal Awards
for Po we red Ac cess), or ga ni -
zo wa ne go przez ma ga zy ny
Ac cess In ter na tio nal i Ac cess
Lift & Han dlers oraz Fe de ra -
cję In ter na tio nal Po we red Ac -
ces. 280 TJ za wdzię cza na -
gro dę ogól nej nie za wod no ści
tech no lo gii oraz do sko na łym
roz wią za niom in ży nie ryj nym
mak sy ma li zu ją cym kom fort
użyt ko wa nia tych ma szyn.

www.pl.manitou.com
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Maszyny Se rii TJ można bar dzo ła two prze trans por to wać. Szyb ki za ła du nek na pojazd ciężarowy za pew nia opcja zdal ne go skła -
da nia ma szy ny za po mo cą pi lo ta
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Mecalac Polska idzie
pod prąd kryzysowi 

Gru pa Me ca lac, fran cu sko -
nie miec ki pro du cent ma -
szyn bu dow la nych otwo -
rzył przed sta wi ciel stwo
w Pol sce. Sie dzi ba fir my
mie ści się w Ła zi skach
Gór nych, nie opo dal Ka to -
wic. Moż na za sta na wiać
się, czy to naj szczę śliw szy
mo ment na pod ję cie takie -
go wy zwa nia? Pol ska bran -
ża bu dowla na po grą żo -
na jest w głę bo kim kryzy sie,
trud no snuć pro gno zy na -
wet na naj bliż szą przy -
szłość. An drzej Ge tler, Dy -
rek tor Sprze da ży Me ca lac
Pol ska pa trzy na to bar dziej
opty mi stycz nie: – Gru pa
Me ca lac pod ję ła de cy zję
o utwo rze niu przed sta wi ciel -
stwa w Pol sce w od po wie dzi
na ocze ki wa nia użyt kow ni -
ków naszych ma szyn. Me ca -
lac jest obec ny na pol skim
ryn ku od lat. Oczy wi ście kry -
zys nę ka ją cy pol ską bran żę
bu dow la ną nie na stra ja opty -
mi stycz nie. Mi mo wszel kich
prze ciw no ści szu ka my za -
wsze po zy ty wów, któ re mo -
gą nam dać si łę do dzia ła nia. 
Ja kie bę dą głów ne kie run ki
dzia łal no ści Mec alac Pol ska?
Przede wszyst kim fir ma za mie -
rza roz wi jać sprze daż ma szyn
fa brycz nie no wych i udzie lać

swym klien tom wspar cia
w za kre sie opty mal ne go do -
bo ru sprzę tu. – Ma szy ny Me -
ca lac zo sta ły skon stru owa ne
tak, by spraw dza ły się wszę -
dzie tam, gdzie wy ma ga na jest
wie lo funk cyj ność, pre cy zja
dzia ła nia, wy daj ność i ren tow -
ność. Po cząw szy od słyn -
nej 12 MTX po przez nie zrów -
na ną ła do war kę AS 900, moc -
ną ła do war kę AX 850, czy naj -
now szą uni wer sal ną ko par -
kę 714 MWe, aż po ga mę szyb -
kich gą sie ni co wych ma szyn
MCR łą czą cych w so bie za le -
ty kom pak to wych ko pa rek
oraz ła do wa rek, wszyst kie
one speł nia ją te kry te ria – tłu -
ma czy An drzej Ge tler.

Kon struk cję ła do wa rek i ko -
pa rek pro du ko wa nych przez
Gru pę Me ca lac opar to
na prze ło mo wych roz wią za -
niach tech no lo gicz nych. Ich
pro jek tan ci dba ją o to, by
ma szy ny by ły wy daj ne,
wszech stron ne i wie lo funk -
cyj ne, a dzię ki te mu eko no -
micz ne w eks plo ata cji. Ła do -
war ki pro du ko wa ne są w fa -
bry ce w pół noc nych Niem -
czech, na to miast ko par ki we
Fran cji. Rok te mu Gru pa Me -
ca lac otwo rzy ła no wą fa bry -
kę w tu rec kim Izmi rze. 
Uzu peł nie nie ofer ty Me ca lac
Pol ska sta no wią ma szy ny
uży wa ne pro po no wa ne

w atrak cyj nych ce nach. Każ -
da z ma szyn uży wa nych prze -
cho dzi ob słu gę ser wi so wą
zgod nie z fa brycz ny mi wy -
tycz ny mi. Po zwa la to
na nada nie jej cer ty fi ka tu ja -
ko ści Me ca lac Pol ska. Dzię ki
te mu po ten cjal ny na byw ca
mo że być prze ko na ny, że ma
do czy nie nia ze sprzę tem,
któ ry po mi mo prze pra co wa -
nych go dzin nie za wie dzie go. 
Ob słu ga ser wi so wa ma szyn
wy ma ga pro fe sjo nal nych
na rzę dzi i wie dzy. Dla te go
do świad czo ny ze spół ob -
słu gi po sprze daż nej Me ca -
lac Pol ska dzię ki swo im
kwa li fi ka cjom po tra fi po do -
łać za da niu utrzy ma nia
sprzę tu w peł nej spraw no -
ści. Re gu lar ne szko le nia dla
ser wi san tów w fa bry kach
gwa ran tu ją, że ma szy ny Me -
ca lac pra cu ją ce na pol skich
bu do wach znaj du ją się
w do brych rę kach i bę dą
świet nie dzia ła ły nie za leż nie
od te go, czy jest to mo -
del 11 CX z ro ku 1996, czy fa -
brycz nie no wy 714 MWe. 
Waż nym ce lem dla Me ca lac
Pol ska jest też ter mi no we
do star cza nie czę ści za mien -
nych. Dzię ki od po wied niej
or ga ni za cji działań w tym
względzie fir ma re agu je bły -
ska wicz nie na wszelkie po -
trze by swych klien tów. 

www.mecalac.pl
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Gru pa Me ca lac otwo rzyła przed sta wi ciel stwo w Pol sce. Sie dzi ba fir my mie ści w Ła zi -
skach Gór nych, nieo podal Ka to wic

Podczas uroczystości otwarcia Mecalac Polska zaprezentowano maszyny tej marki
stanowiące dobre an ti do tum na kry zys!

Sprawność koparek i ładowarek Mecalac zapewniona jest dzięki wykwalifikowanym
pracownikom serwisu technicznego wyposażonym w specjalistyczny sprzęt

http://www.mecalac.pl/
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Bo mag – na ga na
i mnó stwo po chwa ł

Po czą tek wi zy ty w piotr kow -
skim Przed się bior stwie Bu do -
wy Dróg i Mo stów ERBEDIM
był dość za ska ku ją cy. Hen ryk
Szko dziń ski kie ru ją cy Za ple -
czem Tech nicz no -Ad mi ni stra -
cyj nym fir my nie szczę dził bo -
wiem kry tycz nych uwag
pod ad re sem roz ście ła czy Bo -
mag. – Na sza fir ma wy ko rzy sty -
wa ła ma szy ny 600C i 691C
na bu do wie li czą ce go 21 ki lo me -
trów od cin ka Au to stra dy A1 ze
Stry ko wa do Piąt ku. Nie ste ty, ter -
mi ny go ni ły, a sprzęt za wo dził.
W ko lej ce do wy ła dun ku stał
sznur wy wro tek do wo żą cych
ma sę. Nie by ło z nią co zro bić,
bo roz ście łacz uległ awa rii.
Borykaliśmy się z pro ble mami
z za gęsz cze niem, instalacją
po sze rze ń, ge ne ra to rem i na -
pę dem po daj ni ków śli ma ko -
wych. Po my śla łem wów czas, że
nic nie bę dzie mnie w sta nie
prze ko nać do dalszego ko rzy -
sta nia z ma szyn Bo ma ga.
Hen ryk Szko dziń ski zmie nił
jed nak zda nie. I to dia me -
tral nie. Czyż by przy czy ną
była pre zy denc ka mak sy ma:
„nie chcę, ale mu szę”? – Nic
po dob ne go, nie wy ni ka ło to
z ja kie go kol wiek przy mu su!
Tak się zło ży ło, że na sza fir -
ma po trze bo wa ła roz ście ła -
czy, a Fay at Bo mag twier dził,
że ma dla nas coś od po -
wied nie go, sprzęt o cał ko wi -
cie zmie nio nej kon struk cji.
Wy bra łem się za tem do War -
sza wy, by obej rzeć roz ście -
łacz BF 800C. Wy star czył
rzut oka na dłu gość ma szy ny
i so lid ną kon struk cję sto łu,
by roz wa żać da nie ko lej nej
szan sy tej mar ce – tłu ma czy
Hen ryk Szko dziń ski. 
De cy zja o kon ty nu owa niu
współ pra cy za pa dła bły ska -
wicz nie, choć ERBEDIM po sta -
wił wa ru nek mie sięcz ne go te -
sto wa nia ma szy ny. Pierw sze
pró by no we go roz ście ła cza
prze pro wa dzo no na bu do wie
du że go ron da w Stry ko wie
u zbie gu au to strad A1 i A2. Te -

sty wy pa dły po myśl nie, ma szy -
na do sko na le spi sy wa ła się tak -
że pod czas ukła da nia na -
wierzch ni na dro dze eks pre so -
wej S8. Obie bu do wy z ka te go -
rii „pod szcze gól nym nad zo -
rem”. Wy ko naw ca nie mógł so -
bie po zwo lić na po tknię cia
i uchybie nia. Do mi ni mum na -
le ża ło za tem ogra ni czyć ry zy ko
prze sto jów wy wo ła nych awa -
ria mi sprzę tu. Wy łącze nie z ru -
chu roz ście ła cza po wo du je
prze cież wręcz nie moż li we
do po we to wa nia stra ty. – Mo -
je czter dzie sto let nie do świad -

cze nie w bran ży mó wi mi, że
nie ma ma szyn do sko na łych.
W cza sie prac nie od noto wa li -
śmy jednak więk szych pro ble -
mów. Po usta wie niu ma szy ny
i uło że niu od cin ka oka zy wa ło
się, że trzy ma ona pa ra me try.
Dzię ki te mu od pa dła ko niecz -
ność cią głe go śle dze nia pa ra -
me rów pra cy roz ście ła cza. Je go
za ło ga mo gła skon cen tro wać
się na pra cy, co rów nież pod no -
si ja kość ukła da nej na wierzch -
ni – oce nia Hen ryk Szko dziń ski. 
Co spra wia, że no wy roz ście -
łacz tak róż ni się na ko rzyść
od swo ich po przed ni ków?
War ta pod kre śle nia jest
przede wszyst kim cał ko wi cie
zmie nio na kon struk cja sto łu
ro bo cze go. Je go ma syw ność
w po łą cze niu z więk szą dłu -
go ścią maszy ny, spra wia ją,
że po za peł nie niu ko sza za -
sy po we go Bo mag BF800C
jest wy jąt ko wo sta bil ny, nie

od chy la się na bo ki. Po prze -
pra co wa niu ty sią ca go dzin
stół ro bo czy za cho wu je geo -
me trię. To nie wąt pli wie za le ta
ma szy ny, bo wiem pod czas
eks plo ata cji z mak sy mal nie
roz su nię tym sto łem i do ło że -
niu po sze rzeń, czę sto do cho -
dzi do spad ku sta bil no ści wy -
wo ła nej znie kształ ce nia mi.
Pod na po rem ma sy stół za -
głę bia się al bo wy pię trza. 
W roz ście ła czu BF800C za -
sto so wa no nie zwy kle sku -
tecz ny układ grzew czy za si -
la ny ener gią elek trycz ną ze

sta no wią ce go wy po sa że nie
ma szy ny ge ne ra to ra o cał ko -
wi cie zmie nio nej kon struk cji.
Po prze pra co wa niu ty sią ca
go dzin układ spi su je się bez
za rzu tu. Czas na grze wa nia
sto łu jest rów nież krót szy niż
w przy pad ku ogrze wa nia ga -
zo we go. Nie trze ba rów nież
pa mię tać o uzu peł nie niu bu -
tli z ga zem. Cie ka wym roz -
wią za niem jest rów nież
ogrze wa nie blach bocz nych.
Ele men ty te, na ra żo ne na po -
dmu chy wia tru, są z re gu ły
o 20-30 top ni chłod niej sze
niż po wierzch nia sto łu. Wy -
rów na nie tem pe ra tu ry spra -
wia, że  ma sa nie przy wie ra
do blach, a ma szy na nie po -
zo sta wia śla du na ukła da nej
na wierzch ni. Du ża sze ro kość
ko sza za sy po we go uła twia
za ła du nek ma te ria łu. Hy drau -
licz na kla pa za po bie ga usy -
py wa niu się ma sy bi tu micz -

nej po od jeź dzie cię ża rów ki. 
Za ło gę roz ście ła cza sta no wi
pię ciu lu dzi, któ rzy pra cu jąc
w dość trud nych wa run kach
mu szą się ze so bą na bie żą -
co ko mu ni ko wać. Chwa lą so -
bie za tem fakt, że roz ście łacz
BF 800C jest bardzo ci chy.
Dobra komunikacja przy spie -
sza wy ko na nie ro bót, zwięk -
sza bez pie czeń stwo i po zwa -
la uzy skać wyż szą ja kość
ukła da nej na wierzch ni. 
Er go no micz ne roz miesz cze nie
ele men tów ob słu go wych spra -
wia, że ob słu ga roz ście ła cza
nie spra wia kło po tów, jest in tu -
icyj na. Pul pit ste row ni czy ope -
ra to ra jest przej rzy sty. Nie po -
trze ba dłu gie go cza su, by
przy zwy cza ić się do je go ob -
słu gi. Wi dać wy raź nie, że kon -
struk to rzy roz ście ła cza wzię li
pod uwa gę su ge stie użyt kow ni -
ków, dla te go na pul pi tach ste -
ro wa nia nie sto su ją przy ci -
sków. – To bar dzo do bre roz -
wią za nie. Lu dzie pra cu ją cy
przy ma szy nie ma ją czę sto za -
bru dzo ne dło nie. Do ty ka jąc ni -
mi prze łącz ni ków spra wia ją, że
sta ją się one nie czy telne lub
cał ko wi cie od ma wia ją po słu -
szeń stwa. Zmia ny kon struk cyj -
ne w pul pi tach ste row ni czych
po szły zdecy do wa nie w do brym
kie run ku. Po moc ny jest rów nież
sys tem wy kry wa ją cy za kłó ce nia
w prze pły wie ma te ria łów. Umoż -
li wia on pod ję cie na tych mia sto -
wych dzia łań za rad czych – oce -
nia Hen ryk Szko dziń ski. Czy
ma my za tem do czy nie nia
z ma szy ną ide al ną? – Nie ma
ta kich ma szyn, na każ dą moż -
na po na rze kać. W przy pad ku
no we go Bo ma ga nie co nie -
po ko ją wy so kie ce ny seg me -
tów śli ma ków. Cie ka we, jak
du ża jest ich ży wot ność? De -
kla ro wa na przez pro du cen ta
wyż sza wy trzy ma łość te go
ele men tu mo że kom pen so -
wać ce nę za ku pu, ale na oce -
nę trze ba jesz cze po cze kać.
Na ra zie mo gę po wie dzieć tyl -
ko, że po ty siącu go dzin wy -
mia na seg men tów śli ma ków
nie by ła ko niecz na – koń czy
Hen ryk Szko dziń ski.

www.bomag.com.pl
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No wej ge ne ra cji roz ście łacz Bo mag BF 800C jest zu peł nie nie po rów ny wal ny ze swy mi
po przed ni ka mi. Ma szy na jest szyb ka, do kład na i ci cha…

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Wa ryń ski Tra de - jubilat
nie zwalnia tempa!

Wa ryń ski Tra de jest jed nym
z naj le piej roz po zna wal -
nych dys try bu to rów ma -
szyn bu dow la nych w Pol -
sce. Fir ma bę dą ca kon ty nu -
ato rem po nad 50-let niej tra -
dy cji mar ki Wa ryń ski od ro -
ku 1992 ofe ru je pol skim
klien tom naj wyż szej ja ko ści
pro duk ty. Dwa dzie ścia lat
wy tę żo nej pra cy spra wi ło,
że Wa ryń ski Tra de po chwa -
lić się mo że nie zwy kle sze -
ro ką ofer tą ma szyn oraz
bar dzo in te re su ją cą ofer tą
po za pro duk to wą. 
Wa ryń ski Tra de od ro -
ku 2005 po zo sta je wy łącz -
nym dys try bu to rem pro duk -
tów kon cer nu Gu an gxi
LiuGong Ma chi ne ry w Pol -
sce zy sku jąc tym sa mym
mia no part ne ra stra te gicz ne -
go te go ce nio ne go na ca łym

świe cie chiń skie go pro du -
cen ta ma szyn bu dow la nych. 
Oprócz pro duk tów LiuGong
w sze ro kiej ofercie Wa ryń ski
Tra de znaj du ją się także mię -
dzy in ny mi mar ki Hi dro mek,
Way In du stries. Ofer tę tę
uzu peł nia ją rów nież urzą dze -
nia i na rzę dzia spe cja li stycz -
ne fir my POQUTEC (np. mło -
ty wy bu rze nio we, szczę ki
kru szą co-tną ce). Spół ka jest
rów nież eksporterem ma -
szyn ko pal nia nych pol skie go

pro du cen ta Za nam -Leg met.
Wa ryń ski za pew nia tak że
peł ną ob słu gę ser wi so wą
oraz czę ści za mien ne
do ofe ro wa nych ma szyn.
Należy dodać, że Wa ryń ski
Tra de nie dzia ła wy łącz nie
w bran ży bu dow la nej. Spo re
gro no użyt kow ni ków ma szyn
oferowanych przez firmę to
rol ni cy i le śni cy. Wśród nich
szcze gól nie du żą po pu lar no -
ścią cie szą się pro duk ty ma -
ło ga ba ry to we, ta kie jak mi ni -
ko par ki gą sien ni co we z se rii
CLG 900. Ma szy ny te do sko -
na le spraw dza ją się przy drob -
nych pra cach ziem nych. 
Roz wi nię ta sieć biur re gio -
nal nych spra wia, że fa cho wa
po moc i pro fe sjo nal ne do -
radz two ze stro ny fir my Wa -
ryń ski Tra de są do stęp ne
dla klien tów w każ dym za -
kąt ku Pol ski. Pla ców ki dys -
try bu to ra rozlokowane są
w War sza wie, Ka to wi cach,
Sta lo wej Wo li, Wro cła wiu,

Po zna niu oraz w Kiel cach.
Wa ryń ski Tra de utrzymuje
rów nież sieć de aler ską z od -
dzia ła mi w Cze la dzi, Gdań -
sku, Kra ko wie i Po zna niu.
Spół ka za pew nia tak że naj -
wyż sze stan dar dy usług ser -
wi so wych i wspar cie po -
sprze da żo we. 
We wszyst kich tych miej -
scach klien ci Wa ryń ski Tra -
de mo gą po znać nie tyl ko
sze ro ką ga mę pro duk tów
dys try bu to ra, ale rów nież

licz ne pro po zy cje po za pro -
duk to we. Pierw szą z nich
sta no wi  wy naj em ofe ro wa -
nych przez spół kę ma szyn.
Wa ryń ski Tra de pro po nu je
wy po ży cza nie pro duk tów
za rów no na krót ki okres, jak
i na po trze by in we sty cji dłu -
go ter mi no wych. Ofer ta wy -
naj mu obej mu je sze ro ką
ga mę ma szyn i urzą dzeń.
Znaj du je się w niej za rów no
sprzęt spe cja li stycz ny, jak
i ma szy ny na po trze by ma -
łych in we sty cji.  
Oprócz do god nych wa run -
ków wy naj mu sprzę tu, klien -
ci Wa ryń ski Tra de mo gą sko -
rzy stać rów nież z bo ga tych
moż li wo ści le asin go wych.
Ta for ma fi nan so wa nia in we -
sty cji jest prze wi dzia na
szcze gól nie dla od bior ców,
któ rzy nie po sia da ją z gó ry
okre ślo ne go ka pi ta łu na za -
kup no wej ma szy ny. Klien ci,
któ rzy nie zde cy du ją się
na le asing lub wy na jem, sko -
rzy stać mo gą rów nież z do -
god nych form kre dy to wa nia
za ku pów. Pre zes Wa ryń ski
Tra de, Ro bert Kę dzier ski jest
przekonany, że po sze rze nie
ofer ty o licz ne pro po zy cje
po za pro duk to we wpły nie
na jesz cze więk szą sa tys fak -
cję klien tów firmy. 
Nad ca łą ofer tą Wa ryń ski
Tra de czu wa ją wy szko le ni
eks per ci, któ rzy dzię ki swe -
mu wie lo let nie mu do świad -
cze niu i fa cho we mu po dej -

ściu po ma ga ją klien tom fir -
my na wszyst kich eta pach
współ pra cy. Dla naj waż niej -
szych kontrahentów dys try -
bu tor przy go to wał spe cjal -
ny pro gram lo jal no ścio wy.

Wa ryń ski Tra de zaj mu je się
tak że spon so ro wa niem spor -
tow ców. Przed dwo ma la ty
wspo mógł re pre zen ta cję Pol -
ski w Ju do uda ją cą się na Mi -
strzo stwa Świa ta do To kio.
Fir ma jest tak że ofi cjal nym
spon so rem ko szy ka rzy war -
szaw skiej Le gii. Efek ty
współ pra cy są już wi docz ne.
Ma ją cy bo ga te tra dy cje ze -
spół wy raź nie po pra wił po -
ziom i awan so wał do wyż szej
kla sy roz gryw ko wej. 

www.warynski-trade.com.pl
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Wa ryń ski Tra de utrzymuje własną sieć de aler ską oraz za pew nia naj wyż sze stan dar dy
usług ser wi so wych i wspar cie po sprze da żo we

W ro ku 2004 Wa ryń ski Tra de pod jął współ pra cę z fir mą Hi dro mek, tu rec kim pro du -
cen tem ma szyn bu dow la nych, któ re zdo by ły so bie uzna nie pol skich użyt kow ni ków

Koszykarze Legii Warszawa mogą liczyć
na wsparcie Waryński Trade

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Komponenty

So li de al TLH SolidAir

Opo na su per ela stycz na So -
li de al TLH SolidAir zo sta ła
za pro jek to wa na z my ślą
o za sto so wa niu w te le sko -
po wych no śni kach osprzę tu.
Ma szy ny te w co raz szer -
szym za kre sie wy ko rzy sty -
wa ne są w bu dow nic twie,
prze my śle oraz za sto so wa -
niach ko mu nal nych. Dla te go
kon struk to rzy ogu mie nia
pro jek tu jąc opo nę su per ela -
stycz ną So li de al TLH
SolidAir po sta wi li na wy so ką
wy trzy ma łość kon struk cji,
sta bil ność oraz uzy ska nie
opty mal nej amor ty za cji. Bar -
dzo wy so ki bież nik i in no wa -
cyj na bu do wa je go ko stek
za pew nia ją do sko na łą trak -
cję w te re nie i sa mo oczysz -
cza nie się opo ny. 
W opo nie So li de al TLH
SolidAir za sto so wa no prze -
te sto wa ny wcze śniej i opa -
ten to wa ny pro jekt trój kąt -

nych otwo rów w war stwie
ela stycz nej ścian bocz nych.
Ich za da niem jest ab sor bo -
wa nie wstrzą sów, dzię ki cze -
mu znacz nie pod no si się

kom fort jaz dy. W wie lu przy -
pad kach jest on zbli żo ny
do jaz dy na opo nach pneu -
ma tycz nych. Kształt otwo -
rów zo stał opra co wa ny

w ten spo sób, aby po mię -
dzy ni mi nie do cho dzi ło
do po wsta wa nia pęk nięć,
a tym sa mym ogu mie nie nie
tra ci ło swej sta bil no ści. Pła -
ski pro fil czo ła opo ny, da ją -
cy kon takt ca łą sze ro ko ścią
bież ni ka, za pew nia do sko na -
łą sta bil ność bocz ną opo ny,
któ ra jest bar dzo waż -
na przy pod no sze niu ła dun -
ku na znacz ną wy so kość.
Sto so wa nie opon So li de al
SolidAir SKS ozna cza więk -
szy kom fort pra cy ope ra to -
ra oraz kil ku krot ne wy dłu -
że nie ich ży wot no ści w po -
rów na niu do stan dar do we -
go ogu mie nia pneu ma tycz -
ne go. Opo na do stęp na jest
w roz mia rach 13.00-24/8.50
oraz 14.00-24/8.50 co po -
zwa la na za stą pie nie wszyst -
kich sto so wa nych w no śni -
kach opon pneu ma tycz nych,
na przykład: 15.5/80-24,
16.9-24, 17.5L -24, czy na -
wet 15.5-25.

www.solideal.pl

Opo na So li de al TLH SolidAir zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o pod nie sie niu kom for -
tu pra cy ope ra to ra oraz wy dłu że niu cza su bez a wa ryj nej eks plo ata cji

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.camoplastsolideal.com/pl/


„Prze gu bow ce” na każdej budowie?V50.

Przy cze pa do za dań spe cjal nychV53.
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C52. No wa se ria Vo lvo FH – ogrom ne wy zwa nie 
dla pro jek tan tów Vo lvo Trucks



HPSC – sta tecz ność
pod kon tro lą

Żu ra wie prze no śne umoż li -
wia ją wy ko nywa nie co raz
bar dziej zło żo nych za dań.
Gwarancją bez pie czeń stwa
ich użyt kow ni ka i osób znaj -
du ją cych się w za się gu ich
dzia ła nia jest za pew nie nie
peł nej sta tecz no ści żu ra wia.
Wa run kiem te go jest do sto so -
wa nie udźwi gu urzą dze nia
do mo men tu sta bi li za cyj ne go
uwa run ko wa ne go po ło że niem
pod pór. Moż na to za pew nić
za po mo cą ukła du pod par cia
po jaz du uza leż nia ją cego war -
tość udźwi gu od stop nia roz -
sta wie nia pod pór.
Dy rek ty wa Ma szy no wa
MD2006/42/EG, któ rej roz wi -
nię ciem jest uak tu al nio -
na w ubie głym ro ku nor ma
EN 12999 okre śla ją ca pa ra -
me try sys te mów słu żą cych
bez pie czeń stwu użyt kow ni ka
ma szyn prze ła dun ko wych
wy mo gła wy po sa że nie żu ra wi
w sys tem kon tro li pod par cia.
Pierw sze ukła dy umoż li wia ły
osią gnię cie peł ne go udźwi -
gu tyl ko przy cał ko wi cie roz -
sta wio nych pod po rach. Ich
nie peł ne roz ło że nie pro wa -
dzi ło na to miast do sko ko we -
go ogra ni cze nia war to ści
udźwi gu, co w znacz nym
stop niu zmniej sza ło funk cjo -
nal ność urzą dze nia.
Dą żąc do roz wią za nia te go
pro ble mu in ży nie ro wie au -
striac kiej fir my Pal fin ger – li -
de ra wśród pro du cen tów żu -
ra wi prze no śnych oraz in -
nych sys te mów prze ła dun ko -
wych – wpro wa dzi li do użyt -
ku układ in te li gent nej kon tro li
sta tecz no ści HPSC (High
Per for man ce Sta bi li ty Con -
trol). Umoż li wia on za cho wa -
nie peł ne go bez pie czeń stwa
pra cy bez sko ko we go ogra -
ni cze nia funk cjo nal no ści żu -
ra wia. Sys tem HPSC sta no wi
ol brzy mie udo god nie nie
pod czas użyt ko wa nia żu ra -
wia bez moż li wo ści peł ne go
pod par cia po jaz du. Pro ble -
my te go ro dza ju wy stę pu ją

naj czę ściej pod czas pra cy
urzą dze nia w wa run kach gę -
stej za bu do wy al bo w ru chu
ulicz nym, gdy prze strzeń
do pra cy jest ogra ni czo -
na i po jazd mo że być pod -
par ty z jed nej stro ny, tyl ko
czę ścio wo lub z ko niecz no -
ści mu si pra co wać bez uży -
cia pod pór.
W przy pad ku ukła du HPSC
po zy cja roz ło że nia pod pór
usta la na jest za po mo cą li -
nio wych prze twor ni ków wy -
su nię cia lub ma gne to re -
stryk cyj nych czuj ni ków po -
ło że nia, któ re są do dat ko wo
za bez pie czo ne przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi
i wni ka niem za nie czysz czeń.
Umoż li wia to pra wi dło we
dzia ła nie ukła du w nie ko -
rzyst nych wa run kach.
Opra co wa ny przez in ży nie -
rów z fir my Pal fin ger al go -
rytm ob li cze nio wy wy ko rzy -
stu je sy gna ły z li nio wych
czuj ni ków wy su nię cia pod -
pór, co po zwa la na bar dzo
do kład ne od zwier cie dle nie
rze czy wi stej sta tecz no ści
po jaz du przy uwzględ nie niu
rów nież ta kich czyn ni ków,
jak geo me tria pod wo zia
i cał ko wi ta sztyw ność skręt -
na za bu do wy. Dla te go moż -
li we sta je się wy ko rzy sta nie
do pusz czal ne go w da nym
mo men cie udźwi gu żu ra wia

Pojazdy użytkowe
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Je den z wie lu przy kła dów, gdzie pod czas pra cy żu ra wia wy ko rzy sta no moż li wo ści
opra co wa ne go przez in ży nie rów firmy Pal fin ge r ukła du HPSC

Al go rytm ob li cze nio wy pra cu ją cy w cza sie rze czy wi stym umoż li wia opty mal ne wy ko -
rzy sta nie udźwi gu żu ra wia w każ dym punk cie ob sza ru sta tecz no ści

Za sto so wa nie czuj ni ków prze miesz czeń roz sta wie nia pod pór umoż li wia w peł ni do wol ne pod par cie po jaz du. Dzię ki te mu moż li we jest
wy zna cze nie bez piecz ne go mak sy mal nie do pusz czal ne go po la pra cy żu ra wia dla do wol nej po zy cji pod par cia



w każ dym po ło że niu ko lum -
ny dla do wol ne go po ło że -
nia pod pór, co za pew nia
bez piecz ną pra cę w moż li -
wie naj szer szym za kre sie.
W wy po sa że niu opcjo nal nym
Pal fin ger prze wi dział za sto -
so wa nie pod pór do dat ko -
wych wy po sa żo nych w zin te -
gro wa ne z ukła dem HPSC
czuj ni ki po mia ru wy su nię cia.
Roz wią za nie to zna czą co
zwięk sza efek tyw ność dzia ła -
nia ca łe go sys te mu. 
War to pod kre ślić bez ob słu -
go wość ukła du HPSC. Wy -
ma ga on je dy nie jed no ra -
zo wej ka li bra cji wy ko ny wa -
nej do pie ro po za bu do wa -
niu żu ra wia na po jeź dzie.
Kom pak to wość ukła du
HPSC da je moż li wość za -
sto so wa nia go w każ dym
mo de lu żu ra wia Pal fin ger
i z róż ny mi ro dza ja mi pod -
pór, bez do dat ko wej in ge -
ren cji w układ elek trycz ny
pod wo zia, na któ rym żu raw
jest za bu do wa ny.
Sze reg za let spra wia, że

układ HPSC po zwa la w opt -
my la ny spo sób wy ko rzy stać
ob szar rze czy wi stej sta tecz -
no ści żu ra wia. Umoż li wia tym
sa mym bez piecz ną pra cę
bez zbęd ne go ogra ni cza nia
je go udźwi gu. Do naj waż niej -
szych za let HPSC za lie czyć
na le ży przede wszyst kim: 
• do kład ny al go rytm ob li -

cze nio wy krzy wej sta tecz -
no ści co 1,4” ob ro tu ko -
lum ny żu ra wia. Al go rytm
uwzględ nia po dat ność
za bu do wy z żu ra wiem,
a tym sa mym po zwa la
na do kład ne od zwier cie -
dle nie rze czy wi stej krzy -
wej sta tecz no ści dla każ -
de go sta nu pod par cia,

• bez ob słu go wość wy ni ka -
ją ca z jed no ra zo wej ka li -
bra cji sys te mu wy ko ny -
wa nej po za koń cze niu za -
bu do wy żu ra wia na da -
nym po jeź dzie,

• kom pak to wość wy ni ka ją -
ca z nie skom pli ko wa ne go
ukła du elek trycz ne go,
któ ry nie wy ma ga spe cjal -
ne go wy po sa że nia elek -
trycz ne go pod wo zia po -
jaz du, na któ rym za bu do -
wa ny jest żu raw. Zna czą -
co po sze rza to moż li wo -
ści za sto so wa nia ukła du.

Układ HPSC opra co wa ny
przez in ży nie rów fir my Pal -
fin ger po zwa la na opty mal -
ne wy ko rzy sta nie ob sza ru
rze czy wi stej sta tecz no ści
żu ra wia. Umożliwia bez -
piecz ną pra cę przy do wol -
nym roz sta wie niu pod pór
i wy ko rzy sta nie rze czy wi ste -
go udźwi gu. Układ HPSC
spra wia, że żu ra wie Pal fin -
ger sta ły się jesz cze bar dziej
bez piecz ne i efek tyw ne. 

www.graco.pl
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Ope ra tor żu ra wia wy po sa żo ne go w układ HPSC mo że w każ dej chwi li od czy tać ak tu -
al ny stan pod par cia na wy świe tla czu w ka bi nie lub pul pi cie zdal ne go ste ro wa nia

http://graco.pl/
http://graco.pl/


Vo lvo FH  – wy zwa nie
 dla pro jek tan tów

Pro jekt sa mo cho du cię ża ro -
we go to coś znacz nie wię -
cej, niż ko lor, kształt i atrak -
cyj ne li nie. Za no wym, bez -
piecz niej szym, więk szym
i bar dziej er go no micz nym
Vo lvo FH kry je się po waż ne
wy zwa nie pro jek to we. – Jed -
nym z na szych naj waż niej -
szych za dań by ło zna le zie nie
roz wią zań, w któ rych for ma
i funk cja idą ze so bą w pa -
rze – mó wi Ri kard Orell, dy -
rek tor do spraw wzor nic twa
w Vo lvo Trucks. 
Od pierw sze go po cią gnię -
cia ołów kiem na de sce kre -
ślar skiej do ukoń czo ne go
sa mo cho du cię ża ro we go
mi nę ło nie co po nad pięć
lat. Po kil ku ty sią cach go -
dzin i co naj mniej ta kiej sa -
mej licz bie de cy zji i zre ali zo -
wa nych pro ce dur wresz cie
by ło go to we – no we Vo lvo
se rii FH. – Wy zwa nie, ja kie
przed na mi po sta wio no, za -
kła da ło opra co wa nie pro -
jek tu eks cy tu ją ce go i świe -
że go, a jed no cze śnie za -
cho wu ją ce go wszyst kie wy -
so ko ce nio ne ce chy po -
przed nie go mo de lu – re la -
cjo nu je Ri kard Orell. 
W prak ty ce po le ga ło to
na tym, że re zy du ją cy w Go -
ete bor gu ze spół pro jek tan -
tów mu siał zna leźć roz wią za -
nia, któ re w spo sób na tu ral ny
łą czy ły by ze so bą po szcze -
gól ne ele men ty sa mo cho du
cię ża ro we go, na da jąc mu po -
je dyn czy, spój ny wi ze ru nek.
Każ da wi docz na po wierzch -
nia, za rów no we wnę trzu, jak
i na ze wnątrz, zo sta ła dro bia -
zgo wo prze ana li zo wa na. Po -
dob nie jak od gło sy i wra że nia
do ty ko we przy ci sków i dźwi -
gni, fak tu ra tka nin czy oświe -
tle nie wnę trza – wszyst ko zo -
sta ło zop ty ma li zo wa ne
pod ką tem speł nie nia wy so -
kich wy ma gań i ocze ki wań
wo bec cał ko wi cie no we go
Vo lvo FH. Wy ma ga nia te zo -
sta ły wy ra żo ne pa ra me tra mi,

ta ki mi jak na przy kład nie zwy -
kle ry go ry stycz ne nor my do -
ty czą ce bez pie czeń stwa
i oto cze nia kie row cy. 
– Pa nu je błęd ne prze ko na -
nie, że pro jekt to po pro stu
kwe stia wy glą du, kwe stia ko -
lo ru i kształ tu. Tym cza sem

w rze czy wi sto ści, for ma mu si
iść w pa rze z funk cjo nal no -
ścią. Za da niem pro jek tan ta
jest wy pra co wa nie roz wią -
zań, któ re po łą czą wszyst kie
ele men ty sa mo cho du cię ża -
ro we go – za rów no sprzę to -
we, jak i pro gra mo we – w po -

je dyn czą, spój ną, wi zu al nie
i funk cjo nal nie, ca łość – wy -
ja śnia Ri kard Orell. 
W ce lu roz po zna nia po trzeb
kie row ców, waż ną czę ścią
pro ce su pro jek to we go by ły
bez po śred nie kon sul ta cje,
czy li roz mo wy z kie row ca -
mi, od by wa ne na par kin -
gach w ca łej Eu ro pie. Kie -
row cy mo gli usiąść w pierw -
szych ma kie tach ka bin no -
we go Vo lvo FH i wy ar ty ku -
ło wać swo je wra że nia,
w opar ciu o któ re pro jekt
zo stał na stęp nie do sto so -
wa ny do ich wy ma gań. 
W cią gu pię ciu lat ze bra no
opi nie od po nad dwóch
tysięcy kie row ców, któ re
łącz nie su mu ją się w set ki
lat bez po śred nie go do -
świad cze nia w kie ro wa niu
sa mo cho dem cię ża ro wym. 
– Mo im zda niem do kład nie
o to cho dzi w pro jek to wa niu:
za pew nić, by opra co wy wa ny
pro dukt speł niał spe cy ficz ne
po trze by lu dzi, któ rzy bę dą
go uży wa li A za tem, pro jek -
to wa nie nie po le ga je dy nie
na do ko ny wa niu naj bar dziej
ra cjo nal nych wy bo rów, gdyż
my lu dzie kie ru je my się nie
tyl ko ro zu mem, ale tak że
uczu cia mi. W przy pad ku kie -
row cy ozna cza to nie tyl ko
moż li wość kom for to we go
wy po czy wa nia w ka bi nie,
lecz rów nież od czu wa nie du -
my z wy ko ny wa ne go za wo -
du. Funk cjo nal ny i dy na micz -
ny kształt po jaz du mu si te mu
sprzy jać – mó wi Ri kard Orell.  
In nym przy kła dem ści słe go
po wią za nia for my z funk cją
w ce lu po pra wy bez pie czeń -
stwa są no we lu ster ka
wstecz ne. W no wym mo de -
lu są za mo co wa ne do bar -
dziej smu kłych ra mion i po -
zba wio ne ma syw nych obu -
dów. – Dzię ki ta kie mu roz -
wią za niu uda ło nam się wy -
eli mi no wać ca ły sze reg mar -
twych pól z ob sza ru wi dze -
nia kie row cy, co spo wo do -
wa ło znacz ną po pra wę bez -
pie czeń stwa – pod su mo wu -
je Ri kard Orell.

www.volvotrucks.com

Już na początku pro ce su pro jek to wa nia sty li ści mu sie li nadać no we mu po jaz do wi
toż sa mość i okre ślić środ ki jej wy ra zu

Asok Geo r ge, głów ny pro jek tant ele men tów ze wnętrz nych w Vo lvo Trucks  pra cę
nad no wym sa mo cho dem cię ża ro wym roz po czął od ołów ka i szki cow ni ka

Aby uzyskać per fek cyj ny produkt projektanci pra co wa li z mo de la mi gli nia ny mi, za -
rów no na tu ral nej wiel ko ści, jak i w mniej szej ska li
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Przy cze pa do za dań
spe cjal nych

KH-KIPPER opra co wał no -
wy mo del trzyosio wej przy -
cze py off -ro ad prze zna czo -
nej do jaz dy w trud nych wa -
run kach te re no wych, ta kich
jak nie utwar dzo ne dro gi lub
po la. No wa przy cze pa no -
sząca sym bol P3R, oprócz
za sto so wa nia przy pra cach
ziem nych, mo że być z po -
wo dze niem wy ko rzy sta na
w rol nic twie. Pół okrą gły
kształt skrzy ni przy cze py
spra wia, że ide al nie na da je
się ona do prze wo zu pół -
płyn nych mas lub pia sku. 
Przy cze pa wy po sa żo na jest
w trzy osie BPW o no śno -
ści 11 ton każ da. Tech nicz -
na do pusz czal na ma sa cał -
ko wi ta po jaz du o me cha -
nicz nym za wie sze niu wy no -
si 33 ton. Dwie osie skręt ne
re du ku ją zu ży cie ogu mie nia
i zwięk sza ją zwrot ność przy -
cze py. Zmniej sze nie pro mie -

nia za wra ca nia uła twia ma -
new ro wa nie. W cięż kim te re -
nie osie skręt ne zmniej sza ją
opo ry to cze nia pod czas
skrę ca nia, a co za tym idzie
sto pień znisz cze nia pod ło ża
pod czas wy ko ny wa nia skrę -
tów. Pręd kość trans por to wa
przyczepy P3R wynosi 42

km/h (maks. 60 km/h). Ob ję -
tość skrzy ni ła dun ko wej wy -
no si 19 m3. Pod ło ga mo że
być wy ko na na z 8 mm sta li
HARDOX/RAEX, a bur ty sta -
li DOMEX/OPTIM o gru bo -
ści 5 mi li me trów. Za sto so -
wa nie sta li trud no ście ral -
nych wy dłu ża ży wot ność

skrzy ni i okres bez a wa ryj ne -
go użyt ko wa nia. Dra bin ka
umiesz czo na na bocz nej
bur cie uła twia wej ście
na skrzy nię. Tyl na bur ta hy -
drau licz na o gru bo ści 6 mi li -
me trów po sia da dwa si łow -
ni ki, któ re umoż li wia ją otwie -
ra nie jej z ka bi ny kie row cy.
Za mek mo co wa nia skrzy ni
do ra my HYFIX zmniej sza wi -
bra cje pod czas prze jaz dów
z pu stą skrzy nią. Do
najważniejszych wyróżników
konstrukcyjnych przy cze py
KH-KIPPER P3R należą: 
• bur ty bocz ne sta łe o kon -

struk cji pół okrą głej,
• osłony obsypowe,
• burta przednia z małym

dachem,
• tylna szufla zsypowa SNEEP,
• drabinka umieszczona na

burcie bocznej,
• przed ni si łow nik hy drau licz -

ny sta bi li zo wa ny Hy va FC,
• plandeka zwijana na burcie

przedniej,
• tylna burta hydrauliczna.

www.kh-kipper.pl

Przy cze pa po sia da trzy osie BPW o no śno ści 11 ton każ da. Dwie osie skręt ne zmniej -
sza ją zu ży cie ogu mie nia i zwięk sza ją zwrot ność pojazdu

http://www.kh-kipper.pl/producent_wywrotek.php?menu=o_nas&kipper=nowosci&LN=PL
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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
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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

SILNIKI, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, FILTRY,
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH,

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH,
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICOWE

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

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company
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Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl

R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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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

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61A, 
S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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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
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

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl
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WYDAWNICTWO
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

WYDAWCA
Jacek Baraƒski
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

DZIA¸ PROMOCJI
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Reklam
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.

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no Êci za
treÊç za miesz cza nych re klam i og∏o szeƒ oraz
ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych.
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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

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

Odpowiedź do zadania
W archiwum Pośrednika Budowlanego
znajduje się 37.851 zdjęć.* 

* Ponieważ niemal każdego dnia wykonujemy
kolejne zdjęcia, powyższa odpowiedź 
jest już mocno nieaktualna.



http://www.rbauction.pl/


http://interhandler.pl/

