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SPIS TREŚCI

Są ba da nia i pro jek ty. Bę dzie bu do wa nie!

Rozmowa z Markiem Wiąckiem, 
prezesem zarządu firmy Amago  Sp. z o.o.

Merlo zaprojektowało przyszłość

Mer lo wpro wa dza re wo lu cyj ne zmia ny w pro -
ce sach pro duk cyj nych. Ozna cza to, że li nię
pro duk cyj ną grun tow nie zmo der ni zo wa nej fa -
bry ki we wło skim Cu neo opusz czać bę dą ma -
szy ny o kon struk cji i ja ko ści bli skiej ide ału 

Yan mar – ma szy ny wy daj ne, komfortowe
i eko no mi cze

Yan mar kon se kwent nie roz wi ja kon cep cję
ViO. W głównej mierze po le ga  ona na tym, że
ka bi na ma szy ny musi mieć takie gabaryty, by
nie wy cho dzić po za ob rys gą sie nic 

Ko mat su DP61PXi-23 – in te li gen cja
na pla cu bu do wy

Spy char ka Ko mat su DP61PXi-23 za de biu to wa -
ła na tar gach Bau ma bu dząc ol brzy mie za in te -
re so wa nie pu blicz no ści ze wzglę du na wy po -
sa że nie w no wej ge ne ra cji sys tem ste ro wa nia
opra co wa ny we współ pra cy z fir mą Top con

CASE 721F Wa ste Han dler

Przez naj bliż sze pięć lat CASE CE bę dzie ofi -
cjal nym do staw cą ma szyn i sprzę tu do czte ry -
stu za kła dów prze rób ki od pa dów na le żą cych
do jed nej z naj więk szych na terenie Eu ro py
firm re cy klin go wych 

Nowe trio minikoparek JCB

Bry tyj ski kon cern niezwykle udanie uzu peł nił
ty po sze reg mi ni ko pa rek. Ma szy ny 8014, 8016
i 8020 CTS ce chu je przede wszystkim udo sko -
na lo na bu do wa po zwa la ją ca osią gnąć znacz -
nie lep sze efek ty pra cy

Młot hy drau licz ny ma 50 lat!

W paź dzier ni ku Atlas Cop co ob cho dził pięć -
dzie sią tą rocz ni cę skon stru owa nia hy drau licz -
ne go mło ta uda ro we go – na rzę dzia cał ko wi cie
zmie nia ją ce go ob li cze pla ców bu do wy i prze -
my słu wy do byw cze go

Beł cha tow ski RAMB po tra fi 
wy ko rzy stać „Ma nit ki”! 

RAMB umiejętnie wy ko rzy stu je walory ła do -
warek te le sko po wych Ma ni tou. W chwili
obecnej beł cha tow ska fir ma esk plo atu je je de -
na ście te go ty pu ma szyn, a już wkrót ce do łą -
czyć do nich ma ją ko lej ne czte ry

Rów niar ki New Hol land Con struc tion

Kon struk cja rów nia rek dro go wych New Hol -
land opie ra się na za ło że niach in ży nie rów nie -
miec kiej fir my Oren ste in&Kop pel, któ rzy swe -
go cza su wy zna czy li tren dy od no śnie funk cjo -
nal no ści ma szyn te go ty pu. 

Hy un dai – pra ca win na spra wiać ra dość!

Ope ra tor, któ ry pra cu je z chę cią, le piej wy ko -
nu je swo je za da nia. Te go zda nia są z pew no -
ścią kon struk to rzy Hy un dai He avy In du stries
czy nią cy wszyst ko, by ope ra to rzy byli jak
najmniej zmęczeni co dzien ną pra cą…

Mecalac – wie lo funk cyj na doskonałość

Na le żą ca do gru py Me ca lac Fran cja spół ka
na po cząt ku przy szłe go ro ku pla nu je uru cho -
mie nie od dzia łu na Dol nym Ślą sku, któ ry bę -
dzie ob słu gi wał klien tów te go re gio nu, zgod nie
z de wi zą „Te raz bli żej Cie bie, by móc wię cej”

Vo lvo po ma ga we wła ści wym 
za go spo da ro wa niu od pa dów

Ra cjo nal na go spo dar ka od pa da mi jest jed nym
z naj istot niej szych ele men tów po li ty ki pro eko -
lo gicz nej kra jów zrze szo nych w Unii Eu ro pej -
skiej. Vo lvo ofe ru jąc ma szy ny dla firm re cy klin -
go wych dzia ła na rzecz ekologii 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

koń czą cy się rok był nie ste ty ko lej nym przy no szą cym spad ki i upad -
ki. Zmie ni ła się tyl ko wiel kość upa da ją cych. W cią gu mi nio nych
dwu na stu mie się cy grunt pod no ga mi utra ci ły set ki mniej szych firm
bu dow la nych pra cu ją cych swe go cza su dla po ten ta tów. A mo że ra -
czej dla by łych po ten ta tów, ci bo wiem plaj to wa li przed ni mi lub
przy ję li zbyt po tęż ne cio sy, aby w ja kiej ta kiej kon dy cji do trwać do re -
ani ma cji bran ży. Ma być ona po bu dzo na do ży cia wzmac nia ją cy mi za strzy ka mi z eu ro pej skich
fun du szy. Tych, któ rym uda ło się ja koś prze trwać „ukłu cie” po zwo li zła pać od dech, ale w dal -
szym cią gu cze kać ich bę dzie trud na wal ka o prze trwa nie. Bu do wa nie po tę gi ra czej nie wcho dzi
w grę. Czy jed nak tym ra zem nie na le ża ło by po my śleć o wy ko rzy sta niu go to we go sce na riu sza,
któ ry swe go cza su zre ali zo wa li Por tu gal czy cy i Hisz pa nie? Tam tej si urzęd ni cy swy mi de cy zja mi
spra wi li, że na re ali za cji pro gra mów in fra struk tu ral nych – po dob nych zresz tą do na szych – sko -
rzy sta ły ich ro dzi me fir my. Por tu gal skie i hisz pań skie przed się bior stwa uro sły do ran gi po ten ta -
tów roz da ją cych kar ty w Eu ro pie… Czy Po la cy są gor si? Ma my po noć no we otwar cie, zre sk truk -
tu ro wa ny rząd, mo że war to za tem po wal czyć o od bu do wa nie po zy cji pol skich firm. Nie tyl ko
z bra ży dro go wej. Tyl ko w ten spo sób my śleć moż na o przy szło ści. Osią gać zy ski i ko rzy -
stać – ja ko swo isty po most – na za cie śnia niu wię zów go spo dar czych Unii Eu ro pej skiej ze Wscho -
dem. Wa run kiem jest jed nak uspraw nie nie dzia ła nia ma chi ny prze tar go wej, stwo rze nie zgod ne go
z pra wem, tak że unij nym, sys te mu pre fe ren cji dla pol skich przed się bior ców. Tyl ko pod ta kim
wa run kiem snuć moż na bar dziej opty mi stycz ne pro gno zy, naj pierw na naj bliż szą, a póź niej dal -
szą przy szłość. Dążyć do za pew nie nia go dzi we go za rob ku, trwa łe go za trzy ma nia spad ków. Re ali -
za cji te go ży czę nam wszyst kim, nie tyl ko z oka zji nad cho dzą cych Świąt Bo że go Na ro dze nia.

Ja cek Ba rański

Wy daw ca
Ry

s.
 K

at
ar

zy
na

 J
an

as
ie

w
ic

z

Wydawnictwo
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL
STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW
MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 644 28 80, 
22 859 19 65, 22 859 19 66
tel./fax: 22 859 19 67 
www.posbud.pl

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

REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Ziemkiewicz
tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

SEKRETARZ REDAKCJI
Katarzyna Janasiewicz
tel. 602 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

MULTIMEDIA 
Micha∏ Markiewicz 
tel. 602 292 114
e-mail: m.m@posbud.pl

Druk: EDIT, Warszawa

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROPĘ  ZACHODNIĄ
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

„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
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z bran żą bu dow la ną.
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reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kompaktowa
Volvo L30G

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  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 śródtytu∏ami.

http://posbud.com.pl/start/


przyjaciele z austrii i niemiec pomogą nam wykorzystać
stadiony. na specjalnej konferencji prasowej
poinformowano, że w warszawie, gdańsku, poznaniu
i wrocławiu rozegrany zostanie turniej czterech
skoczni. licencja na imprezę kosztowała niewiele. 
już za 25 lat turniej zacznie przynosić zyski 

jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

na wniosek sponsora na stałe
zmieniono przeznaczenie pge-areny

stadiony wizytował sam walter hoffer. 
był nimi zachwycony

w warszawie nasi wypadli słabo

sondaże wyraźnie
pokazują, że polacy

jeszcze mocniej
pokochali skoki

jeszcze jeden
podmuch i wpadnę

do bramki

zeskok zrobimy na
linii bramkowej

MIMO WIOSENNEJ POGODY ŚNIEGU NIE ZABRAKŁO

zimą zawsze
odśnieżałem, 
a teraz…

nic się nie stało
polacy 

nic się nie stało!

kto skoczy dalej,
złapie się w siatkę

gdy zabrakło śniegu w tatrach,
uruchomiono import ze spitsbergenu
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Na czas tar gów Bau ma ba zą wy pa do wą na szej re dak cji sta je się
tra dy cyj nie ba war ski Deg gen dorf. Tak by ło też w kwiet niu te go
ro ku. Gdy nie speł na dwa mie sią ce póź niej te le wi zje ca łe go świa -
ta po ka zy wa ły zma ga nia te go uro kli we go ba war skie go mia sta
ze skut ka mi gi gan tycz nej po wo dzi, trud no by ło uwie rzyć, że do -
brze nam zna ne uli ce, któ ry mi czę sto spa ce ro wa li śmy, zna la zły
się nagle czte ry me try pod wo dą… 
Z po mo cą w usu wa niu skut ków ka ta kli zmu po spie szy ło miesz -
kań com Deg gen dor fu wie le firm, wśród nich Sen ne bo gen, któ ry
od dał do dys po zy cji ekip po rząd ko wych fa brycz nie no wą ko -
par kę prze ła dun ko wą 821 M se rii E. Tra fi ła ona na pro wi zo rycz -
ne skła do wi sko utwo rzo ne na te re nie nieeksploatowanej żwi -
row ni, gdzie ty go dnia mi na trzy zmia ny prze rzu ca ła i sor to wa ła
set ki ton od pa dów, któ re zwie zio no z te re nów do tknię tych po -
wo dzią. Po nie waż ko par ka wy ko rzy sty wa na by ła naj czę ściej
w ha li, któ rej strop znaj do wał się na wy so ko ści po ni żej 10 me -
trów, ope ra to rzy do ce ni li jej zwrot ność i kom pak to we ga ba ry ty.
Sen ne bo gen 821 M o sze ro ko ści 2,55 i wy so ko ści 5,98 me tra
przy w peł ni pod nie sio nej ka bi nie, do sko na le spi sy wał się
na moc no ogra ni czo nej prze strze ni. Pod sta wo we wy po sa że nie
ma szy ny sta no wił wie lo pal cza sty chwy tak. Wa żą ce 1.450 kg na -
rzę dzie o po jem no ści 600 li trów otwie ra się i za my ka bar dzo
szyb ko, co zna czą co skra ca cy kle ro bo cze, a tym sa mym ogra -
ni cza czas trwa nia prac prze ła dun ko wych. 
Ope ra to rzy chwa li li też za le ty pod no szo nej ka bi ny ty pu
maXcab. Pod kre śla li przy tym do sko na łą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach. Ka bi na pod no szo na jest bez stop nio -
wo, moż na za trzy mać ją na mak sy mal nej wy so ko ści 5,70 me -
tra, co za pew nia ope ra to ro wi do sko na ły prze gląd ob sza ru ro -
bo cze go i uła twia za ła du nek po jaz dów, kon te ne rów i in ne go
ro dza ju za sob ni ków. 
Sen ne bo gen jest przed się bior stwem, któ re nie za tra ci ło ro dzin -
ne go cha rak te ru. Dzia ła jąc w myśl mak sy my – „Zie lo na Efek -
tyw ność” ba war ska fir ma na każ dym eta pie pro jek to wa nia
i pro duk cji ma szyn pod kre śla swą dba łość o ochro nę śro do -
wi ska na tu ral ne go i po sza no wa nie je go za so bów. Po dob nie,

jak in ne ma szy ny z ak tu al nej ofer ty pro duk cyj nej, tak że Sen -
ne bo gen 821 M wy po sa żo na jest w sil nik speł nia ją cy nor mę
emi sji spa lin Sta ge IIIb/ Tie r4. W tym kon kret nym przy pad ku
jest to wy so ko pręż ny Cum mins o mo cy 97 kW, w którym za -
sto so wa no układ re cyrku la cji spa lin (EGR) do kon tro li emi sji
tlen ków azo tu (NOx) oraz za awan so wa ny filtr DPF ogra ni cza -
jący emi sję czą stek sta łych. Kon struk to rom fir my Sen ne bo gen
uda ło się też znacz nie ogra ni czyć emi sję ha ła su ge ne ro wa ne -
go pod czas pra cy ma szy ny. Wszyst ko to po zwa la w znacz nym
stop niu od cią żyć śro do wi sko na tu ral ne. 
Wszyst kie ty py ma szyn pro du ko wa nych przez fir mę Sen ne -
bo gen ce chu je no wo cze sna, a jed no cze śnie pro sta kon struk -
cja. Dzię ki te mu ce chu ją się one wy so ką wy daj no ścią i nie za -
wod no ścią i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji. Nie dziwi zatem,
że in no wa cyj ne roz wią za nia tech nicz ne, sto so wa nie pod ze -
spo łów re no mo wa nych do staw ców oraz naj wyż szą ja kość
pro duk cji ma szyn Sen ne bo gen w coraz większym stopniu do -
ce nia ją tak że pol scy użyt kow ni cy. 

Zmar∏ Hen ryk Pi luch

Wy star czy ło po wie dzieć „Pan He nio” i wszy scy w re dak cji od ra zu wie dzie li o ko go cho dzi. Bo Hen ryk
Pi luch był je dy ny w swo im ro dza ju. Po zna li śmy Go przed kil ku na stu la ty ja ko przed sta wi cie la nie ist -
nie ją cej już nie miec kiej fir my Karl Schäff. Pierw szy kon takt nie na le żał do naj przy jem niej szych i nic
nie za po wia da ło, że na sza zna jo mość przy bie rze nie zwy kle sym pa tycz ny cha rak ter. Pan He nio nie źle
nas bowiem zru gał przez te le fon nie kryjąc obu rzenia wy bo rem or ga ni za to rów jed nej z pol skich im -
prez tar go wych. Przy zna li oni me dal ma szy nie, któ ra Je go zda niem zu peł nie na to nie za słu gi wa ła.
Tłumaczył, że nie wol no pro mo wać ma szyn, któ rych prymitywna kon struk cja ob ra ża Go, ja ko in ży -
nie ra. Ja koś dał się udo bru chać, umó wi li śmy się na spo tka nie w re dak cji. Potem przyszły kolejne…
War sza wiak, uro dzo ny w 1937 ro ku był wie lo let nim pra cow ni kiem War szaw skich Za kła dów Ko pa rek i Hy drau li ki „Bu mar -Wa -
ryń ski”. Peł nił w nich funk cję dy rek to ra ds. tech nicz nych i pierw sze go za stęp cy dy rek to ra na czel ne go. Podlegało Mu również
Za kła do we Biu ro Tech no lo gicz ne i Kon struk cyj ne. W ostat nich la tach – co traktował jako swoisty powrót do ko rze ni – współ -
pra co wał z Wa ryń ski Tra de. Ja ko peł no moc nik Za rzą du ds. tech nicz nych brał czynny udział w opra co wa niu i wdro że niu
struk tu ry sie ci han dlo wej i ser wi so wej ma szyn Liu gong w Pol sce.
Od wie dzał nas re gu lar nie. Choć nie kie dy na sze spo tka nia moc no się prze cią ga ły, za wsze ża ło wa li śmy, gdy wy cho dził. Ni -
gdy się z nim nie nu dzi li śmy. Mi ło by ło słu chać Je go opo wie ści o wiel kich bu do wach, ma szy nach i co dzien nym ży ciu w daw -
nej War sza wie. Szko da, że Pan He nio już do nas nie za dzwo ni i zawita w nasze progi…

Wy daw nic two Po land Mar ke ting Ba rański

Sen ne bo gen 821 M jest bar dzo zwrot ny i kom pak to wy, dlatego nadaje się ide al nie do pra -
cy w ma ło prze stron nej ha li, w któ rej zor ga ni zo wa no pro wi zo rycz ne zwa ło wi sko

Sennebogen 821 M – zielony ratownik



Big Bau Ma ster – ale im pre za!
W so bo tę 23 li sto pa da w Skarb ce nie da le ko Bał to wa od był się
Big Bau Ma ster – kon kurs spraw no ści w ob słu dze ma szyn bu -
dow la nych. Choć wy da wa ło by się, że w ma łej miej sco wo ści,
ko ja rzo nej nie mal wy łącz nie z Par kiem Di no zau rów, nie wie le
mo że się wy da rzyć, uda ło się zor ga ni zo wać fan ta stycz ną im -
pre zę! Na bo isku sta nę ły ma szy ny Bob cat, Hi ta chi, JCB i Vo -
lvo. Część wy eks po no wa no do oglą da nia, a część wy ko rzy -
sta no w trak cie za wo dów. Zna ko mi cie zresz tą zor ga ni zo wa -
nych. Prze pro wa dzo nych w za wrot nym tem pie, gdzie atrak cja
go ni ła atrak cję. Już po kon kur sie, cze ka jąc na je go wy ni ki,
obej rze li śmy nie tyl ko po kaz urzą dzeń wspo ma ga ją cych ste -
ro wa nie ma szyn bu dow la nych fir my Trim ble, ale i po pi sy gru -
py ra tow ni ków me dycz nych sy mu lu ją cych po moc ofia rom wy -
pad ku dro go we go. Or ga ni zo wa nie za wo dów na świe żym po -

wie trzu pod ko niec li sto pa da jest nie co ry zy kow ne. – Wy bra li -
śmy ten ter min ze wzglę du na har mo no gram prac w bran ży bu -
dow la nej. Wio sna, la to i wcze sna je sień to go rą cy czas dla
więk szo ści firm i do pie ro w li sto pa dzie ich pra cow ni cy ma ją
czas na udział w ta kich za wo dach. Wła śnie dla te go ko lej ną edy -
cję Big Bau Ma ster pla nu je my na kwie cień, nim pra ce na bu -
do wach ru szą na do bre – tłu ma czy po my sło daw ca im pre zy,
Wło dzi mierz Ma zur, wła ści ciel kształ cą cej ope ra to rów fir my
Maz -Met z Ostrow ca Świę to krzy skie go. 
Pod czas li sto pa do wej edy cji nie mo gli śmy jed nak na rze kać
na po go dę. By ło plus osiem stop ni, nie pa da ło, a w do dat ku
za dba no o nas nie tyl ko ser wu jąc go rą ce na po je, ale i usta wia -
jąc w kil ku miej scach kok sow ni ki. A za wod ni ków roz grze wa ły
emo cje. Przy go to wa no pięć kon ku ren cji na pię ciu róż nych ma -
szy nach. Start uza leż nio ny był od upraw nień, ja ki mi le gi ty mo -
wa li się za wod ni cy. Wpi so we za udział w jed nej kon ku ren cji
wy no si ło 20 zło tych. Za da nia wy da wa ły się dość pro ste: prze -
kłu cie ba lo ni ków ostrzem umo co wa nym na ra mie niu mi ni ko -
par ki Bob cat E26, sla lom mi ni ła do war ką Bob cat po za ła do wa -

niu na łyż kę becz ki, wpusz cze nie szpi kul ca ko lej no w trzy ru ry
usta wio ne przed ko par ko -ła do war ką JCB 4CX, zdję cie i uło że -
nie na rusz to wa niu sta lo wych be lek za po mo cą łyż ki ła do war ki
Hi tachi ZW220 i wresz cie prze bi ja nie ba lo nów ra mie niem ko -
par ki hy drau licz nej Hi ta chi Za xis 225USLC. Brzmi pro sto, ale
oce nia ne by ło nie tyl ko pre cy zyj ne wy ko na nie sa mych za dań,
lecz – jak na eg za mi nie – za cho wa nie za wod ni ka od chwi li po -
dej ścia do ma szy ny. Spo sób wsia da nia, spra wy bez pie czeń -
stwa ob słu gi, za pię cie pa sów, uży cie sy gna łów dźwię ko -
wych – każ dy z tych ele men tów mógł kosz to wać punk ty kar -
ne, a więc w kon se kwen cji de cy do wać o zwy cię stwie. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ły fir my „MAZ-MET”, „B&B Gru pa” oraz
„Bez tro skie Bez dro ża” przy współ udzia le władz po wia tu mia -
sta Ostro wiec Świę to krzy ski oraz gmi ny Bał tów, pod ho no ro -
wym pa tro na tem Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Bu -
dow nic twa. Wójt gmi ny Bał tów An drzej Ja błoń ski nie tyl ko wrę -
czył zwy cięz cy swój pu char, ale na wet za siadł za ste ra mi ła do -
war ki Hi ta chi. Oka za ło się bo wiem, że słu żąc w woj sku zdo był
od po wied nie upraw nie nia! Wy stęp wój ta nie był oczy wi ście
kla sy fi ko wa ny, sta no wił jed nak fan ta stycz ną atrak cję dla wi -
dzów. Zdję cia z za wo dów obej rzeć moż na w por ta lu po sbud.pl
oraz na fa ce bo oku.
Na sza re dak cja gra tu lu je or ga ni za to rom Big Bau Ma ster wspa -
nia łe go po my słu i spraw ne go przy go to wa nia tak efek tow nej im -
pre zy. Za wo dy? Mi ni -tar gi? Fe styn? Uda ło się spleść w ca łość
wszyst kie te ele men ty. Nie za bra kło zna ko mi te go ca te rin gu,
do brej mu zy ki, a pro wa dzą cy za wo dy Zbi gniew Ty czyń ski na -
wet na chwi lę nie po zwa lał nam się nu dzić. Przed sta wi cie le
ASCO, In ter han dle ra i Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska za -
pre zen to wa li fir mom z re gio nu ma szy ny bu dow la ne, Soli de al
Ca mo plast po ma gał do brać wła ści we ogu mie nie, a Trim tech
po ka zał, jak dzia ła sys tem au to ma tycz nej ni we la cji Trim ble
GCS Flex Gra de Con trol Sys tem. Na szym zda niem za wo dy
w Skarb ce po win ny nie tyl ko wejść na sta łe do ka len da rza bran -
żo wych im prez, ale za jąć wśród nich zna czą ce miej sce!
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Organizatorzy Big Bau Master. Od lewej stoją: Włodzimierz Mazur (Maz-Met),
Michał Borcuch (BB Grupa), Rafał Grudniewski (BB Grupa), Karolina Cyranowska
(Maz-Met), Norbert Staniek (BB Grupa) oraz Norbert Kamoda (Maz-Met)

Naj lep si ope ra to rzy we wspól nym pa miąt ko wym zdję ciu. Za wo dy mia ły pa sjo nu ją -
cy prze bieg i trwa ły aż do zmro ku. Na szczę ście pra cę na sze mu fo to re por te ro wi
uła twi li or ga ni za to rzy za rzą dza jąc włą cze nie świa teł ła do war ki…

Lista zwycięzców zawodów Big Bau Master

Koparko-ładowarka 
JCB

1. Krzysztof Wawrzak
2. Andrzej Dryniak
3. Łukasz Niedbała

koparka klasa III 
–  mi ni ko par ka Bob cat

1. Michał Gromczyk
2. Tomasz Kołodziejczak
3. Andrzej Dryniak

Ładowarka klasa III 
– mi ni ła do war ka Bob cat

1. Andrzej Dryniak
2. Tomasz Staniszewski
3. Tomasz Kołodziejczak

Koparka klasa II 
– Hi ta chi

1. Tomasz Kołodziejczak
2. Gromczyk Michał
3. Krystian Moris

Ładowarka klasa II 
– Hi ta chi

1. Krzysztof Trela
2. Tomasz Staniszewski
3. Sebastian Kwapiński

http://tv.posbud.pl/index.php/galerie/42-big-bau-master
http://tv.posbud.pl/index.php/galerie/43-zdjecia-z-zawodow-big-bau-master-czesc-druga


Case Ro deo 2013. Kowboje OK!
Czwar ta edy cja eu ro pej skich fi na łów za wo dów ope ra to rów Ca -
se Ro deo by ła jak zwy kle bar dzo emo cjo nu ją ca. Za rów no dla
uczest ni ków, jak i opi su ją cych ich zma ga nia dzien ni ka rzy.
Ocze ki wa nie na roz po czę cie za wo dów, któ re tra dy cyj nie od by -
ły się w pod pa ry skim Ca se Cu sto mer Cen tre umi la no so bie
w róż ny spo sób. Za wod ni cy roz ła do wy wa li stres tre nu jąc, sę -
dzio wie i ofi cje le po raz ko lej ny upew nia li się, że wszyst ko zo -
sta ło do pię te na ostat ni gu zik, a dzien ni ka rze jeź dzi li na ro we -
rach, gra li w te ni sa i… po bie ra li lek cje ku li nar ne u fran cu skie go
ku cha rza. Pod czas wień czą cej na ukę de gu sta cji oka za ło się,
że wszy scy są wy gra ni. Na gro dą by ło spo ży cie przy go to wa -
nych wła sno ręcz nie po traw oraz na by ta umie jęt ność przy rzą -
dza nia wy ra fi no wa nych drin ków, w tym praw dzi we go mo ji to.
Uro czy sta ko la cja na dzień przed za wo da mi sta no wi ła do sko -
na łą oka zję do przed sta wie nia za wod ni ków, zwy cięz ców eli mi -
na cji ro ze gra nych w trzy na stu kra jach ca łej Eu ro py. Wśród
nich naj więk sze za in te re so wa nie bu dzi ła je dy na ko bie ta -ope -
ra tor. Li se Lott Jans son uda nie prze brnę ła przez eli mi na cje
w Szwe cji po zo sta wia jąc w po bi tym po lu wie lu ko le gów po fa -
chu. Swe wy so kie umie jęt no ści po twier dzi ła tak że na za jutrz,
pod czas emo cjo nu ją cej wal ki o ty tuł zwycięzcy Case Rodeo
2013. Oczy wi ście ni ko mu, ani przez mo ment, nie przy szło na -
wet do gło wy, by trak to wać re pre zen tant kę Szwe cji ulgo wo.
W dniu wiel kie go fi na łu ope ra to rzy od sa me go ra na ze bra li się
w Ca se Cu sto mer Cen tre. Prze spa ce ro wa li się raz jesz cze
po to rze, przy po mnie li so bie za sa dy ry wa li za cji i ru szy li do ma -
szyn. Cze ka ły ich czte ry kon ku ren cje, w któ rych mu sie li po -
twier dzić swe za wo do we umie jęt no ści, wy ka zać się pre cy zją
dzia ła nia i du żą do zą cier pli wo ści. Za wo dy ro ze gra no na róż -
nych ma szy nach Ca se, za rów no kom pak to wych, jak i cięż kich.
Przy ich po mo cy uczest ni cy za wo dów mu sie li wrzu cić pił kę
do ko sza, usta wić w po rząd ku bry ły geo me trycz ne, za wie sić
na spe cjal nym sto ja ku sta lo we pro fi le i wbić pił kę do bram ki.
Pol scy ope ra to rzy – Mar cin Du biel, Ra fał Sa kow ski i To masz
Pra buc ki zgod nie twier dzi li, że to wła śnie ta ostat nia kon ku -
ren cja spra wi ła im naj wię cej kło po tów. No cóż, strze la nie go li
nie wy da je się być ostat nio pol ską spe cjal no ścią. Bram ka rzy
ry wa li od daw na nie po tra fią po ko nać prze cież gra ją cy za wo -
do wo re pre zen tan ci Pol ski w pił ce noż nej. Na wet ta ki snaj per,
jak Ro bert Le wan dow ski ma z tym kło po ty. A prze cież mu ła -
twiej, bo strze la no gą, a nie łyż ką ma szy ny… 
Wspa nia ła at mos fe ra z za wo dów utrzy my wa ła się jesz cze
dłu go po ich za koń cze niu. Głów nie dzię ki Nor we gom, któ rzy
mi mo, że ni cze go nie wy gra li po tra fi li roz ba wić ca ły au to kar.
Czę sto wa li wszyst kich – oczy wi ście za wy jąt kiem kie row -
cy – pi wem i ra czy li skan dy naw ski mi pie śnia mi. Po zwo li ło to
na co naj mniej chwi lę za po mnieć na wet o su ro wych wer dyk -
tach bry tyj skie go sę dzie go i bo le snych upad kach z me cha -
nicz ne go by ka, któ re go ujeż dża nie by ło ostat nim ak tem ry -
wa li za cji w Case Rodeo 2013. 
Kul mi na cyj nym punk tem im pre zy by ła uro czy sta ga la, pod -
czas któ rej roz da no na gro dy. Wal ka by ła nie zwy kle za cię ta,
trwa ła do za koń cze nia ostat niej kon ku ren cji. Tym więk szą sa -
tys fak cję mu siał mieć re pre zen tant Bel gii, Séba stien Pir let.
Po pod su mo wa niu wy ni ków po szcze gól nych kon ku ren cji oka -
zał się bez a pe la cyj nym trium fa to rem za wo dów. Naj lep szą dru -
ży nę sta no wi li je go ro da cy, któ rzy po zo sta wi li w po ko na nym
po lu dwa na ście ze spo łów. Zwy cięz ca kla sy fi ka cji in dy wi du al -

nej oprócz oka za łe go pu cha ru za brał do do mu za pro sze nie
do udzia łu w świa to wym fi na le Ca se Ro deo, któ re od bę dzie
się w grud niu w da le kiej Bra zy lii. Bę dzie tam mógł po je chać
z oso bą to wa rzy szą cą, a ja ko obroń ca ty tu łu ma też za gwa -
ran to wa ny udział w przy szło rocz nych eu ro pej skich fi na łach.
Pa tri cia Le gros, kie ru ją ca Ca se Cu sto mer Cen tre już pod czas
wień czą cej im pre zę ga li za pra sza ła na przy szło rocz ną edy cję
Ca se Ro deo. Ro bert Wro na, przed sta wi ciel kon cer nu CNH
w Pol sce za pew niał, że w przy szłym ro ku w na szym kra ju zor -
ga ni zo wa ne zo sta ną za wo dy kwa li fi ka cyj ne, a ich zwy cięz cy
po ja dą na fi na ły do Pa ry ża. – Czwar ta już edy cja Ca se Ro deo
by ła w mo jej oce nie nie zwy kle uda ną im pre zą. To fan ta stycz -
nie, że tym ra zem tak że da ne nam by ło ob ser wo wać zma ga nia
tak licz nej gru py ope ra to rów z ca łej Eu ro py. Je stem pod du żym
wra że niem umie jęt no ści uczest ni ków Ca se Ro deo, cie szę się
tak że, że re pre zen tan ci Pol ski po ka za li się z bar dzo do brej stro -
ny – pod su mo wał Ro bert Wro na.

Wy stęp pol skich ope ra to rów na te go rocz nym Ca se Ro deo
oce nić na le ży ja ko uda ny. Z ro ku na rok przy bli ża ją się
do po dium ni we lu jąc dy stans dzie lą cy ich od naj lep szych.
Wy pa da tak że podkreślić, że te go rocz ni fi na li ści z Pol ski to
nie de mon stra to rzy, ale ope ra to rzy pra cu ją cy na co dzień
w za wo dzie i dla te go nie mo gą cy po świę cać zbyt wie le cza -
su na spe cja li stycz ne tre nin gi. Ina czej jest w Kra jach Nad bał -
tyc kich. Część ko men tu ją cych ich do brą po sta wę tłu ma czy ło
ją… ka ta stro fal ną sy tu acją tam tej szej bran ży bu dow la nej.
Pra ca na większych pla cach bu do wy niemal zupełnie za mar -
ła, ope ra to rzy mo gą po świę cić się więc tre nin gom
przygotowując się do za wo dów, ta kich jak Ca se Ro do. Je że li
jest w tym choćby ziarn ko praw dy, to ra czej nie ma im cze go
za zdro ścić. Le piej bę dzie, je że li swe umie jęt no ści pol scy ope -
ra to rzy do sko na lić bę dą każ de go dnia na praw dzi wych pla -
cach bu do wy. A peł nią szczę ścia by ło by oczy wi ście wy wal -
cze nie ja kiejś pre sti żo wej na gro dy…

MIESZANKA FIRMOWA
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Re pre zen tan ci Pol ski na Ca se Ro deo 2013. Od le wej Ro bert Wro na (CNH), ope ra -
to rzy Mar cin Du biel, Ra fał Sa kow ski i To masz Pra buc ki oraz Łu kasz Jóź wiak (CNH)



http://www.vbleasing.pl/
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W War sza wie od by ło się in au -
gu ra cyj ne po sie dze nie Ra dy
Pro gra mo wej tar gów Au to -
stra da -Pol ska oraz Ma szbud.
Pre zes za rzą du Tar gów Kiel -
ce An drzej Mo choń wi ta jąc
uczest ni ków spo tka nia, pod -
kre ślił szcze gól ny cha rak ter
przy szło rocz nej im pre zy. Nie
tyl ko ze wzglę du na ju bi le usz,
ale tak że na istot ną po pra wę
wa run ków dla wy staw ców
i tar go wych go ści. – W przy -
szłym ro ku zor ga ni zu je my tar -
gi Au to stra da Pol ska już
po raz dwu dzie sty i chcie li by -
śmy, by by ła to im pre za ze
wszech miar uda na. Po czy nio -
ne in we sty cje, przede wszyst -
kim od da nie do użyt ku no wo -
cze sne go Cen trum Kon gre so -
we go, spra wia ją, że Kiel ce
mo gą być te raz znacz nie lep -
szym go spo da rzem tar gów.
Po wiem wprost, chce my ro -
bić do bre tar gi. Do bre, nie dla
or ga ni za to rów, a dla wy staw -
ców i tar go wych go ści. Cho -
dzi prze cież o to, by in te re su -
ją cą eks po zy cję od wie dzi ło
jak naj wię cej fa chow ców.
Tyl ko pod ta kim wa run kiem
mó wić moż na o suk ce sie im -
pre zy. Je ste śmy zde ter mi no -
wa ni, by od nieść suk ces, dla -
te go chce my wsłu chi wać się
w głos bran ży, po znać jej po -
trze by. Do brą oka zją ku te mu
jest spo tka nie Ra dy Pro gra mo -
wej, któ re umoż li wi swo bod ną
wy mia nę po glą dów. Cie szę
się, że na sze za pro sze nie
przy ję ło tak wie le osób – po -
wie dział An drzej Mo choń. 
Spo tka nie nie roz cza ro wa ło,
dys ku sja o przy szło rocz nej Au -
to stra dzie mia ła nie zwy kle in te -
re su ją cy prze bieg. Uczest ni cy
spo tka nia re pre zen tu ją cy śro -
do wi sko na uko we, przed się -
bior ców zaj mu ją cych się na co
dzień za rów no wy ko naw stwem
bu dow la nym, jak i dys try bu cją
no wo cze snych tech no lo gii
i sprzę tu, roz po czę li od fun da -

men tal nych py tań. Po co dziś
w do bie wszech obec ne go in -
ter ne tu od wie dza my tar gi? Cze -
go ocze ku je my od ich or ga ni -
za to rów? Co mo gą oni uczy nić,
aby przy cią gnąć do Kielc jak
naj wię cej spe cja li stów? Czy
moż na ogra ni czyć tar go wą eks -
po zy cję do in no wa cji, no wych
roz wią zań tech no lo gicz nych
i pro duk tów? Od po wie dzi po ja -
wia ło się wie le. Nie mal wszy scy
by li na to miast zgod ni, że tar gi
ma ją po ka zać fir mom wy ko -
naw czym, czym mo gą dys po -
no wać, by zy skać atu ty
do wy gra nia prze tar gu i na le -
ży te go wy ko na nia po sta wio -
ne go za da nia. Du ża w tym ro -
la in sty tu tów na uko wych ofe -
ru ją cych tech no lo gie i do -
staw ców ma szyn. Uczest ni cy
spo tka nia pod kre śla li, że
na tar gach po win ny być pre -
fe ro wa ne no wa tor skie roz -
wią za nia tech no lo gicz ne,
pro duk ty i usłu gi. Tar gi Au to -
stra da win ny w jesz cze więk -
szym stop niu być wy ko rzy sty -
wa ne do dia lo gu na ukow ców
z przed się bior ca mi. Klu czo wą
ro lę w tym wzglę dzie od gry -
wa ją jed nost ki na uko wo -ba -
daw cze i in sty tu ty na uko we.
Ści sła współ pra ca z ni mi
od lat sta no wi o si le kie lec kiej
Au to stra dy. Or ga ni za to rzy za -
de kla ro wa li chęć roz wo ju tej
sfe ry, dla te go przy szło rocz -
nym tar gom to wa rzy szyć ma
sze reg im prez w for mie
warsz ta tów. Pro wa dzą cy je
fa chow cy z róż nych dzie dzin
po ma gać ma ją w roz wią zy wa -
niu pro ble mów, na ja kie bran -
ża na po ty ka w co dzien nej
dzia łal no ści. To in te re su ją ca
kon cep cja, bo choć zna ko mi -
ta więk szość firm ma dziś ni -
czym nie skrę po wa ny do stęp
do mniej lub bar dziej fa cho -
wych opra co wań, a od po -
wiedź na każ de py ta nie mo -
że po noć zna leźć w in ter ne -
cie, to do brze, gdy raz na ja -

kiś czas mo gą sta nąć twa rzą
w twarz i po roz ma wiać z fa -
chow ca mi. Stąd też po mysł
zor ga ni zo wa nia spo tka nia
przed się bior ców i pro du -
cen tów ma szyn z przed sta -
wi cie la mi GDDKiA.
De kla ra cja za an ga żo wa nia
we wspól ne dzia ła nia pa dła
ze stro ny Ogól no pol skiej Izby
Go spo dar czej Dro go wnic -
twa. Pod czas spo tka nia Ra dy
Pro gra mo wej za pa dła też de -
cy zja o wspól nym świę to wa -
niu ob cho dów dwu dzie sto le -
cia ist nie nia OIGD oraz kie -
lec kich tar gów bu dow nic twa
dro go we go Au to stra da. 
Or ga ni za to rzy pod kre śla li też
ko niecz ność wzbo ga ce nia
ofer ty dla ope ra to rów i śred -
nie go per so ne lu tech nicz ne -
go firm wy ko naw czych. To
wła śnie oni – szcze gól nie
w mniej szych fir mach – czę -
sto de cy du ją o za ku pach.
W cza sie przy szło rocz nych
tar gów z my ślą o nich zor ga -
ni zo wa ny zo sta nie ca ły sze -
reg im prez, ta kich jak choć by
kon kur sy dla ope ra to rów i dy -
na micz ne po ka zy ma szyn
od by wa ją ce się na spe cjal nie
przy go to wa nym li czą cym 1,6
hek ta ra te re nie otwar tym.
Kul mi na cję sta no wić ma spe -
cjal ny po kaz moż li wo ści

sprzę tu, któ ry za pla no wa no
na so bo tę, czy li już po ofi cjal -
nym za mknię ciu tar gów. Im -
pre za „Show After Fa ir” ma
mieć cha rak ter wiel kie go pik -
ni ku, a jej ter min wy bra no
nie przy pad ko wo. So bo ta to
dzień, w któ rym więk szość
ope ra to rów ma wol ne i mo że
po ku sić się o wy pad do Kielc.
Ta ka for mu ła im pre zy to wa -
rzy szą cej spraw dza się od lat
pod czas wio dą cych im prez
tar go wych na ca łym świe cie.
Cie ka we czy po dob nie bę -
dzie tak że w na szych wa run -
kach? Tak czy ina czej, bez
pod ję cia ry zy ka nie uda się
o tym prze ko nać. Wy pa da
za tem po chwa lić or ga ni za -
to rów Au to stra dy, że pod ję li
wy zwa nie. W tym kon tek ście
wy pa da się za sta no wić, jak
dłu go po win ny trwać tar gi.
Dys ku to wa no też nad kry te -
ria mi przy zna wa nia me da li
i wy róż nień tar go wych oraz
ro li tar gów, któ re mo gły by
po ma gać w po ko ny wa niu ba -
rier we wdra ża niu in no wa cji.
Kie lec ka Au to stra da po win na
przy czy niać się tak że do pod -
no sze nia kul tu ry tech nicz nej
w fir mach użyt ku ją -
cych sprzęt i ma szy -
ny bu dow la ne. 

IMPREZY TARGOWE

Co raz więk szy ruch na kie lec kiej Au to stra dzie
Edy cja tar gów Au to stra da -Pol ska oraz Ma szbud, któ re za pla no wa no w dniach 14-17 ma ja 2014 ro -
ku w Kiel cach mieć bę dzie szcze gól ny cha rak ter. Im pre za od bę dzie się bo wiem po raz dwu dzie sty

www.autostrada-polska.pl/

W in au gu ra cyj nym spo tka niu Ra dy Pro gra mo wej tar gów Au to stra da -Pol ska i Ma -
szbud wzię ło udział trzy dzie stu spe cja li stów z bran ży

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


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


Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, 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. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

1/2014 30.01.2014 16.12.2013 30.12.2013
2/2014 28.03.2014 17.02.2014 24.02.2014
3/2014 12.05.2014 10.04.2014 18.04.2014
4/2014 25.07.2014 10.06.2014 18.06.2014
5/2014 29.09.2014 18.08.2014 28.08.2014
6/2014 28.11.2014 17.10.2014 270.02.2014

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

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

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà 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 og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

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

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

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

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 leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
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Licz ba szpalt:

4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
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do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 6/2013 

Aby bezp∏atnie 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, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę  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 ...................................................................................................................................................

CENNIK REKLAM

http://posbud.com.pl/start/


Pośrednik Budowlany  11

GIEŁDA

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://www.hkl.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://www.maszyny-lublin.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/


– Uprzed nio roz ma wia li śmy przed czte re ma la ty, w lep -
szych dla bran ży cza sach. Ama go prze nio sło się wła -
śnie do no wej sie dzi by, a Pan kre ślił da le ko sięż ne pla -
ny. Tym cza sem na stał kry zys. Mo że za tem nie war to py -
tać, na ile uda ło się Pa nu zre ali zo wać za mia ry? 
– Pew nie Pa na za sko czę, ale jesz cze do lu te go te go ro ku spe -
cjal nie nie od czu wa li śmy skut ków kry zy su. 

– Czy li kry zys Was lek ko dra snął, a mo że wręcz omi nął? 
– Ca ła bran ża dłu go znaj do wa ła się w sta nie „umiar ko wa ne go
za gro że nia”. O kry zy sie mó wio no oględ nie, tak aby nim spe -
cjal nie nie stra szyć. Ama go tak że w trud niej szych cza sach po -
tra fi ło wy pra co wy wać zy ski. Wo la łem jed nak pod nieść ka pi tał
za pa so wy niż czy nić nie pew ne in we sty cje. W marcu te go ro ku
przy szło gwał tow ne za ła ma nie. Na sza ogól na sprze daż spa dła
o bli sko sześćdziesiąt pro cent. To był praw dzi wy szok! Czte ry
ko lej ne mie sią ce by ły peł ne wal ki o od zy ska nie rów no wa gi. 

– Dłu go opie ra li ście się kry zy so wi, wo bec te go za py tam
jed nak o stan re ali za cji Pań skich za mie rzeń. Chciał Pan
roz bu do wy wać dział han dlo wy, sta wiał zde cy do wa nie
na roz wój ser wi su. Ama go mia ło też być pro du cen tem
ma ją cym od dzia ły w ca łym kra ju…
– Jak już wspo mi na łem, mi mo ostrze żeń o kry zy sie, dłu go nie
wpro wa dza łem dzia łań oszczęd no ścio wych. W efek cie utrzy -
ma łem – na wet je że li w nie co okro jo nej for mie – od dzia ły Ama -
go w ca łej Pol sce. Cen tra lę po sia da my w Kra ko wie, ale ma my
tak że pla ców ki w War sza wie, Szcze ci nie i Po zna niu. Nie znik -
nę li śmy też z Gdań ska, choć zmie ni li śmy tam nie co for mę dzia -
ła nia. W fir mie nie by ło więk szych zwol nień. Śmiem twier dzić,
że w na szej bran ży ja ko jed na z nie licz nych firm z pol skim ka pi -
ta łem wy róż nia my się na tle na szych kon ku ren tów. Osią gnę li -
śmy sta bil ność, od lat współ pra cu je my z ty mi sa my mi do staw -
ca mi, ofe ru je my sprzęt tych sa mych ma rek. Za pew nia my pro fe -
sjo nal ny ser wis w ca łej Pol sce. Po tra fi my na pra wiać ma szy ny
bu dow la ne róż ne go ty pu, nie tyl ko mar ki Hy un dai, ale tak że in -
nych pro du cen tów. Ża łu ję, że nie uda ło się zna czą co zwięk szyć
udzia łu ser wi su w przy cho dach fir my. Wa ha się on cią gle na po -
zio mie piętnastu pro cent. 

– Czy to nie za ma ło? Co raz wię cej firm twier dzi, że te -
raz, gdy nie zmier nie trud no sprze dać no wą ma szy nę
utrzy mu ją się z ser wi su…
– Za sta nów my się – je że li ktoś twier dzi, że sie dem dzie siąt pro -
cent zy sków je go fir my wy pra co wu je ser wis, to czy nie jest
w niej przy pad kiem coś nie tak z dzia łem sprze da ży? Zga dzam
się, że trud no dziś zna leźć kup ca na ma szy nę, szcze gól nie no -
wą. Nie ła two jed nak tak że za ra biać na ser wi sie, za rów no
w okre sie gwa ran cji, jak i po niej. Licz ba ma szyn Hy un dai eks -
plo ato wa nych w Pol sce nie jest jesz cze wy so ka, do tej po ry
sprze da li śmy ich oko ło pię ciu set. Po za tym Hy un dai pro du ku je
ma szy ny co raz lep szej ja ko ści. Nie ule ga ją po waż nym awa riom,
z któ ry mi po wy ga śnię ciu gwa ran cji nie po ra dzi li by so bie me -
cha ni cy użyt kow ni ków. Pew nie po wie Pan, że moż na ofe ro wać
klien tom ory gi nal ne czę ści za mien ne, ma te ria ły eks plo ata cyj ne
czy kom po nen ty i na tym za ra biać, ale to nie ta kie pro ste. Są
bo wiem dwa ty py klien tów. Du że fir my eks plo atu ją ce ma szy ny

na przy kład w ko pal niach od kryw ko wych chcą za wrzeć kon trakt
ser wi so wy i mieć świę ty spo kój. Mniej si, szu ka ją cy za wszel ką
ce nę oszczęd no ści nie chcą prze dłu żo nej gwa ran cji i za wsze
bę dą sta wiać na wła sny ser wis i za mien ni ki. 

– Nie uda się zmie nić ich po dej ścia?
– Trud no wal czyć z wia tra ka mi. Nie któ rym nie da się po pro stu
wy tłu ma czyć, że to po zor ne oszczęd no ści, dro ga do ni kąd. Nie
przyj mą oni też do wia do mo ści, że ce na za ku pu ma szy ny to tyl -
ko je den z czyn ni ków eks plo ata cji. Mo gli by prze cież sko rzy stać
z na sze go fi nan so wa nia i za wrzeć kon trakt ser wi so wy. Okre ślić
tym sa mym sta ły koszt mie sięcz ny eks plo ata cji ma szy ny. Sta ły
na okres czte rech czy na wet pię ciu lat. Mo gli by bez zmar twień
prze pra co wać na wet dzie sięć ty się cy go dzin, a nie chcą. Z za ło -
że nia od rzu ca ją ta ką ofer tę. In te re su je ich wy łącz nie ce na za ku -
pu ma szy ny. Trud no to zro zu mieć, ale ak cep to wać trze ba…

– A co z pro duk cją? Da się na niej za ro bić?
– Ma my moż li wo ści pro duk cyj ne we wła snych od po wied nio wy -
po sa żo nych warsz ta tach. Wy twa rza my w nich osprzęt ro bo czy
do ma szyn oraz ele men ty wy po sa że nia, ta kie jak na przy kład
kra ty ochron ne do ma szyn eks plo ato wa nych przy wy bu rze niach
i w ko pal niach su row ców skal nych. Ce na kra ty ochron nej po -
mno żo na przez licz bę otrzy ma nych zle ceń nie czy ni jed nak
kwot rzu ca ją cych na ko la na. Nie ste ty, pro duk cja te go ty pu wy -
ro bów dłu go jesz cze nie bę dzie mieć za sad ni cze go zna cze nia
dla przy cho dów fir my. 

– Lo ko mo ty wą Ama go po zo sta je za tem dział han dlo wy.
Ja kie miej sce zaj mu je w nim Hy un dai?
– Oko ło sześć dzie siąt pro cent na szych ob ro tów przy pa da
na ma szy ny Hy un dai. Jest to więc dla nas klu czo wy pro dukt.
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Są ba da nia i pro jek ty. Bę dzie bu do wa nie!
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Rozmowa z Markiem Wiąckiem, 
prezesem zarządu firmy Amago Sp. z o.o.



– Gdy przed kil ku la ty Amago uznane została za naj lep -
szego eu ro pej skiego de ale ra Hy un da ia, przyznający to
wyróżnienie Ko re ań czy cy nie bra li pod uwa gę wy łącz nie
ob ro tów i war to ści sprze da ży…
– Na sze re la cje uznać trze ba za szcze gól ne, ale w biz ne sie
osta tecz nie i tak naj waż niej sze są wy ni ki sprze da ży. Za wsze
za cho wy wa li śmy się lo jal nie, nie prze sy ła li śmy pod ko lo ro wa -
nych wy ni ków fi nan so wych. Gdy przy szło za ła ma nie sprze da -
ży, Hy un dai przy jął to ze zro zu mie niem. Ocze ki wał jed nak dzia -
łań po zwa la ją cych zin ten sy fi ko wać sprze daż. Na szczę ście
w lip cu przy szło oży wie nie. 

– Czy ne ga tyw na ten den cja mo że się od wró cić? Nie któ -
rzy uwa ża ją, że jest tak źle, że go rzej już być nie mo że…
– Wiem, że bę dzie le piej. Z pew ne go źró dła.

– Uchy li Pan nie co rąb ka ta jem ni cy?
– Ob ser wu je my wzmo żo ne za in te re so wa nie ma ły mi son da mi
słu żą cy mi do ba dań grun tu. Wnio sek z te go oczy wi sty, są ba -
da nia, bę dą pro jek ty. A po tem roz pocz nie się bu do wa nie!

– Wróć my do ma szyn. Hy un dai po siód mej se rii wpro -
wa dził od ra zu dzie wią tą. Czy miał to być ja sny sygnał,
że zmia ny kon struk cyj ne są aż tak zna czą ce?
– Hy un dai po czy nił ko lo sal ne po stę py w roz wo ju kon struk cji.
Od lat zde cy do wa nie sta wia na ja kość. Ma szy ny no wej ge ne -
ra cji są nie tyl ko bar dziej wy daj ne i kom for to we, ale przede
wszyst kim nie za wod ne. W chwili obecnej Hy un dai pozostaje
pią tym na świe cie pro du cen tem ma szyn bu dow la nych i ma
am bi cje awan su na tej li ście. Na po czą tek o jed ną po zy cję. Fir -
ma otwo rzy ła fa bry kę w Bra zy lii, na wią za ła ko ope ra cję z Cum -
min sem. Efek ty przyj dą na pewno. 

– Mo że przy spie szył by je bar dziej agre syw ny mar ke ting?
– Nie kie dy sło wa two rzą fa sa dę, za któ rą nie wie le się kry je. W
moim przekonaniu naj le piej wszyst ko we ry fi ku je czas i kon kret -
ne dzia ła nia. Ma szy ny Hy un dai pra cu ją w wie lu miej scach
w Pol sce. Jest ich co raz wię cej, moż na się im przyj rzeć, oce -
nić. Oczy wi ście waż ne jest od po wied nie wy pro mo wa nie mar ki.
Na wet naj lep szy han dlo wiec nie bę dzie miał jed nak efek tów,
je że li na byw ca nie bę dzie prze ko na ny do wa lo rów ma szy ny.
Sprze daż opie ra się w mniej szym stop niu na ta len cie. Naj waż -
niej sza są rze tel ność, pra co wi tość i sys te ma tycz ność. 

– Hy un dai, po dob nie jak Vo lvo, pro du ku je nie tyl ko ma -
szy ny bu dow la ne. Co raz więk szym uzna niem, tak że
w Pol sce, cie szą się sa mo cho dy oso bo we tej mar ki. Po -
zwa la to czer pać do dat ko we ko rzy ści wi ze run ko we. Tak
do brze ma chy ba oprócz was tyl ko Vo lvo?
– Z pew no ścią na tym ko rzy sta my. Przede wszyst kim dla te go,
że w znacznym stopniu ro śnie zna jo mość mar ki i jej po zy tyw ne
po strze ga nie. Kie dyś na pol skich dro gach był tyl ko Ac cent, dziś
na krót kim dy stan sie spo ty ka my po kil ka na ście aut mar ki
Hyundai. Jed no atrak cyj niej sze od dru gie go! A co do Vo lvo, to
przy po mnia ła mi się cie ka wa hi sto ria. Na nie zwy kle wy ma ga ją -
cym ryn ku szwedz kim, gdzie wśród sa mo cho dów i ma szyn bu -
dow la nych bez a pe la cyj nie kró lu je mar ka Vo lvo, Hy un dai od no -
to wał ostat nio spo ry suk ces. W ubie głym ro ku sprze dał tam bo -
wiem około stu dwu dzie stu ma szyn. Ba da nia mar ke tin go we wy -
ka za ły, że by ło to moż li we tak że dzię ki do brej re no mie sa mo -
cho dów oso bo wych. 

– Ama go to fir ma z wy łącz nie pol skim ka pi ta łem. Pod -
kre śla Pan tak że ro dzin ny cha rak ter fir my. Czy ta kie kon -
cep cje dzia ła nia spraw dza ją się w prak ty ce?

– Roz gra nicz my dwie rze czy – pra cę z wła sną ro dzi ną i ro dzin ny
cha rak ter fir my. Mam dwóch sy nów, ak tu al nie jed nak ża den
z nich nie pra cu je w Ama go. Pro wa dzę fir mę wraz z mał żon ką,
któ ra jest dy rek to rem fi nan so wym. To du ża za le ta mieć spe cja li -
stę od fi nan sów, któ re go da rzy się peł nym za ufa niem. Dzię ki te -
mu mo gę kon cen tro wać się na swo ich za da niach. To ty le je że li
cho dzi o pra cę z ro dzi ną. A co do ro dzin ne go cha rak te ru fir my,
to cho dzi przede wszyst kim o po dej ście do lu dzi, dia me tral nie
od mien ne niż w wiel kich kon cer nach i kor po ra cjach. Nie dzie li -
my swo ich pra cow ni ków na lep szych i gor szych. Moi sy no wie
tak że ni gdy nie mo gli li czyć na ta ry fę ulgo wą. Na wet do gło wy
nie przy szło by im, że coś im się z gó ry na le ży, dla te go, że na le -
żą do naj bliż szej ro dzi ny pre ze sa. Sta ra my się za wsze pre mio -
wać do brych pra cow ni ków. Cza sem w szcze gól ny spo sób. Nie
wy pła ca my na gród pie nięż nych, a współ fi nan su je my waż ne wy -
da rze nia w ży ciu na szych pra cow ni ków, ta kie jak choć by
podróże poślubne do dalekich egzotycznych krajów. Uwa ża my
bo wiem, że ta ka szcze gól na w ży ciu uro czy stość za słu gu je
na upa mięt nie nie, po pro stu na od po wied nio uro czy stą opra wę. 

– Stwier dził Pan kie dyś, że fi lo zo fią Ama go jest roz sąd ne
dzie le nie się za ro bio ny mi pie niędz mi z po trze bu ją cy mi…
– To praw da. Wspo ma ga my na przy kład uczniów upra wia ją cych
sport, chce my aby ro śli zdro wo. Sta ra my się rów nież nie za po -
mi nać o tych, któ rym zdro wie nie do pi su je. Szko da, że ostat nio
mo że my dzie lić się mniej szy mi kwo ta mi. 

– Nie lu bi Pan mó wić o so bie, ale od cza su do cza su pre -
zen tu je Pan – tak że na na szych ła mach – zdję cia z eg zo -
tycz nych po dró ży. Czy to naj waż niej sza z Pań skich pa sji? 
– Uwiel biam spę dzać ak tyw nie czas. Miesz kam bli sko gór, ale
lu bię nie tyl ko nar ty, ale też spor ty wod ne. Ko cham Pol skę. Tu
jest mój dom, do któ re go za wsze chęt nie wra cam na wet z naj -
dal szych wy praw. Uwa żam zresz tą, że w Pol sce jest naj pięk niej.
A wra ca jąc do po dró ży… Swe go cza su prze by wa jąc na emi gra -
cji we Fran cji na uczy łem się, że urlop to su per waż na rzecz.
Fran cu zi nie wa ha ją się ani chwi li, by wziąć po życz kę i speł nić
swe wa ka cyj ne ma rze nia. Dla te go na wet tuż po za ło że niu fir my,
bę dąc na do rob ku, ni gdy nie re zy gno wa łem z wakacji. Urlop
mógł być krót szy, a wy jazd bliż szy, ale być mu siał. Nie wie rzę,
że moż na pra co wać efek tyw nie bez od po czyn ku. 

– Re gu lar nie przy sy ła Pan nam zdję cia ma szyn Hy un dai.
Przy znać trze ba, że sce ne ria i wa run ki ich pra cy z re gu -
ły aż pro szą się o ta kie udo ku men to wa nie…
– Po dró żu jąc na po ty ka łem wie le ma szyn Hy un dai. Na wet w naj dal -
szych za kąt kach, na Wy spach Zie lo ne go Przy ląd ka, na Po li ne zji,
w USA, In do ne zji, Ma le zji, Taj lan dii, w Afry ce, Au stra lii czy No wej
Ze lan dii. Do pew ne go mo men tu uzna wa łem to za coś tak na tu ral -
ne go, że na wet nie ro bi łem zdjęć. Po tem za czą łem nie tyl ko do ku -
men to wać spo tka nia ze sprzę tem bu dow la nym w eg zo tycz nych
miej scach, ale tak że or ga ni zo wać wy pra wy dla mi ło śni ków ma szyn
tej mar ki cie ka wych świa ta. Te raz pro po nu je my im dzie wię cio dnio -
wy trek king „na ko niec świa ta”, gdzie ży ją od kry ci do pie ro w la -
tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go stu le cia ostat ni wol ni Pa pu asi.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Pod czas spo tka nia z dzien ni -
ka rza mi do wie dzie li śmy się,
że In ter masz – bo ta ką na zwę
wy bra no dla im pre zy – od bę -
dzie się od 21 do 24 ma ja
przy szłe go ro ku na te re nie
MTP w Po zna niu. Or ga ni za to -
rzy zaprezentowali przed sta -
wi cie lom pra sy ze szcze gó ła -
mi swą wi zję no wych tar gów
ma szyn bu dow la nych. Pre zes
Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich dr An drzej Byrt
roz po czął swe wy stą pie nie
od przed sta wie nia po ten cja łu
or ga ni za cyj ne go fir my.
Wspo mniał też o środ kach,
przy po mo cy któ rych uda się
przy cią gnąć do Po zna nia
licz ne rze sze od wie dza ją -
cych. A to – obok cie ka wej
eks po zy cji – jest prze cież
pod sta wą uda nych tar gów.
Pre zes Byrt pod kre ślił, że
Mię dzy na ro do we Tar gi Po -
znań skie od kil ku lat kon se -
kwent nie in we stu ją znacz ne
kwo ty w roz wój in fra struk tu -
ry. Mo gą się dziś po chwa lić
nie tyl ko naj no wo cze śniej -
szym w Pol sce cen trum kon -
fe ren cyj nym, ale przede
wszyst kim znacz nym, bo aż
o dwa dzie ścia ty się cy me -
trów kwadra to wych, po więk -
sze niem po wierzch ni wy sta -
wien ni czej. Skła da ją się
na nią nie tyl ko no we pa wi -
lo ny, ale i łącz ni ki umoż li wia -
ją ce swo bod ne po ru sza nie
się mię dzy ni mi nie za leż nie
od po go dy, na wet pod czas
śnie ży cy czy ule wy. In te re su -
ją cą prze strze nią – roz wią za -
nie ta kie zna my cho ciaż by
z mo na chij skiej Bau my – jest
tak że ob sa dzo ny zie le nią
skwer słu żą cy do od po czyn -
ku zwie dza ją cym eks po zy cję.
Ale to nie wszyst ko…
Mię dzy na ro do we Tar gi Po -
znań skie mo gą po chwa lić się

uni ka to wym w ska li kra ju sys -
te mem re je stra cji tar go wych
go ści. Dzię ki je go wy ko rzy sta -
niu or ga ni za to rzy tar gów mo -
gą utrzy my wać z ni mi sta ły
kon takt. Prze ja wia się to
na przy kład w prze sy ła niu za -
pro szeń na kon kret ne wy da -
rze nia, kie ro wa niu do nich
spe cjal nej ofer ty i prze pro wa -
dza nia sond i an kiet. 

Wnio ski z ich ana liz po ma ga -
ją or ga ni za to rom In ter ma szu.
Dy rek tor tar gów, Da riusz Mu -
ślew ski pod kre ślił wy jąt ko wą
sta ran ność, z ja ką or ga ni za -
to rzy pod cho dzą do tej im -
pre zy. Cho dzi o jak naj lep -
sze wy ko rzy sta nie sze ro kie -
go za kre su te ma tycz ne go
im pre zy. Wy staw cy za pre -
zen tu ją na niej ma szy ny,
urzą dze nia i sprzęt uży wa ny
w bu dow nic twie, trans por cie
i prze my śle wy do byw czym.
Swą ofer tę przed sta wić ma ją
rów nież bran że po krew ne.
Da riusz Mu ślew ski po in for mo -
wał, że przy szło rocz ny In ter -
masz nie ogra ni czy się wy -
łącz nie do eks po zy cji sta tycz -
nej. Oprócz niej prze wi dzia no

po ka zy ma szyn w ru chu (być
mo że wy staw cy za pre zen tu ją
pra cę na pla cu bu do wy w tak
zwa nej pi guł ce al bo zbu du ją
na te re nie MTP od ci nek dro -
gi), szko le nia i warsz ta ty oraz
no wość – Dzień Ope ra to ra.
Im pre za wzo ro wa na na do -
świad cze niach z po dob nych
tar gów or ga ni zo wa nych w Eu -
ro pie Za chod niej i USA, ma

być po świę co na bez po śred -
nim użyt kow ni kom ma szyn
bu dow la nych. Ze słów or ga ni -
za to rów wy ni ka, że ope ra to rzy
i wła ści cie le ma szyn już dziś
mo gą po czuć się za pro sze ni
do Po zna nia na so bo tę 24
ma ja przy szłe go ro ku. Wstęp
na tar gi bę dzie te go dnia bez -
płat ny, tak że dla więk szych
grup. Mi le wi dzia ne są ca łe ro -
dzi ny. Je że li ope ra to rzy wy -
bio rą się na In ter masz z dzieć -
mi, to te na pew no nie bę dą
się nu dzić. Or ga ni za to rzy im
na to po pro stu nie po zwo lą.
Dla star szych i młod szych mi -
ło śni ków ma szyn bu dow la -
nych szy ku ją bo wiem licz ne
atrak cje – gry, kon kur sy, za -
ba wy i po ka zy. Do dys po zy cji

wy staw ców i zwie dza ją cych
od da ny zo sta nie naj więk szy
ze wnętrz ny plac wy sta wien ni -
czy Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich. Plac Mar -
ka, bo o nim mo wa, ma po -
wierzch nię bli sko trzy na stu ty -
się cy me trów kwa dra to wych.
Ja cek Ma łę czyń ski, pre zes
Sto wa rzy sze nia Dys try bu to -
rów Ma szyn Bu dow la nych,
któ re jest współ or ga ni za to -
rem In ter ma szu, wy ra ził na -
dzie ję, że te ren ten zo sta nie
szczel nie wy peł nio ny ma szy -
na mi i sprzę tem, co spra wi,
że go ście In ter ma szu wy ja dą
z Po zna nia w peł ni usa tys fak -
cjo no wa ni. Pre zes SDMB wy -
ra ził na dzie ję, że w ma ju
przy szłe go ro ku w Po zna niu
zo ba czy my eks po zy cję więk -
szo ści wio dą cych firm z bran -
ży, na któ rej po ja wią się in no -
wa cyj ne pro duk ty i roz wią za -
nia tech no lo gicz ne. Za da -
niem tar gów jest ich pro mo -
cja. To one sta no wią bo wiem
naj więk szą atrak cję dla tar go -
wych go ści. 
Dla te go or ga ni za to rzy In ter -
ma szu już dziś za chę ca ją wy -
staw ców do zgła sza nia in no -
wa cyj nych wy ro bów. Wy -
star czy wy peł nie nie do stęp -
ne go na stro nie in ter ne to wej
tar gów for mu la rza, by wy ko -
rzy stać moż li wo ści do dat ko -
wej pro mo cji. Przed sta wi cie le
MTP po in for mo wa li, że opi -
sy zgło szo nych przez wy staw -
ców no wych in no wa cyj nych
pro duk tów znaj dą się w ma te -
ria łach prze zna czo nych dla
zwie dza ją cych. Pre zen to wa ne
też bę dą w ob szer niej szej for -
mie na stro nie in ter ne to wej im -
pre zy. In te re su ją cym po my -
słem jest rów nież za sto so wa -
nie spe cjal ne go ozna cze nia
sto isk wy staw ców pre zen tu ją -
cych no wo ści. Ma to pod kre -
ślać cha rak ter In ter ma szu,
któ ry wi nien być in no wa cyj ny
nie tyl ko ze wzglę du na spo -
sób or ga ni za cji, ale tak że
z uwa gi na chęć pro mo wa nia
sze ro ko po ję tej in no -
wa cyj no ści w bran ży
ma szyn bu dowla nych.

IMPREZY TARGOWE

In ter masz 2014 – no we tar gi, no we po my sły 
Za wsze wie dzie li śmy, że Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie po tra fią ro -
bić uda ne im pre zy. Na po cząt ku te go ro ku na sza wie dza zo sta ła do dat -
ko wo wzbo ga co na, otrzy ma li śmy bo wiem in for ma cję, że MTP pla nu ją
tar gi dla bran ży ma szyn bu dow la nych. W li sto pa dzie na spe cjal nej kon -
fe ren cji pra so wej po zna li śmy szcze gó ły te go pro jek tu… 

www.intermasz.pl

Na spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej, któ ra od by ła się w war szaw skiej sie dzi bie PAP,
or ga ni za to rzy tar gów In ter masz po in for mo wa li o swych pla nach

http://www.intermasz.pl/pl/
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A mo że po pro stu ide al ne?
Tak moż na bo wiem okre ślić
ła do war ki te le sko po we, któ re
ma ją być jesz cze bar dziej wy -
daj ne, bez piecz ne, uni wer sal -
ne i kom for to we. In no wa cyj -
ność ma szyn no wej ge ne ra cji
do ty czyć ma wszyst kich faz
ich po wsta wa nia, po cząw szy
od pro jek tu, przez wy ko rzy -
sta nie naj now szych tech no -
lo gii i naj wyż szej ja ko ści pod -
ze spo łów, aż po spo sób zor -
ga ni zo wa nia pro ce su pro -
duk cji. Po nie waż we wszyst -
kich mo de lach za sto so wa ne
zo sta ną te sa me tech no lo -
gie, po zwo li to na uni fi ka cję
pro duk cji, a tym sa mym dal -
sze pod nie sie nie ja ko ści
ma szy ny opusz cza ją cej li nię
pro duk cyj ną fa bry ki we wło -
skiej miej sco wo ści Cu neo.
W ostat nim cza sie zo stała
ona grun tow nie zmo der ni zo -
wa na, tak aby speł nić wy -
mo gi no wej me to dy pro duk -
cji. Mer lo za po wia da zin ten -
sy fi ko wa nie wy ko rzy sty wa -
nia in no wa cyj nych tech no lo -
gii. W swych ma szy nach,
na wet tych naj mniej szych,
sto so wać bę dzie wy łącz -
nie no wa tor skie roz wią za-
nia tech no lo gicz ne i pod ze -
spo ły naj now szej ge ne ra cji. 
Zmie ni się rów nież or ga ni za -
cja pro ce su pro duk cyj ne go.
Te raz każ da z ma szyn po -
wsta wać bę dzie z blo ków,
na któ re skła dać się bę dą
new ral gicz ne pod ze spo ły, ta -
kie jak układ na pę do wy, chło -
dze nia, czy hy drau licz ny. Pra -
cow ni cy fa bry ki bę dą do ko ny -
wać ich wstęp ne go mon ta żu.
Zło żo ne ele men ty pod da wa -
ne bę dą peł ne mu za kre so wi
te stów i prób. W ten spo sób,
zda niem pro du cen ta, uda się
osią gnąć naj wyż szą ja kość
po szcze gól nych pod ze spo -
łów ma szy ny, któ re tra fiać bę -
dą na stęp nie na głów ną li nię

mon ta żo wą. Opusz czać ją
bę dzie kom plet nie zmon to -
wa na ła do war ka te le sko po -
wa, któ ra pod da na zo sta nie
jesz cze fi nal nym te stom ja -
ko ści. Mer lo po da je, że
głów nym ce lem tych iście re -
wo lu cyj nych zmian w spo so -
bie pro duk cji jest nie tyl ko
prze kła da ją ce się wy raź nie
na zwięk sze nie wy daj no ści
przy spie sze nie mon ta żu, ale
przede wszyst kim pod nie sie -
nie ja ko ści ma szyn.
Mer lo od za wsze an ga żo wa -
ła się w two rze nie kon struk -
cji ma szyn, któ re im po nu ją
wy daj no ścią, ale tak że eko -
no micz ną eks plo ata cją. Dla -
te go Mer lo wpro wa dza
do co raz szer szej ga my swo -
ich ma szyn in no wa cyj ny sys -
tem EPD (Eco Po wer Dri ve).
Do świad cze nia wy nie sio ne
z pra cy w wa run kach rze czy -
wi stych po kazu ją, że zmniej -

sza on po ziom zu ży cia pa li wa
na wet o trzy dzie ści pro cent.
Za sa da dzia ła nia sys te mu
EPD opar ta jest na mo du le
elek tro nicz nym, do któ re go
pod łą czo ny jest bez prze wo -
do wy pe dał ga zu. Do sto so -
wu je on pręd kość ob ro to wą
sil ni ka wy so ko pręż ne go
do wskaź ni ków oszczęd no ści
pa li wa de fi nio wa nych przez
mo duł dla kon kret nych wa -
run ków ro bo czych. Sys tem
EPD po zwa la ogra ni czyć zu -
ży cie pa li wa przy za cho wa niu
mak sy mal nej wy daj no ści ma -
szy ny. Te sty prak tycz ne wy ka -
za ły, że na każ de ty siąc go -
dzin pra cy ma szy ny w śred -
nich wa run kach ro bo czych
moż na w ten spo sób za osz -
czę dzić na wet 3.000 li trów
pa li wa. W cią gu ro ku mo że
być to za tem kwo ta się ga ją ca
kil ku na stu ty się cy zło tych…
Sys te m EPD nie tylko przy-

nosi oszczędności, ale także
ułatwia codzienną pracę
ope ra tora. Obsługujący łado-
warkę teleskopową Merlo
mo że wy bie rać je den spo -
śród trzech try bów ro bo -
czych. Ta ki, któ ry jest opty -
mal ny do wa run ków pra cy
i ro dzaju wy ko ny wa ne go za -
da nia. Do wy bo ru są na stę -
pu ją ce try by ro bo cze:
• Trans port & Tow (trans port

i ho lo wa nie) po zwa la ją cy
ope ra to ro wi na uzy ska nie
i utrzy ma nie jak naj mniej sze -
go zu ży cia pa li wa przy za -
cho wa niu peł nej funk cjo nal -
no ści ma szy ny,

• He avy Lo ad (du że ob cią że -
nie) pomagający w uzy ska -
niu mak sy mal nej wy daj no -
ści pod czas szcze gól nie
cięż kich prac, ta kich jak wy -
ko py czy od śnie ża nie,

• In ching Mo de (wol ne prze su -
wa nie) sto so wa ny przy ma -
new ro wa niu na ogra ni czo nej
prze strze ni. Po zwa la uzyskać
wy so ką pre cy zję usta wie nia
prze no szo ne go ła -
dun ku w opty mal -
nym po ło że niu.

Mer lo zaprojektowało przyszłość 
U pro gu ju bi le uszu pięć dzie się cio le cia ist nie nia Mer lo nie zwal nia tem -
pa. Wprost prze ciw nie, my śląc o przy szło ści de kla ru je, że je go fa bry ki
opusz czać bę dą wy łącz nie ma szy ny o in no wa cyj nej kon struk cji… 

www.merlo.com

http://merlo.com/home.aspx
http://merlo.com/home.aspx
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Choć kon cep cja ViO od zna -
cza się ca łym sze re giem za -
let, to przez dłu gi czas prze -
sła niał je po waż ny man ka -
ment. Cho dzi ło oczy wi ście
o ogra ni cze nie prze stron no -
ści i nie do sta tecz ne wy tłu -
mie nie ka bi ny. Pra cu ją cy
w niej ope ra tor mógł na rze -
kać na spa dek kom for tu od -
czu wal ny szcze gól nie pod -
czas wie lo go dzin nej pra cy.
Pro blem ten sta no wił pla mę

na ho no rze kon struk to rów
Yan ma ra. Nie dzi wi za tem, że
roz po czę li oni pra ce nad pro -
jek tem no wej ge ne ra cji ko pa -
rek wła śnie od ka bi ny. Wsłu -
chi wa li się przy tym w po trze -
by zgła sza ne przez sa mych
ope ra to rów. Nic w tym dziw -
ne go, sko ro prze cięt nie spę -
dza ją oni w ka bi nie bli sko sie -
dem go dzin dzien nie.
Efekt prac kon struk to rów Yan -
ma ra jest wprost za dzi wia ją cy.
Ogól nie rzecz uj mu jąc moż na
za ry zy ko wać stwier dze nie, że

in ży nie rom uda ło się po łą czyć
ogień z wo dą. Ka bi na za sto so -
wa na w ma szy nach no wej ge -
ne ra cji jest bo wiem o wie le
szer sza i dłuż sza. A do te go kli -
ma ty zo wa na i bar dzo do brze
wy ci szo na. Po sa do wie nie miej -
sca pra cy ope ra to ra na spe cjal -
nych amor ty za to rach oraz za -
sto so wa nie kom for to we go fo -
te la opty mal nie chro ni ope ra to -
ra przed szko dli wy mi dla zdro -
wia wi bra cja mi.

Zwięk sze nie ga ba ry tów ka bi -
ny skut ku je nie znacz nym
wzro stem ma sy ro bo czej ma -
szy ny. Nie skut ku je jed nak
odej ściem od kon cep cji ViO,
ani ogra ni cze niem pa ra me -
trów pra cy. Te są na wet lep -
sze niż w ma szy nach mi nio -
nej ge ne ra cji. Jest to moż li we
dzię ki prze su nię ciu środ ka
cięż ko ści ku ty ło wi i za sto so -
wa niu gą sie nic o spe cjal nej
kon struk cji. Ich bu do wa
umoż li wi ła zre zy gno wa nie
z prze ciw wa gi. Zwięk szył się

dzię ki te mu udźwig ma szy ny,
si ła wy ry wa ją ca i si ła ko pa nia
mie rzo ne za rów no na ra mie -
niu, jak i na łyż ce.
W ma łych ma szy nach na po ty -
ka my z re gu ły na kło po ty z do -
stę pem do new ral gicz nych
pod ze spo łów i kom po nen tów
spo wo do wa ne ko niecz no ścią
upa ko wa nia ich na ogra ni czo -
nej prze strze ni. Me cha ni cy ob -
słu gu ją cy no we ko par ki Yan -
mar bę dą po zy tyw nie za sko -

cze ni. Sze ro kie kla py ser wi so -
we, do sko na ły do stęp z bo ku
do chłod ni cy i in nych pod ze -
spo łów bez ko niecz no ści uży -
wa nia ja kich kol wiek na rzę dzi
znacz nie uła twia ją ich pra cę.
Yan mar do ko nu jąc zna czą cej
mo der ni za cji ty po sze re gu
swych mi ni ko pa rek nie ogra -
ni czył się oczy wi ście do po -
pra wy wa run ków pra cy ope -
ra to rów. Kon struk to rzy po ło -
ży li szcze gól ny na cisk
na uspraw nie nie dzia ła nia po -
szcze gól nych pod ze spo łów,

co ma bez po śred nie prze ło -
że nie na pa ra me try ro bo cze.
Sta ło się to moż li we dzię ki
zmia nom kon struk cyj nym
ukła du hy drau licz ne go. Ten
sto so wa ny w mi ni ko par kach
Yan mar ce chu je się nie tyl ko
du żą mo cą i spraw no ścią, ale
tak że naj wyż szą pre cy zją
dzia ła nia. W po łą cze niu z no -
wo cze snym, ni sko emi syj -
nym sil ni kiem za sto so wa nym
w ma szy nach za pew nia to
do sko na łe pa ra me try pra cy.
Pro duk cja ma szyn bu dow la -
nych Yan mar od by wa się we
fran cu skim Sa int -Di zer. Fa -
bry kę uru cho mio no w lip -
cu 1989 ro ku. Kon se kwent ne
in we sty cje w pra ce ba daw -
czo -roz wo jo we i zwięk sza nie
mo cy pro duk cyj nej spra wi ło,
że bar dzo szyb ko fir ma zna la -
zła się w pierw szej czwór ce
eu ro pej skich pro du cen tów
mi ni ko pa rek. W naj lep szym
dla fir my ro ku 2007 uda ło jej
się sprze dać po nad 7.600 ma -
szyn. Nie dzi wi za tem, że
w tym do brym okre sie za kła -
dy w Sa int -Di zer pod da wa no
kil ku krot nie zna czą cej mo der -
ni za cji i roz bu do wie. Od by ło
się to w trzech eta pach (kon -
kret nie w la tach 1992, 2001
i 2009). Dzi siej sze zdol no ści
pro duk cyj ne po zwa la ją za spo -
ko ić za po trze bo wa nie ryn ków
eu ro pej skich na ul tra no wo cze -
sne mi ni ko par ki w prze dzia le
wa go wym od 0,5 do 10 ton.
Po nie waż Eu ro pa sta ła się
naj więk szym ryn kiem zby tu
na mi ni ko par ki Yan mar – mi -
mo kry zy su – po sta no wił za -
in we sto wać w dal szy roz wój
za kła dów w Sa int -Di zier. Ce -
lem po sta wio nym przed ich
dy rek cją jest wy twa rza nie no -
wo cze snych mi ni ko pa rek po -
zwa la ją ce w krót kim cza sie za -
jąć po zy cję nie kwe -
stio no wa ne go li de ra
eu ro pej skie go ryn ku. 

Yan mar – ma szy ny wy daj ne, kom for to we i eko no mi cze
Yan mar kon se kwent nie roz wi ja kon cep cję ViO. W głównej mierze po le ga  ona na tym, że ka bi na
ma szy ny musi mieć takie gabaryty, by nie wy cho dzić po za ob rys gą sie nic

www.yanmar.eu

Inżynierowie Yanmara połączyli ogień z wodą. Nie rezygnując z koncepcji ViO zastosowali w nowych koparkach kabinę
imponującą przestronnością

http://www.yanmar.eu/
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Ope ra tor spy char ki jest na bu -
do wie kimś szcze gól nym, to
ar ty sta w swo im fa chu. Spy -
char ka wy ma ga od po wied nie -
go trak to wa nia, nie wy star czy
od być kurs, by pra co wać nią
efek tyw nie. Nie zbęd ne do te -
go jest do świad cze nie. Kon -
struk to rzy Ko mat su po sta no -
wi li przyjść w su kurs ob słu gu -
ją cym spy char ki i spra wić, że
na wet mniej do świad cze ni
z nich osią gać bę dą do sko na -
łe re zul ta ty pra cy. Za strze ga ją
jed nak przy tym, że pro jek to -
wa ne przez nich ma szy ny bu -
dow la ne ni gdy nie sta ną się
bez ob słu go wy mi au to ma ta mi.
Operatorzy maszyn Komatsu
nie powinni więc bać się o
swoje miejsca pracy.
Ja poń ski kon cern pre zen tu jąc
na tar gach Bau ma 2013 śred -
nią spy char kę D61i -23 za pew -
niał, że na wet w rę kach ope ra -
to ra o niż szych kwa li fi ka cjach
jest ona do sko na łym na rzę -
dziem. Z jej po mo cą mo że on
śmia ło po ku sić się o per fek cyj -
ne wy ko na nie na wet naj trud -
niej szych za dań. A tak że przy -
spie szyć tem po ro bót… 
Co spra wia, że Ko mat su jest
tak pew ne swych ra cji? Otóż
to, że wspo mnia na spy char ka
jest pierw szą ma szy ną wy po -
sa żo ną fa brycz nie w sys -
tem IMC (In tel li gent Ma chi ne
Con trol). Dzie ło in ży nie rów ja -
poń skiej fir my Top con po zwa -
la nie mal w peł ni zauto ma ty -
zo wać ob słu gę spy char ki.
Dzię ki te mu moż li we jest ogra -
ni cze nie licz by prze jaz dów, co
nie tyl ko wprost zdu mie wa ją -
co zwięk sza wy daj ność ma -
szy ny, ale tak że pod no si tem -
po wy ko ny wa nych prac. Wie -
lo krot nie po wta rza ne te sty
prze pro wa dzo ne w wa run -
kach rze czy wi stych wy ka za ły
wzrost wy daj no ści prze cięt nie
o trzy na ście pro cent.

Spy char ki wy po sa żo ne w sys -
tem IMC wy ko rzy sty wa ne są
naj czę ściej w pra cach dro go -
wych i ro bo tach ziem nych po -
le ga ją cych na ni we la cji te re -
nu. Efek ty ich pra cy są im po -
nu ją ce, ma szy ny już na wet
po pierw szych prze ja zdach
wprost ide al nie przy go to wu ją
pod ło że. Są rów nie sku tecz -
ne za rów no w je go wy rów ny -
wa niu na łu kach, jak i pod -
czas jaz dy na wprost. W więk -

szo ści przy pad ków do fi nal -
ne go wy koń cze nia na wierzch -
ni wy star cza po tem tyl ko je -
den prze jazd rów niar ki.
Ser ce sys te mu IMC sta no wi
za in sta lo wa ny na spy char ce
od bior nik GPS. Je go za da -
niem jest usta la nie po ło że nia
ma szy ny i prze sy ła nie współ -
rzęd nych do pa ne lu ste ru ją -
ce go, do któ re go uprzed nio
wgra no pro jekt cy fro wy. Pa -
nel ste ru ją cy po rów nu je z nim
da ne po mia ro we, po czym ge -
ne ru je i prze sy ła od po wied ni
im puls do elek tro za wo rów
ste ru ją cych si łow ni ka mi le -
mie sza. W ten sposób jest on
au to ma tycz nie pod no szo ny
lub opusz cza ny, tak aby za -
wsze znaj do wać się na po żą -
da nej wy so ko ści. In no wa cyj -
ność sys te mu IMC po le ga

mię dzy in ny mi na za sto so wa -
niu czuj ni ka in er cyj ne go kon -
tro lu ją ce go prze chy le nie le -
mie sza w trzech osiach oraz
je go skrę ce nie wzglę dem
każ dej z nich. Roz wią za nie to
wy ko rzy sty wa ne do tych czas
wy łącz nie w ukła dach ste ro -
wa nia to rem lo tu ra kiet gwa -
ran tu je pre cy zyj ne wy ko na nie
za da nia zgod nie z za ło że nia mi
pro jek tu cy fro we go. Co istot -
ne, ope ra tor spy char ki mo że

re ali zo wać na wet naj bar dziej
skom pli ko wa ne pro jek ty bez
cze ka nia na eki pę po mia ro wą.
Bar dziej zło żo ne pro jek ty cy -
fro we mu szą być oczy wi ście
przy go to wa ne za wcza su.
Moż na je ła two prze no sić.
Do pa ne lu ste ru ją ce go mo gą
być wgry wa ne z kar ty pa mię ci
lub pa mię ci USB. Pro jek ty cy -
fro we pro stych prac moż -
na na to miast spo rzą dzić
na pla cu bu do wy bez po śred -
nio w pa ne lu ste ru ją cym. Ko -
rzy sta jąc z pro jek tu cy fro we go
ope ra tor spy char ki nie ja ko da -
je po le do po pi su ma szy nie,
któ ra prak tycz nie „sa ma wie”,
jak i w któ rym miej scu pra co -
wać. Tym sa mym ob słu gu ją cy
ma szy nę mo że skon cen tro -
wać się nie mal wy łącz nie
na jej pro wa dze niu z od po -

wied nią pręd ko ścią. Na wet
pod czas pra cy no cą. Nie za leż -
nie od wa run ków pa nu ją cych
na pla cu bu do wy, ope ra tor nie
po wi nien za po mi nać o obo -
wiąz ku kon tro lo wa nia zgod no -
ści za ło żeń pro jek to wych ze
sta nem fak tycz nym. Po moc ny
w tym jest z ekran do ty ko wy,
na któ rym wy świe tla ne są ob -
ra zy te re nu bu do wy wi dzia ne
z róż nej per spek ty wy. 
Istot ną za le tą spy char ki wy po -
sa żo nej w sys tem IMC jest to,
że ope ra tor mo że po sił ko wać
się au to ma tycz nym ste ro wa -
niem le mie sza na wszyst kich
eta pach prac, po cząw szy
od wstęp ne go wy rów na nia
po wierzch ni grun tu aż po ni -
we la cję pre cy zyj ną po le ga ją cą
na ukształ to wa niu po wierzch -
ni zgod nie z za ło że nia mi wgra -
ne go pro jek tu cy fro we go. 
No wa spy char ka Ko mat su
okre śla na jest mia nem „ma szy -
ny in te li gent nej”. Głów nie z ra -
cji na szpi ko wa nia elek tro ni ką.
Oprócz ukła du IMC ma szy nę
wy po sa żo no bo wiem tak że
w sys tem te le ma tycz ny Kom trax
naj now szej ge ne ra cji oraz opra -
co wa ny przez Top con sys tem
Zdal ne go Za rzą dza nia Pla cem
Bu do wy. Ten ostat ni umoż li wia
śle dze nie po stę pu prac wy ko -
ny wa nych kon kret ną ma szy ną.
Elek tro ni ka elek tro ni ką, ale
do pra wi dło we go wy ko na nia
prac nie zbęd ne jest tak że
wpraw ne oko ope ra to ra. Dzię -
ki po więk szo nej po wierzch ni
prze szkleń ka bi ny zy skał on
nie skrę po wa ny wi dok na le -
miesz, bo ki i tył ma szy ny. W ob -
ser wa cji ob sza ru ro bo cze go
po ma ga mu tak że ka me ra prze -
ka zu ją ca do sko na łej ja ko ści ko -
lo ro wy ob raz na wet przy złych
wa run kach at mos fe -
rycz nych i po za pad -
nię ciu zmro ku.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su DP61PXi-23 – in te li gen cja na pla cu bu do wy 
Śred niej kla sy spy char ka Ko mat su DP61PXi-23 za de biu to wa ła na tar gach Bau ma 2013 bu dząc
ol brzy mie za in te re so wa nie pu blicz no ści głów nie ze wzglę du na wy po sa że nie w no wej ge ne ra -
cji sys tem ste ro wa nia opra co wa ny we współ pra cy z re no mo wa ną fir mą Top con

www.komatsupoland.pl

Spy char ka D61i -23 na pod wo ziu o kon fi gu ra cji PX, wyposażona w system IMC.
Cię żar ro bo czy ma szy ny w tej kon kret nej wer sji wy no si dokładnie 18.660 kg

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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Klu czo wym czyn ni kiem, któ -
ry za de cy do wał o za ku pie
ła do wa rek CASE, był dla fir -
my Ve olia ich sto pień za -
awan so wa nia tech no lo gicz -
ne go. CASE Con struc tion
wy zna cza no we stan dar dy
dla te go ty pu ma szyn, za rów -
no w za kre sie wy daj no ści, jak
i eko no mi ki eks plo ata cji. 
CASE 721 F Wa ste Han dler
wy po sa żo no w tur bo do ła do -
wa ny sil nik o mo cy 194 KM ze
sprę żar ką „Air -to -Air”. Układ
Com mon -Ra il dru giej ge ne ra -
cji opie ra się na trzyetapowej
tech no lo gii wtry sko wej. Bły -
ska wicz ne otwie ra nie i za my -
ka nie wtry ski wa cza (zni ko my
czas zwło ki) po zwa la na po -
dział daw ki pa li wa na trzy eta -
py. W pierw szym po da wa -
na jest daw ka pi lo tu ją ca,
w dru gim wła ści wa, a w trze -
cim do pa la ją ca. Po zwa la to
zmak sy ma li zo wać ela stycz -
ność sil ni ka, oszczę dzać pa li -
wo oraz ogra ni czyć emi sję
ha ła su i wi bra cji w każ dym
za kre sie pręd ko ści ob ro to wej. 
Sto so wa na przez Ca se Con -
struc tion tech no lo gia ob rób ki
spa lin SCR sta no wi pew ne,
spraw dzo ne roz wią za nie. Sto -
so wa ne z po wo dze niem od ro -
ku 2004 w Eu ro pie w po jaz -
dach cię ża ro wych nie ma ne -
ga tyw ne go wpły wu na pra cę
jed nost ki na pę do wej. Dzię ki
wy so kiej tem pe ra tu rze spa la -
nia układ SCR ra dzi so bie do -
sko na le z utrzy ma niem wy ma -
ga ne go przez nor mę emi sji
spa lin Tier 4 po zio mu emi sji
czą stek sta łych. Z ko lei płyn
AdBlue umoż li wia eli mi na cję
tlen ków azo tu. No wo cze sne
sil ni ki z sys te ma mi re duk cji
spa lin SCR oprócz za let eks -
plo ata cyj nych wy ni ka ją cych
z niż sze go zu ży cia pa li wa ma -
ją tak że tę, że nie wy ma ga ją

sto so wa nia fil tra czą stek sta -
łych. Filtr czą stek sta łych wy -
ma ga spe cjal ne go trak to wa -
nia przez użyt kow ni ka ma -
szy ny. Mu si być on bo wiem
re gu lar nie re ge ne ro wa ny
przez wy pa la nie w wy so kiej
tem pe ra tu rze. Wy ko rzy sta ny
w ła do war ce CASE 721 F Wa -
ste Han dler układ SCR po zwa -
la zmniej szyć tem pe ra tu rę spa -
lin, nie do pu scza jąc tym sa -
mym do two rze nia chmu ry
iskier w ukła dzie wy de cho -
wym. Jest za tem nie ja ko na tu -
ral nym od iskrow ni kiem ogra ni -
cza ją cym ry zy ko po wsta nia
po ża ru. Jest to szcze gól nie
waż ne w przy pad ku ma szyn
pra cu ją cych na skła do wi skach
od pa dów i w in nych miej -
scach, gdzie gro ma dzo ne są
ma te ria ły ła two pal ne. 
Jed nost ka na pę do wa umiesz -
czo na zo sta ła z ty łu na sa -
mym koń cu ra my, co nie tyl ko
po pra wia sta bil ność ma szy ny
pod czas prze miesz cza nia się
z za ła do wa ną łyż ką, ale tak że
uła twia ob słu gę tech nicz ną.

W ma szy nie za sto so wa no mo -
sty na pę do we przy sto so wa ne
do prac przy du żych ob cią że -
niach, z ja ki mi ma my do czy -
nie nia w sek to rze go spo dar ki
od pa dami. Za kres za sto so -
wań ma szy ny zwięk sza ofe -
ro wa na przez Ca se sze ro ka
ga ma osprzę tu ro bo cze go
i ły żek spe cja li stycz nych. Do -
stęp ne jest rów nież spe cjal -
ne od por ne na uszko dze nia
mechaniczne ogu mie nie.
W ła do war ce za sto so wa no
pię cio bie go wą prze kład nię
Pro shift z blo ka dą zmien ni -
ka mo men tu ob ro to we go.
Umoż li wia ona efek tyw ną pra -
cę (skró ce nie cy kli ro bo czych
i ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa)
przy mniej szej prędko ści ob -
ro to wej jed nost ki na pę do wej
oraz peł ne wy ko rzy sta nie mo -
men tu ob ro to we go. Jest to du -
ża za le ta ma szy ny pod czas
pra cy na niż szych bie gach
na nie spo istym pod ło żu. W ta -
kich wa run kach bar dzo czę sto
do cho dzi bo wiem do nie kon -
tro lo wa ne go po śli zgu kół ma -

szy ny. Skrzy nia bie gów Pro -
shift w po rów na niu z prze kład -
nią czte ro bie go wą po zwa la
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa na -
wet o dzie sięć pro cent. Pro du -
cent wy dłu żył też in ter wa ły wy -
mia ny ole ju prze kła dnio we go
z 1.000 na 1.500 go dzin, co
w zna czą cy spo sób re du ku je
kosz ty eks plo ata cyj ne. 
Uni ka to wy, wy so ko wy daj ny
układ chło dze nia zo stał za -
pro jek to wa ny z my ślą o pra -
cy cią głej na wet w wy jąt ko wo
trud nych wa run kach. Układ
chło dze nia ma uni ka to wą bu -
do wę. Two rzy go pięć chłod -
nic uło żo nych prze strzen nie
w for mie sze ścia nu. Ta kie
roz wią za nie spra wia, że stru -
mień świe że go po wie trza do -
cie ra nie za leż nie do każ dej
z chłod nic, za rów no z bo ków,
jak i od gó ry. Za pew nia to
sku tecz ność dzia ła nia ukła du
chło dze nia na wet pod czas
wie lo go dzin nej pra -
cy w cięż kich wa run -
kach ter micz nych.

MASZYNY BUDOWLANE

CASE 721F Wa ste Han dler – zło mo wi sko to nie wszyst ko!
Ła do war ki ko ło we wy ko rzy sty wa ne na wy sy pi skach od pa dów i na zło mo wi skach mu szą im po no -
wać nie tyl ko pa ra me tra mi ro bo czy mi, ale tak że nie za wod no ścią. O tym, że Ca se Con struc tion ma
ta kie ma szy ny prze ko nu je pod pi sa na ostat nio umo wa z Ve olia Envi ron ment, jed ną z naj więk szych
w Eu ro pie firm zaj mu ją cych się go spo dar ką od pa da mi. Przez naj bliż sze pięć lat CASE bę dzie ofi -
cjal nym do staw cą sprzę tu do czte ry stu za kła dów uniesz ko dli wia nia i prze rób ki od pa dów

www.intrac.pl

CASE 721 F Wa ste Han dler to ide al na ma szy na do pra cy w za kła dach zaj mu ją cych się za go spo da ro wy wa niem od pa dów 

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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MASZYNY BUDOWLANE

Kon struk cję no wych mi ni ko -
pa rek opar to na spraw dzo -
nych roz wią za niach. W sto -
sun ku do ma szyn po przed niej
ge ne ra cji kon struk to rzy JCB
wpro wa dzi li jed nak po -
nad trzy dzie ści uspraw nień
i mo dy fi ka cji. Do naj waż niej -
szych z nich na le ży zmie nio ny
kon struk cyj nie wy się gnik o so -
lid nej skrzyn ko wej bu do wie.
Ra mię wy się gni ka za mon to -
wa no od gó ry. Roz wią za nie to
umoż li wi ło po pra wę pa ra me -
trów ro bo czych, mię dzy in ny -
mi zwięk sze nie udźwi gu oraz
głę bo ko ści ko pa nia. 
Kon struk to rzy JCB sto su jąc
mo no li tycz ną od le wa ną prze -
ciw wa gę po pra wi li sta bil ność
ma szy ny, co ma bez po śred ni
wpływ na zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa pra cy. Przy czy nia
się do te go tak że bu do wa wy -
się gni ka i le mie sza spra wia ją -
ca, że ope ra tor ma do sko na łą
wi docz ność na ca ły ob szar ro -
bo czy. Wszyst kie prze wo dy
po pro wa dzo no we wnątrz wy -
się gni ka. Dzię ki te mu nie po -
zo sta ją one w kon tak cie ze
ścia na mi wy ko pu. Roz wią za -
nie to za pew nia mak sy mal ną
ochro nę przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi. Po dob nie
rzecz ma się z si łow ni kiem
umiesz czo nym w gór nej czę -
ści wy się gni ka. W ukła dzie
ob ro tu, le mie szu i złą czu łyż ki
za sto so wa no tu le je o pod -
wyż szo nej trwa ło ści.  Po dwój -
ne po moc ni cze ob wo dy hy -
drau licz ne sta no wią stan dar -
do we wy po sa że nie wszyst -
kich mo de li po za 8014 CTS.
We wszyst kich trzech mo de -
lach mi ni ko pa rek zwięk szo no
mak sy mal ną głę bo kość ko pa -
nia – o 11% w ko par kach 8014
i 8016 oraz o 3% w ma szy -
nie 8020 CTS. Zmia na kon -
struk cji pod sta wy wy się gni ka
umoż li wi ła rów nież zmniej sze -

nie pro mie nia skrę tu – o 4%
w dwóch mniej szych mo de -
lach i o 6% w ma szy nie 8020. 
Naj więk sza za le ta no wych
ma szyn wy ni ka z wy daj no ści
pod no sze nia, przy któ rej ła -
dow ność – dzię ki no we mu
blo ko wi za wo rów hy drau licz -
nych – zwięk szy ła się aż
o 52%. Bez po śred nią od po -

wie dzią na po trze by użyt kow -
ni ków jest zwięk sze nie wy daj -
no ści pod no sze nia po nad le -
miesz o 30% w mo de -
lach 8014 CTS i 8016 CTS,
a w wer sji 8020 CTS o 22%. 
W przypadku nowych
minikoparek JCB mylne jest
przy pusz czenie, że ich ope ra -
tor ma gor sze wa run ki pra cy
niż byłoby to w przy pad ku
więk szych ma szyn. Kon struk -
to rzy JCB za dba li, aby
operator czuł się swo bod nie
i kom for to wo, a pra ca i co -
dzien na ob słu ga by ły bez pro -
ble mo we. Ka bi ny, w któ re wy -
po sa żo no no we ma szy ny na -
le żą do naj więk szych spo śród
mi ni ko pa rek kla sy 1,5–2 ton. 

Na pę dza ne sil ni kiem 14,2 kW
(19,2 KM) ma szy ny te są stan -
dar do wo wy po sa żo ne w trzy -
czę ścio wą pom pę zę ba tą
w mo de lach 8014 i 8016 oraz
w pom pę o zmien nej wy daj -
no ści w wer sji 8020 CTS. Dru -
gi typ pom py jest rów nież do -
stęp ny dla mo de li 8014 i 8016
CTS ja ko wy po sa że nie do dat -
ko we. No we mi ni ko par ki JCB
wy po sa żo ne są w zmo der ni -
zo wa ny blok za wo rów pro -
por cjo nal nych, z cew ką ste -
ru ją cą su wa kiem o dłuż szym
sko ku. Za pew nia to płyn niej -
sze prze miesz cza nie ma szy -
ny pod czas jaz dy na wprost

na wet przy jed no cze snych
ru chach wy się gni ka. Uła twia
to zmia nę po zy cji ma szy ny.
Wszyst kie no we mi ni ko par ki
ma ją w stan dar do wym wy po -
sa że niu gą sie ni ce o krót kim
sko ku, aby za pew nić ope ra -
to ro wi kom fort pod czas jaz -
dy. Dwa mniej sze mo de le
mo gą prze miesz czać się
z jed ną pręd ko ścią, a ma szy -
ny 8016 i 8020 CTS dys po nu -
ją dwie ma pręd ko ścia mi.
W ma szy nie 8016 ope ra tor
mo że wy bie rać je ręcz nie,
zaś w wer sji 8020 CTS au to -
ma tycz nie. Dźwi gnie ob słu gi
gą sie nic są te raz bar dziej er -
go no micz ne, co za pew nia
płyn niej sze ste ro wa nie jaz dą.

Za mie nio no też funk cje pe da -
łów – wy chy la nie wy się gni ka
od by wa się te raz za po mo cą
pra we go pe da łu, a układ ste -
ro wa nia po moc ni cze go – le -
wym. Prze łącz nik wy bo ru
pręd ko ści gą sie nic umiesz -
czo no w gór nej czę ści dźwi -
gni ste ro wa nia le mie szem.
We wszyst kich mo de lach za -
sto so wa no wy pro fi lo wa ny le -
miesz o iden tycz nej dłu go ści.
W mo de lach 8016 i 8020 kon -
struk to rzy za sto so wa li roz kła -
da ne po sze rze nia pod sta wy
le mie sza po zwa la ją ce się ła -
two blo ko wać za po mo cą po -
je dyn cze go sworz nia.

Mi ni ko par ki są wy po sa żo ne
w mo no li tycz ną sta lo wą prze -
ciw wa gę sta lo wy prze ciw cię -
żar, za pew nia ją cy mak sy mal -
ną ochro nę. Dzię ki za sto so -
wa niu sta lo wych osłon sil ni ka,
tyl na część ma szyn jest od po -
wied nio za bez pie czo na, a do -
stęp do punk tów re gu lar ne go
ser wi so wa nia i kon ser wa -
cji – ła twiej szy. Mi ni ko par ki
ma ją uchyl ną ka bi nę, z na chy -
le niem po więk szo nym o 17%,
aby uła twić ser wi san tom do -
stęp do głów nych pod ze spo -
łów i ob wo dów hy drau licz -
nych, co skra ca czas
prze sto jów i ob ni ża
kosz ty użyt ko wa nia.

Nowe trio minikoparek JCB 
Bry tyj ski kon cern uzu peł nił ty po sze reg mi ni ko -
pa rek. Ma szy ny 8014, 8016 i 8020 CTS ce chu je
udo sko na lo na bu do wa po zwa la ją ca osią gnąć
znacz nie lep sze efek ty pra cy

www.interhandler.pl

No we mi ni ko par ki JCB to nie za baw ki. Ma szy ny ra dzą so bie w róż nych za sto so wa niach, na przy kład pod czas prac z uży ciem
za si la ne go z do dat ko we go ob wo du mło ta hy drau licz ne go

http://www.interhandler.pl/
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NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Na począ tek kil ka słów wy ja -
śnie nia. Co bar dziej do cie kli -
wi czy tel ni cy mo gą so bie bo -
wiem za da wać py ta nie o po -
wód świę to wa nia ju bi le uszu
po wsta nia in no wa cyj ne go
na rzę dzia wła śnie przez Atlas
Cop co. Wszak, ja ko wy na -
laz cy mło ta hy drau licz ne go
mon to wa ne go na wy się gni ku
ko par ki, w an na łach hi sto rii
za pi sa li się in ży nie ro wie fir my
Krupp Ber co Bau tech nik
z nie miec kie go Es sen. Świa -
dec two te mu da je od po wied -
ni pa tent z ro ku 1963… 
Ca ła ta hi sto ria nie kry je w so -
bie wiel kiej ta jem ni cy. Po pro -
stu Krupp Ber co Bau tech nik
wraz z ca łym swo im do rob -
kiem kon struk cyj nym zo stał
w ro ku 2002 prze ję ty przez
Atlas Cop co. Dział szwedz kie -
go kon cer nu zaj mu ją cy się
tech ni ką bu dow la ną (Con -
struc tion To ols) ma swą sie -
dzi bę wła śnie w Es sen. Skon -
stru owa ny jak już wspo mnia -
no jako pierw szy na świe cie
hy drau licz ny młot uda ro wy
sta no wią cy do dat ko we wy po -
sa że nie ko par ki no sił ozna cze -
nie HM 400. Na rzę dzie za pre -
zen to wa ne szer szej pu blicz no -
ści do pie ro w ro ku 1967 na tar -
gach w Ha no we rze od sa me go
po cząt ku spo tka ło się z ol brzy -
mim za in te re so wa niem. W tym
okre sie na więk szych pla -
cach budo wy i w ko pal niach
su row ców skal nych sze ro ko
sto so wa no na rzę dzia pneu -
ma tycz ne róż ne go ro dza ju.
Nic więc dziw ne go, że no we
roz wią za nie cie szy ło się du -
żym za in te re so wa niem. Już
w trakcie wspo mia nych tar -
gów w Hanowerze skła da no
pierw sze za mó wie nia. W su -
mie młot HM 400 zna lazł aż
dwa ty sią ce na byw ców. 

Na po cząt ku, w la tach sześć -
dzie sią tych ubie głe go stu le -
cia, mło ty hy drau licz ne trak -
to wa no głów nie ja ko na rzę -
dzia po moc ni cze. Ich za da -
niem by ło przy spie sze nie
prac roz biór ko wych i gór ni -
czych. Kon struk to rzy Krupp
Ber co Bau tech nik dzia ła jąc
ści śle we dług za sa dy – „czas
to pie niądz” – stwo rzy li in no -
wa cyj ne na rzę dzie, któ re by ło
w sta nie za stą pić pra cę wy ko -
ny wa ną uprzed nio przez kil ku
ro bot ni ków wy po sa żo nych
w ręcz ne na rzę dzia pneu ma -
tycz ne. Te raz ich praca mo gła
być za stą pio na przez ope ra -
to ra ko par ki, któ ry z ka bi ny
ste ro wał hy drau licz nym mło -
tem uda ro wym za mon to wa -
nym na wy się gni ku. 
Ro sną cy wzrost za po trze bo -
wa nia na na rzę dzia, któ re mo -
gły by być uży tecz ne w cięż -
szych za sto so wa niach, spo -
wo do wał zin ten sy fi ko wa nie
prac ba daw czo -roz wo jo wych.
Na brak od po wied nie go na -
rzę dzia na rze ka no przede
wszyst kim w gór nic twie skal -
nym i pod ziem nym, któ re bo -
ry ka ły się z nie zwy kle kło po tli -
wym, cza so chłon nym i kosz -
tow nym pro ble mem kru sze nia
nadga ba ry tów. Kon wen cjo nal -
na me to da wier ce nia i strze la -
nia uciąż li wych w trans por cie
i prze rób ce blo ków skal nych
wią za ła się z pra cą w trud nych
wa run kach, stra tą cza su i ma -
te ria łu wy wo ła ną roz rzu tem
kru szo nej bryły na znacz ną
od le głość. Z pro ble mem tym
po ra dzo no so bie kon stru ując
na rzę dzia o so lid niej szej bu do -
wie i więk szej ma sie wła snej.
Obec nie mło ty hy drau licz ne
są sze ro ko sto so wa ne przez
fir my z bran ży bu dow la nej
i wy do byw czej. Każ de go ro -

ku na ca łym świe cie sprze da -
wa nych jest dzie siąt ki ty się cy
te go ty pu urzą dzeń róż nią -
cych się ener gią i czę sto tli -
wo ścią uda ru, ci śnie niem za -
si la nia oraz wy mia ra mi i ma -
są. Urzą dze nie, któ re go kon -
struk cję opa ten to wa no w ro -
ku 1963 pro du ko wa ne jest

dziś przez wie le firm. Wśród
nich wio dą cą ro lę od gry wa
Atlas Cop co. Je go biu ra kon -
struk cyj ne miesz czą się na dal
w Es sen. W mie ście, gdzie
przed pół wie czem na -
ro dzi ła się konstruk -
cja te go na rzę dzia.

Młot hy drau licz ny ma 50 lat!
Całkiem niedawno, bo w paź dzier ni ku Atlas Cop -
co ob cho dził pięć dzie sią tą rocz ni cę skon stru owa -
nia hy drau licz ne go mło ta uda ro we go – na rzę dzia
cał ko wi cie zmie nia ją ce go ob li cze pla ców bu do wy
i prze my słu wy do byw cze go

www.atlascopco.pl

W chwili obecnej hydrauliczne młoty udarowe, takie jak Atlas Copco HB 4100,
znajdują zastosowanie na całym świecie

HM 400 – pierw szy na świe cie hy drau licz ny młot uda ro wy mon to wa ny na wy się gni -
ku ko par ki opa ten to wa no w ro ku 1963

http://www.atlascopco.pl/plpl/
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Ko par ka ko ło wa Do osan
DX190W -3 pod wzglę dem
pa ra me trów ro bo czych na le -
ży do naj lep szych ma szyn te -
go ty pu w kla sie 19 ton. Naj -
now szej ge ne ra cji sil nik Die -
sla o mo cy 174 KM i wy so ko -
wy daj ny układ hy drau licz ny
za pew nia ją naj wyż szą si łę
ko pa nia na łyż ce i ra mie niu
oraz si łę po cią go wą spo śród
ak tu al nie do stęp nych ma -
szyn te go ty pu. W po rów na -
niu z ko par ka mi po przed niej
ge ne ra cji no wa ma szy na od -
zna cza się więk szą o 9% mo -
cą sil ni ka, więk szym o 4%
mo men tem ob ro to wym.
No wy wskaź nik ECO po ma ga
ope ra to ro wi w eko no micz nej
eks plo ata cji ma szy ny. Dzię ki
moż li wo ści kon tro lo wa nia
w cza sie rze czy wi stym po zio -
mu spa la nia i pro cen to we go
ob cią że nia sil ni ka, ope ra tor
ma moż li wość opty mal ne go
do bo ru try bu pra cy, któ ry
przy wy ko ny wa niu kon kret -
ne go za da nia jest naj bar dziej
ko rzyst ny pod wzglę dem wy -
daj no ści i zu ży cia pa li wa.
Ope ra tor mo że ko rzy stać
z dwóch no wych try bów pra -

cy: (do dat ko wej mo cy P+
oraz pod no sze nia L). Wy bór
pierw sze go z nich ma na ce -
lu uła twia nie prze miesz cza -
nia cięż kich ła dun ków. Funk -
cja ta jest szcze gól nie przy -
dat na pod czas pra cy w wą -
skich prze strze niach.
Sys tem auto ma tycz nej re duk -
cji pręd ko ści ob ro to wej sil ni -
ka i moż li wość cza so we go
wy łą cza nia wen ty la to ra, w du -
żym stop niu przy czy nia ją się
do zmniej sze nia zu ży cia pa li -

wa. No wy sied mio ca lo wy, ko -
lo ro wy pa nel kon tro l ny wy so -
kiej ja ko ści jest wy po sa żo ny
w es te tycz ny i bar dzo funk -
cjo nal ny wy świe tlacz. Ste ro -
wa nie wszyst ki mi funk cja mi
mo że od by wać się za rów no
z ta bli cy przy rzą dów, jak
i za po mo cą no we go kon tro -
le ra jog/shut tle umiesz czo ne -
go obok joy stic ka. Funk cja ta
jest do stęp na wy łącz nie w ko -
par kach Do osan. Przy ci ski
w przód/luz/w tył (FNR) znaj -

du ją ce się na joy stic ku po zwa -
la ją ope ra to ro wi na zmia nę kie -
run ku bez ko niecz no ści zdej -
mo wa nia rąk z joy stic ka. Stan -
dar do wo sys tem ste ro wa nia
po sia da te raz funk cję wy bo ru
i usta wie nia no we go osprzę tu
z moż li wo ścią za pi sy wa -
nia dzie się ciu pro fi li usta wień.
Joy stic ki wy po sa żo ne są
w pro por cjo nal ne po krę tła
i zin te gro wa ne przy ci ski po -
zwa la ją ce na do kład ne ste ro -
wa nie do dat ko wym osprzę -
tem. Po pra wio no układ ele -
men tów ste ru ją cych – naj waż -
niej sze prze łącz ni ki są te raz
po gru po wa ne i ła two do stęp ne
na pra wej kon so li. Stan dar do -
wo ko par ka wy po sa żo na jest
rów nież w więk szą skrzyn kę
na na rzę dzia umiesz czo ną
po le wej stro nie. Moż li wość za -
mon to wa nia osprzę tu z przo du
lub z ty łu ko par ki ko ło wej
DX190W -3 spra wia, że jest ona
nie zwy kle uni wer sal na. 
No wa ko par ka DX190W -3 od -
zna cza się nie spo ty ka ną do -
tych czas wy go dą, ła two ścią
ob słu gi, opty mal ną sta bil no -
ścią i naj wyż szą mo bil no ścią
pod czas róż no rod nych prac
wy ma ga ją cych uży cia ta kich
na rzę dzi, jak łyż ki, mło ty, wi dły
pa le to we, chwy ta ki i kru szar ki.
Spraw dza się tak że
pod czas ko pa nia i za -
ła dun ku po jaz dów. 
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No wa 19-to no wa ko par ka ko ło wa Do osan 
Do osan DX190W -3 ce chu je się więk szą si łą ko pa nia i udźwi gu, krót szym
cza sem cy kli ro bo czych i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji. Wszyst ko to spra -
wia, że ma szy na za słu gu je na mia no li de ra w swej kla sie

www.doosanequipment.com

Ko par ka DX190W -3 to nie zwy kle wy daj na ma szy na, w przy pad ku któ rej te sty fa brycz -
ne wy ka za ły zmniej sze nie zu ży cia pa li wa na wet o dwanaście procent, w za leż no ści
od ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy i wy bra ne go try bu

http://www.doosanequipment.com/
http://www.doosanportablepower.com/
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O tym, że pra ca gi gan tycz nej
od kryw ki nie po le ga tyl ko
na wy do by ciu, prze ko na li śmy
się gosz cząc w fir mie RAMB.
Za trud nia ją ca bli sko 1.500
osób spół ka na le żą ca do Gru -
py Ka pi ta ło wej PGE Gór nic -
two i Ener ge ty ka Kon wen cjo -
nal na pro wa dzi pra ce na te re -
nie ko pal ni wę gla bru nat ne go
w Beł cha to wie. Wy ko nu je
sze ro ki za kres prac. Mon tu je
kon struk cje sta lo we i tra sy
przeno śni ko we, do ko nu je za -
bez pie czeń an ty ko ro zyj nych
kon struk cji, pro wa dzi ro bo ty
ogól no bu dow la ne i elek -
trycz ne. RAMB mo że po -
chwa lić się sze re giem do ko -
nań. Do naj waż niej szych na -
le ży udział w bu do wie naj -
więk szej w Pol sce zwa ło war ki
oraz re ali za cja spe cja li stycz -
nych in we sty cji bu dow la nych
na te re nie no wej od kryw ki
„Szczer ców”. Fir ma wy ko na ła
też za bu do wę ko ro ny i za da -
szy ła trybuny sta no wią ce go
jed ną z wi zy tó wek Beł cha to -
wa sta dio nu PGE GKS. 
We wszyst kich pra cach
RAMB wy ko rzy stu je ła do war -
ki te le sko po we Ma ni tou. Ak tu -
al nie beł cha tow ska fir ma esk -
plo atu je je de na ście te go ty pu
ma szyn. Jest z nich za do wo -
lo na, bo wiem już wkrót ce do -
łą czyć do nich ma ją ko lej ne
czte ry. Naj bar dziej po pu lar -
nym mo de lem jest Ma ni tou
MT 1840. RAMB ma sześć ta -
kich ma szyn. Wszyst kie ła do -
war ki te le sko po we Ma ni tou
chwa lo ne są za swą uni wer -
sal ność. Ma ni tou MT1840A to
naj po pu lar niej sza ma szy -
na sztyw no ra mo wa. Dzię ki
moż li wo ści wy ko rzy sta nia
sze ro kiej ga my osprzę tu ro -
bo cze go ma szy na jest nie -
zwy kle uni wer sal na. W Beł -
cha to wie naj czę ściej pra cu je
z ko szem, żu ra wiem oraz wi -
dła mi znaj du jąc nie zwy kle

sze ro ki za kres za sto so -
wań – po cząw szy od ro bót
ogól no bu dow la nych, przez
pra ce za bez pie cze nia an ty ko -
ro zyj ne go, aż po pra ce mon -
ta żo we na wy so ko ści. Mo że
być wy ko rzy sty wa na z ko -
szem o im po nu ją cym udźwi -

gu do 1.000 kg. Pod czas pra -
cy z wi dła mi mo że po da wać
ele men ty o cię ża rze czte rech
ton na wy so kość osiem na stu
me trów. Słu żyć mo że rów -
nież do prac trans por to wych
na bli skie od le gło ści, wszel -
kie go ro dza ju prac po rząd ko -

wych oraz do roz ła dun ku i za -
ła dun ku po jaz dów. Za wie sie
ha ko we uła twia pre cy zyj ne
po da wa nie drob niej szych ele -
men tów na wy so kość pod -
czas prac mon ta żo wych.
RAMB zde cy do wał się też
na za kup spe cja li stycz nej łyż -
ki, dzię ki te mu wy ko rzy stu je
ła do war ki Ma ni tou do za le wa -
nia be to nem sza lun ków. 
Ła do war ki Ma ni tou eks plo ato -
wa ne na te re nie od kryw ki
z re gu ły wy ko nu ją pra ce
na du żej prze strze ni. Dla te go
więk szość par ku ma szy no we -
go fir my RAMB sta no wią ma -
szy ny bez ob ro tu. Pod czas
prac przy mon ta żu kon struk cji
sta lo wych bar dziej li czy się
kom pak to wa bu do wa ma szyn.
Zwar te ga ba ry ty umoż li wia ją
bez pro ble mo we po ru sza nie
się ma szyn w gąsz czu sta lo -
wych ele men tów kon struk cyj -
nych oraz prze jaz dy pod ni sko
za wie szo ny mi prze szko da mi.
Atu tem Ma ni tou przy te go ro -
dza ju za sto so wa niach jest tak -
że wy jąt ko wa zwrot ność.
O na le ży ty stan tech nicz ny
ma szyn dba dział utrzy ma nia
ru chu fir my RAMB. Kie ru ją cy
nim Adam Ni zio łek ma od po -
wie dzial ne zada nie, bo wiem
wa run ki pa nu ją ce na te re nie
gi gan tycz nej od kryw ki nie
na le żą do najła twiej szych.
Szcze gól nie na po zio mach
wę glo wych, gdzie z re gu ły
pa nu je du że za py le nie. Eks -
plo ata cję ma szyn w ko pal ni
na bie żą co śle dzi Ma ni tou
Pol ska. Ma te ria ły z tak do sko -
na łe go po li go nu do świad -
czal ne go prze ka zy wa ne są
do ośrod ka ba daw czo -roz -
wo jo we go Ma ni tou we Fran -
cji. Tam też do ko ny wa na jest
ich szcze gó ło wa ana li za po -
zwa la jąca roz wi jać
kon struk cje ma szyn
no wej ge ne ra cji.

Beł cha tow ski RAMB po tra fi wy ko rzy stać „Ma nit ki”!
Czy uni wer sal ny scy zo ryk mo że przy dać się w za kła dzie ko wal skim? Je że li z ra cji mno go ści za -
sto so wań po rów na my go do ła do war ki te le sko po wej Ma ni tou, a gi gan tycz ną ko pal nię wę gla
bru nat ne go do kuź ni, to od po wiedź brzmi – zde cy do wa nie tak! 

www.pl.manitou.com

Ma ni tou pre zen tu je pe łen wy sięg. Pod czas pra cy z wi dła mi ła do war ka słu żyć mo że
do prac prze ła dun ko wych, po rząd ko wych oraz trans por tu na bli skie od le gło ści 

Dzię ki du że mu wy się go wi i sta bil no ści ła do war ka Ma ni tou MT 1840A pra cu jąc z ko -
szem ro bo czym spraw dza się do sko na le przy pra cach mon ta żo wych

Dla fir my RAMB li czy się kom pak to wa bu do wa ma szyn Ma ni tou. Dzię ki zwar tym ga -
ba ry tom ła do war ki po ru sza ją się z ła two ścią w gąsz czu sta lo wych kon struk cji

http://www.pl.manitou.com/cms
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Rów niar ka F106.7 jest ma -
szy ną kla sy 12 ton, zaś
F156.7 to mo del 16-to no wy.
Obie rów niar ki zo sta ły skon -
stru owa ne spe cjal nie z prze -
zna cze niem na eu ro pej skie
pla ce bu do wy – ma łe i śred -
nie, na któ rych li czy się
przede wszyst kim wy so ka
pre cy zja i rów na nie wy kań -
cza ją ce. Jed nak sam cię żar
ro bo czy ma szyn i po wią za -
na z nim si ła do ci sku le mie -
sza środ ko we go to nie
wszyst ko. W rów niar kach
dro go wych li czą się rów nież
od po wied ni sto su nek ma sy
do mo cy oraz opty mal ne roz -
ło że nie ma sy. O wła ści wej si -
le spy cha ją cej w ma szy nach
New Hol land de cy du je tak że
elek tro nicz ny mo duł EDCV,
któ ry ste ru je na pę dem przed -
nim i dzia ła jak elek tro nicz ny
me cha nizm róż ni co wy. Dla
ope ra to ra ozna cza to peł ną
syn chro ni za cję pręd ko ści
przed nich i tyl nych tan de mo -
wych kół w każ dym mo men -
cie. Po łą cze nie szyb ko re -
agu ją cej hy drau li ki ty pu „Lo -
ad Sen sing” oraz skrzy ni bie -
gów ZF Er go po wer spra wia,
że oba mo de le rów nia rek
New Hol land ce chu je nie -
zrów na na pre cy zja i wy jąt ko -
wa si ła ucią gu. Dzię ki te mu
ko rzy ścią dla użyt kow ni ka
jest brak ko niecz no ści po -
now nych prze jaz dów ma szy -
ną, a w re zul ta cie oszczęd no -
ści pa li wa, skró ce nie cza su
wy ko na nia za da nia i ogra ni -
cze nie zu ży cia ma szy ny.
Rów niar ki New Hol land za -
pro jek to wa no z my ślą o mak -
sy mal nym uła twie niu pra cy
ope ra to ro wi. Mo że on sku pić
się wy łącz nie na wy ko ny wa -
nym za da niu uzy sku jąc jak
naj więk szą pre cy zję. Przed ni
le miesz do wstęp ne go po zio -
mo wa nia w wy po sa że niu

stan dar do wym od cią ża le -
miesz środ ko wy. Le miesz ten,
do sko na le wi docz ny z ka bi ny,
sto so wa ny jest do wstęp ne go
po zio mo wa nia i roz ście ła nia
ma te ria łu, do za sy py wa nia
wy ko pów i do prze py cha nia
ma te ria łu. Sta no wią cy wy po -
sa że nie stan dar do we tyl ny
zry wak (o pię ciu lub trzech
zę bach) po zwa la rów niar ce
za stą pić ma łe spy char ki ze
zry wa kiem w przy go to wa niu

pla ców bu do wy. Moż li wość
po chy le nia kół przed niej osi
(od chy le nie od pio nu mo że
wy no sić do 21,5°) za pew nia
sta bil ność i ab sorb cję opo rów
skar po wa nia pod czas pra cy
ma szy ną przy ro wach i skar -
pach. Wy so ka pre cy zja ło ży -
ska ob ro tu le mie sza środ ko -
we go (kon struk to rzy za sto so -
wa li ło ży sko wa łecz ko we) da -
je do kład ność w po zio mo wa -
niu i ła twość w ob ra ca niu le -
mie szem pod czas pra cy, bez
ko niecz no ści do dat ko we go
do pa so wy wa nia. Brak ko -
niecz no ści re gu la cji lu zów
na ło ży sku i bar dzo dłu ga ży -

wot ność osią gnię ta dzię ki
wzmoc nio nej po wierzch ni
bież ni czę ści ło ży sku ją cej,
ozna cza dla użyt kow ni ka ła -
twą ob słu gę oraz zmniej sze -
nie bieżących kosz tów kon -
ser wa cji i ser wi su. 
Fa brycz nie spy char ki New
Hol land przy sto so wa ne są
do współ pra cy z sys te ma mi
au to ma tycz ne go ste ro wa nia
le mie sza środ ko we go wszyst -
kich czo ło wych pro du cen tów.

W re zul ta cie użytkownik
maszyny zyskuje do sko na łą
pre cy zję i znacz ne oszczęd -
no ści na ma te ria łach. 
Ka bi na rów nia rek New Hol -
land umiesz czo na została
na tyl nej ra mie. Dzię ki te mu
ope ra tor maszyny jest za wsze
zwró co ny przo dem w kie run -
ku jaz dy i mo że na bie żą co
kon tro lo wać kąt od chy la nia
prze gu bu. Do dat ko wą za le tą
roz wią za nia po le ga ją ce go
na umiesz cze niu ka bi ny za le -
mie szem jest to, że ope ra tor
zyskuje ni czym nie skrę po wa -
ny wi dok na ca ły ob szar ro bo -
czy te go na rzę dzia.

Rów niar ki dro go we F106.7
i F156.7 o spe cjal nej kon struk cji
prze wi dzia nej na po trze by ryn ku
eu ro pej skie go, zy ska ły so bie
sze ro kie uzna nie użyt kow ni ków.
Kon sor cjum mię dzy na ro do wych
firm wykonawczych, któ re roz -
po czę ły kom plek so wą od bu do -
wę po nad dwu stu ki lo me trów
głów nych dróg w Moł da wii, wy -
bra ło do te go za da nia im po nu -
ją cą flo tę skła da ją cą się
z osiem na stu ma szyn mar ki

New Hol land, w tym dwóch
rów nia rek dro go wych F156.7.
Z ko lei spe cja li zu ją ca się
w pra cach ziem nych nie miec -
ka fir ma Hin nen kamp roz po -
czę ła ostat nio eks plo ata cję
sze ściu rów nia rek New Hol -
land z ka bi ną o ni skim pro fi lu.
Jak wi dać, pro du ko wa ne w ber -
liń skich za kła dach fir my i obec -
ne na świa to wych ryn kach  rów -
niar ki New Hol land, są do ce nia -
ne przez użyt kow ni ków ze
wzglę du na swo ją pre cy zję pra -
cy, eko no mi kę eks plo -
ata cji, nie za wod ność
oraz funk cjo nal ność.

MASZYNY BUDOWLANE

Rów niar ki New Hol land Con struc tion – tra dy cja zo bo wią zu je
Kon struk cja rów nia rek dro go wych New Hol land opie ra się na za ło że niach in ży nie rów nie miec -
kiej fir my Oren ste in&Kop pel, któ rzy swe go cza su wy zna czy li tren dy od no śnie funk cjo nal no ści
ma szyn te go ty pu. Pod wzglę dem ma sy i mo cy rów niar ki F106.7 i F156.7  ide al nie speł nia ją wy -
ma ga nia eu ro pej skich użyt kow ni ków

www.newholland.com

Równiarkę New Holland F106.7 (12 t) zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu na małych i średnich placach budowy

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

www.newholland.com

http://www.newholland.com/Pages/index.html
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O tym, że ko re ań skim kon -
struk to rom za mysł ten w peł -
ni się po wiódł, moż na się by -
ło prze ko nać od wie dza jąc
bu do wę ga zo cią gu prze bie ga -
ją ce go po mię dzy Szcze ci -
nem i Gdań skiem. Przy re ali -
za cji pro jek tu o łącz nej dłu go -
ści 265 km pra cu je sześć ma szyn
Hy un dai – po dwie ko par ki gą -
sie ni co we 250NLC-9, 320NLC-9
oraz 320LC-9. 
Kon struk to rzy ko re ań skie go
kon cer nu pod kre śla ją, że
na każ dym eta pie po wsta wa -
nia kon cep cji no wych ma -
szyn w cen trum ich uwa gi po -
zo sta wał ope ra tor. Pra ce ba -
daw czo -roz wo jo we mia∏y
na ce lu przede wszyst kim po -
pra wę wa run ków je go pra cy
oraz bez pie czeń stwa. Z opi nii
ope ra to rów pra cu ją cych
na pol skich pla cach bu do wy
wy ni ka, że efek ty pra cy in ży -
nie rów Hy un da ia są opty mal -
ne. Po wio dło się im bo wiem
stwo rze nie ma szyn ∏atwych
w obs∏udze i kom for to wych.
Nie za po mnie li oni jed nak
tak że, by ko par ki gą sie ni co -
we dzie wią tej ge ne ra cji by ły
wy daj ne i nie za wod ne. Ko -
par ki Se rii 9 im po nu ją osią ga -
mi w za kre sie si ły po cią go wej
oraz udźwi gu, co spra wia, że
pra ce z ich wy ko rzy sta niem
mo gą być wy ko ny wa ne szyb -
ko i pre cy zyj nie. 
Użyt kow ni cy chwa lą też so -
lid ną bu do wę ma szyn. Wy ko -
na na ze sta li o pod wyż szo nej
twar do ści ra ma pod wo zia
o prze kro ju X jest ze spa wa -
na ze wzmoc nio ny mi skrzyn -
ko wy mi ra ma mi gą sie nic. 
Opa ten to wa ny przez kon cern
Hy un dai układ hy drau licz ny
opar ty na dwóch pom pach tło -
ko wych o zmien nej ob ję to ści
sko ko wej Ka wa sa ki za pew nia
pre cy zyj ne ste ro wa nie ru cha -
mi ro bo czy mi. Zmo der ni zo wa -
ny głów ny za wór ste ru ją cy po -

zwa la na osią gnię cie naj wyż -
szej sku tecz no ści dzia ła nia
i płyn niej szą pra cę. Za wór
bez pie czeń stwa chro ni układ
przed prze cią że nia mi. 
W ko par kach se rii 9 za sto so -
wa no zmo der ni zo wa ną ka bi -
nę. W ce lu za pew nie nia mak -
sy mal nej sztyw no ści, jej kon -
struk cję wzmoc nio no spe cjal -
ny mi bel ka mi. By ło to ko -
niecz ne z uwa gi na zwięk sze -
nie po wierzch ni prze szklo -
nych. Ka bi na speł nia wy mo gi
bez pie czeń stwa ROPS, FOPS
oraz TOPS. Dzię ki du żej po -
wierzch ni prze szkleń ope ra tor
ma do sko na łą wi docz ność
we wszyst kich kie run kach.
Do sko na ła izo la cja aku stycz -
na spra wia, że pra cu ją cy

na ko par ce nie jest na ra żo ny
na szko dli wy wpływ ha ła su.
Wy so ko wy daj ny układ kli ma -
ty za cji i ogrze wa nia za pew -
nia ją naj wyż szy kom fort pra -
cy nie za leż nie od wa run ków
ato mos fe rycz nych. Spe cjal ny
układ od mra ża ją cy wnę trze
ka bi ny pod wyż sza kom fort
ope ra to ra. Jest to szcze gól nie
istot ne w okre sie zi mo wym. 
Ele men ty ste ro wa nia opra co -
wa no i roz miesz czo no zgod -
nie z naj now szy mi zdo by cza -
mi er go no mii. Kon so la z ob -
słu gi wa ny mi in tu icyj nie dżoj -
sti ka mi jest te raz re gu lo wa -
na na wy so kość, co umoż li -
wia ope ra to ro wi pra cę w wy -
god nej po zy cji. W dźwi gniach
ob słu go wych umiesz czo no

kla wi sze uła twia ją ce ob słu gu -
ją ce mu ma szy nę ste ro wa nie
osprzę tem ro bo czym. 
Szcze gól nie po chleb ne opi nie
do ty czy∏y ła two ści ob słu gi no -
we go pa ne lu ste ro wa nia wy po -
sa żo ne go w czy tel ny, sied mio -
ca lo wy wy świe tlacz LCD.
Za je go po mo cą ope ra tor ma
moż li wość wy bo ru róż no rod -
nych usta wień uła twia ją cych
mu pra cę, a tym sa mym pod -
no szą cych wy daj ność i eko no -
mi kę eks plo ata cji ko par ki. Po -
ja wia ją ce się na mo ni to rze da -
ne, ta kie jak na przy kład pręd -
kość ob ro to wa sil ni ka, śred nia
tem pe ratu ra chło dzi wa jed -
nost ki na pę do wej, po ziom pa -
li wa oraz stan po ło że nia new -
ral gicz nych prze łącz ni ków da -
ją ope ra to ro wi moż li wość do -
kład ne go śle dze nia pa ra me -
trów pra cy ma szy ny. Ob słu gu -
ją cy ma szy nę jest też na bie -
żą co in for mo wa ny o wszel -
kich od stęp stwach od nor my
w pra cy ma szy ny. Po zwa la mu
to za re ago wać z od po wied nim
wy prze dze niem i ogra ni czyć
tym sa mym ry zy ko wy stą pie -
nia roz le glej szej uster ki. 
Ope ra tor mo że wy bie rać spo -
śród trzech pro gra mów mo cy
(moc ny, stan dar do wy i eko no -
micz ny) i dwóch pro gra mów
pra cy (ko pa nie i pra ca osprzę -
tem ro bo czym). Po moc na jest
tak że moż li wość do sto so wa -
nia pa ra me trów ro bo czych
do wy ma gań użyt kow ni ka.
Pro gra mo wać moż na szyb -
kość dzia ła nia łyż ki i ra mie nia
oraz nie któ re funk cje dżoj sti -
ków. Wła sne usta wie nia wpro -
wa dzić moż na też do ukła du
CAPO (Com pu ter Aided Po -
wer Opti mi za tion), któ ry ste ru -
je mo cą sil ni ka i prze pły wem
pły nu hy drau licz ne go. Pa ra -
me try ro bo cze no wych ko pa -
rek Hy un dai mo ni to ru je układ
Hi -ma te, któ ry uła twia ser wi -
so wa nie i na pra wy. Po zwo li ło
to na znacz ne wy dłu że nie in -
ter wa łów ser wi so wych. Olej
hy drau licz ny pod le ga te raz
wy mia nie jedynie co
pięć ty się cy go dzin,
a fil try co ty siąc. 

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai – pra ca win na spra wiać ra dość!
Ope ra tor, któ ry pra cu je z chę cią, le piej wy ko nu je swo je za da nia. Te go
zda nia są z pew no ścią kon struk to rzy Hy un dai He avy In du stries czy nią cy
wszyst ko, by ope ra to rzy byli jak najmniej zmęczeni co dzien ną pra cą…

www.amago.pl

In no wa cyj ne funk cje, pod wyż szo ny kom fort pra cy ope ra to ra, po pra wio ne pa ra me try
ro bo cze oraz istot ne ogra ni cze nie kosz tów eks plo ata cyj nych osią gnię te za spra wą
zre du ko wa nia zu ży cia pa li wa – to g∏ów ne za le ty ko pa rek Hy un dai no wej ge ne ra cji 

http://www.amago.pl/
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Już w pierw szym ro ku dzia łal -
no ści Me ca lac Pol ska od no -
to wał suk ces. Mi mo trud nej
sy tu acji w bran ży bu dow la nej
no we i uży wa ne ma szy ny
(cer ty fi ko wa ne ja ko ścią fa -
brycz nej ob słu gi ser wi so wej)
Me ca lac zna la zły zna czą cą
licz bę na byw ców. – Cie szy
nas, że co raz więk sza gru pa
pol skich firm wy ko naw czych
do strze ga i po dzie la fi lo zo fię
funk cjo no wa nia ma szyn Me -
ca lac. Dzię ki nim co dzien ność
na bu do wie zy sku je no wy wy -
miar. Wy ko rzy stu jąc wie lo funk -
cyj ność ma szyn Me ca lac moż -
na szyb ciej zre ali zo wać za da -
nia i ogra ni czyć licz bę wy ko -
rzy sty wa ne go sprzę tu – mó wi
An drzej Ge tler, dy rek tor
sprze da ży Me ca lac Pol ska.
Sze ro ka pa le ta pro duk cyj na fir -
my Me ca lac spra wia, że każ dy
znaj dzie w niej ma szy nę cał ko -
wi cie speł nia ją cą je go wy ma -
ga nia. Naj bar dziej zna nym
mo de lem, ty po wym Me ca la -
kiem jest 9,5-to no wa ko par ka
se rii 12 z w peł ni ob ro to wą
wie żą. „Dwu nast ka” wy stę pu -
je w dwóch wer sjach MSX
i MTX. Ma szy ny róż nią się wy -
daj no ścią ukła du hy drau li ki ro -
bo czej i si łą w ukła dzie na pę -
du hy dro sta tycz ne go. Kon -
struk cyj nie mo de le te opar te
są na prze gu bo wej ra mie i to
wła śnie po przez prze gub cen -
tral ny re ali zo wa ny jest skręt.
Dzię ki te mu Me ca lac se rii 12
jest bar dzo zwrot ny, co ma du -
że zna cze nie w cia snych prze -
strze niach i na zur ba ni zo wa -
nym ob sza rze miast i aglo me -
ra cji. Im po nu ją cym pa ra me -
trem tej ma szy ny jest śred ni ca
ob ro tu. Dla te go mo de lu wraz
z wy się gni kiem nie prze kra cza
ona trzech me trów. Osprzęt
ma szy ny mo że być szyb ko
zmie nio ny, bez ko niecz no ści

wy cho dze nia ope ra to ra z ka bi -
ny. Ma szy ny te wy ko rzy sty wa -
ne są naj czę ściej przy bu do -
wie dróg, chod ni ków, skwe -
rów, obiek tów miesz kal nych
oraz wszę dzie tam, gdzie
prze strzeń ro bo cza jest bar -
dzo ogra ni czo na. 
Kom pak to wa „ko łów ka” 714
MWe o ma sie 14 ton to wy jąt -
ko wa ma szy na do rów nu ją ca
pa ra me tra mi ro bo czy mi stan -

dar do wym ko par kom ko ło -
wym wy po sa żo nym w prze -
ciw wa gi znacz nych roz mia -
rów. Me ca la ca 714 MWe ten
man ka ment nie do ty czy. Ma -
szy na mie ści się prak tycz nie
we wła snym ob ry sie. Sta no wi
przy tym opty mal ne po łą cze -
nie zwar to ści kon struk cji i do -
sko na łych wła ści wo ści eks -
plo ata cyj nych. Przy ma łym
pro mie niu za cho dze nia ty łu
ma szy ny przy ob ro cie (R
= 1,6 m), ko par ką 714 MWe
pra co wać moż na w ob ry sie
jed ne go pa sa jezd ni, bez ko -
niecz no ści wstrzy my wa nia
ru chu. Układ ki ne ma ty ki wy -
się gni ka czy ni ma szy nę efek -
tyw ną na wet w naj bar dziej
ogra ni czo nych stre fach pra cy

(cał ko wi ta śred ni ca ob ro tu
wy no si za le d wie 3,7 m). Dzię -
ki dwóm osiom skręt nym ma -
szy na jest nie sa mo wi cie
zwrot na. Me ca lac 714 MWe
to ide al na ko par ka na zur ba -
ni zo wa ne pla ce bu do wy.
Głów ny mi za le ta mi jest
oszczęd ność cza su re ali za cji
prac, ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa, a przede wszyst kim
moż li wość wy ko na nia ro bót,

któ re do tej po ry wy ma ga ły
za sto so wa nia sprzę tu wiel ko -
ga ba ry to we go. Jed na ma szy -
na, je den ope ra tor, wie le roz -
wią zań. Ta ka jest wła śnie fi lo -
zo fia Me ca la ca.
Od sa me go po cząt ku ist nie -
nia Me ca lac śle dzi ł zmia ny
w po trze bach firm wy ko naw -
czych. W efek cie skon stru -
owa no ma szy nę se rii MCR
sta no wią cą po łą cze nie śred -
niej wiel ko ści ko par ki gą sie -
ni co wej i kom pak to wej ła do -
war ki bur to wej. W mo de -
lach MCR/6 MCR/8 oraz
MCR/10 zastosowano wie le
roz wią zań po zwa la ją cych im
w peł ni ada ptować się do wa -
run ków placu budowy. Ma -
szy ny  te two rzą „no wą ja -

kość” w spo so bie pra cy
i spo so bie my śle nia o kom -
pak to wej ko par ce gą sie ni co -
wej. Dzię ki wszech stron no -
ści, wy so kim pa ra me trom ro -
bo czym i zmi ni ma li zo wa nym
wy ma ga niom prze strze ni ro -
bo czej, ko par ki MCR mo gą
pra co wać w róż no rod nych
zastosowaniach. MCR mo że -
my spo tkać m.in. przy ukła -
da niu ka bli i rur w wy ko pach,
ro bo tach ogól no bu dow la -
nych i in sta la cyj nych, kształ -
to wa niu terenów zielonych,
ukła da niu kost ki bru ko wej itp.
Do za let ma szy ny MCR za li -
czyć trze ba pręd kość po ru -
szania się. Osią ga ona 10
km/h, co w przypadku
maszyny gąsienicowej jest
imponującym rezultatem. 
Kom pak to we ła do war ki to
rów nież sil na stro na fir my Me -
ca lac. Po cząw szy od ła do wa -
rek prze gu bo wych AX, przez
sztyw no ra mo we AF, a koń -
cząc na mo de lach AS z ob ro -
to wym wy się gni kiem – ma -
szy ny Me ca lac na le żą do naj -
lep szych w każ dej z ka te go rii.
Ope ra tor pra cu ją cy ła do war -
ką z ob ro to wym wy się gni -
kiem zy sku je przede wszyst -
kim na cza sie. Ła do war ka AS
jest szyb ka. Za cho wu je sta bil -
ność w naj trud niej szych wa -
run kach te re no wych. Do sko -
na le spraw dza się w fir mach
bru kar skich i ka na li za cyj nych,
bo wiem za rów no świet nie
przy go tu je pod ło że pod uło -
że nie kost ki, jak i za sy pie ru ry
w wy ko pie prze miesz cza jąc
się wzdłuż nie go, a nie pod -
jeż dża jąc czo ło wo, jak ma to
miej sce w przy pad ku stan dar -
do wych ła do wa rek. Szyb ko -
złą cze po zwa la ope ra to ro wi
zmie nić osprzęt z łyż ki ła do -
war ko wej na wi dły czy wy się -
gnik ha ko wy w bar dzo krót -
kim cza sie. Co cie ka we, sys -
tem ob ro tu ob ję ty jest gwa -
ran cją obo wią zu ją cą przez ca -
ły czas eks plo ata cji. Na uwa -
gę za słu gu ją rów nież bez ob -
słu go we po łą cze nia
sworz nio wo -tu le jo we
na wy się gni ku.

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac – wie lo funk cyj na doskonałość 
We wrze śniu ubie głe go ro ku roz po czę ła dzia łal ność fir ma Me ca lac Pol -
ska z sie dzi bą w Ła zi skach Gór nych (woj. ślą skie). Na le żą ca do gru py
Me ca lac Fran cja spół ka na po cząt ku przy szłe go ro ku pla nu je uru cho -
mie nie od dzia łu na Dol nym Ślą sku, któ ry bę dzie ob słu gi wał klien tów te -
go re gio nu, zgod nie z de wi zą „Te raz bli żej Cie bie, by móc wię cej”

www.mecalac.pl

Ma szy ny se rii MCR sta no wią cą ce po łą cze nie śred niej wiel ko ści ko par ki gą sie ni co -
wej i kom pak to wej ła do war ki bur to wej po tra fią znacz nie wię cej, niż moż na by ocze -
ki wać od sprzę tu o kon wen cjo nal nej bu do wie

http://www.mecalac.com/pl/


http://www.mecalac.com/pl/


34 Pośrednik Budowlany

Wśród wio dą cych pro du cen -
tów sprzę tu speł nia ją ce go
wy ma ga nia firm zaj mu ją cych
się za go spo da ro wa niem od -
pa dów jest Vo lvo Con struc -
tion Equ ip ment. Naj bar dziej
po pu lar ne w tym seg men cie
są ła do war ki kom pak to we.
Sta no wią one ide al ną kom bi -
na cję ga ba ry tów, mo cy
i kom for tu z po jem ny mi łyż -
ka mi ła do war ko wy mi i sze ro -
kim wy bo rem osprzę tu. 
Ser cem tych ma szyn są do -
sko na łe, oszczęd ne sil ni ki
wy so ko pręż ne Vo lvo o du żym
mo men cie ob ro to wym osią -
ga nym w ni skim za kre -
sie pręd ko ści. Ma szy ny wy -
po sa żo ne są w wy się gnik
z opa ten to wa nym ukła dem ki -
ne ma ty ki osprzę tu ro bo cze go
ty pu TP, któ ry za pew nia du że
si ły wy ry wa ją ce przy jed no -
cze snym rów no le głym pro wa -
dze niu osprzę tu w ca łym za -
kre sie je go ru chu. 
W po ło wie wrze śnia do pra cy
w sor tow ni od pa dów Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Ino wro cła wiu (PGKiM) roz -
po czę ła pra cę ła do war ka
kom pak to wa Vo lvo  L30B
Pro – Po trze bo wa li śmy ma szy -
ny do sze ro ko ro zu mia ne go
za go spo da ro wa nia od pa dów
na te re nie no wo uru cho mio -
nej in we sty cji –  po wie -
dział  Mar cin Szczę sny, kie -
row nik Re gio nal nej In sta la cji
do Prze twa rza nia Od pa dów
Ko mu nal nych. Ła do war ka
Vo lvo  L30B Pro na da je się
wprost ide al nie do te go ro -
dza ju za sto so wań. Ma szy nę
wyposażono  w dwie łyż ki ła -
do war ko we (w tym jed ną
do ma te ria łów lek kich o po -
więk szo nej po jem no ści), spe -
cjal nej kon struk cji oraz chwy -
tak  do spra so wa nych ma te -
ria łów. Ła twe i szyb kie prze pi -

na nie na rzę dzi ro bo czych za -
pew nia szyb ko złą cze hy drau -
licz ne. Dzię ki nie mu moż li wo -
ści ma szy ny są ogra ni czo ne
je dy nie in wen cją użyt kow ni -
ków i moż li wo ścia mi pro du -
cen tów osprzę tu. Swo istą po -
zy cją obo wiąz ko wą sta ją się
łyż ki z hy drau licz nie do ci ska -
ną kla pą. Ogra ni cza ona
„ucie ka nie” z ły żek lżej szych

od pa dów, ta kich jak sty ro pian
czy tek tu ra.         
Ino wro cław ski PGKiM sto su je
opo ny pneu ma tycz ne w kla -
sie L -5 o pod wyż szo nej od -
por no ści na uszko dze nia me -
cha nicz ne. W ra zie ko niecz -
no ści ła do war kę wy po sa żyć
moż na w ogu mie nie peł ne,
któ re dzię ki spe cjal nej kon -
struk cji łą czy od por ność
na prze bi cia z do sko na łą trak -
cją i amor ty za cją. 
Z całą pew no ścią w kon tek ście
ma szyn pra cu ją cych w tak trud -
nych wa run kach wspo mnieć
war to o ich ka bi nie i wszyst kich
jej ele men tach. Na tym po lu Vo -
lvo rów nież ma się czym po -
chwa lić. Cer ty fi ko wa na kon -
struk cja (ROPS/FOPS) za pew -
nia bez pie czeń stwo, a spraw ny
sys tem kli ma ty za cji i fil tro wa nia
po wie trza, er go no micz ne roz -
miesz cze nie dźwi gni ste ru ją -

cych pra cą ma szy ny oraz wy -
god ny i re gu lo wa ny fo tel prze -
ko na ją do sie bie każ de go ope -
ra to ra. – Już po kil ku ty go -
dniach eks plo ata cji prze ko na li -
śmy się, że Vo lvo L30B Pro
to nie zwy kle so lid na i efek tyw -
na ma szy na.  Ope ra to rzy do ce -
nia ją  ją za kom fort, er go no mię
i do brą wi docz ność z ka bi ny.
Wpływ na jej po pra wę ma też

do dat ko we oświe tle nie do jaz -
dy wstecz. Dla na sze go za kła -
du ozna cza to więk sze bez pie -
czeń stwo w miej scu pra cy. Za -
rów no dla sa me go ope ra to ra,
jak i in nych pra cow ni ków.
Chciał bym też pod kre ślić zna -
czą co niż sze,  niż pier wot nie
za kła da li śmy,  zu ży cie pa li wa.
Przy obec nych ce nach to
niezwykle cenna zaleta! – pod -
su mo wał Mar cin Szczę sny.   
Z uwa gi na trud ne wa run ki
pra cy ma szy na mo że być do -
po sa żo na w do dat ko we ele -
men ty ochron ne. Do wy bo ru
są mię dzy in ny mi osło ny pod -
wo zia, okra to wa nie wszyst -
kich po wierzch ni prze szklo -
nych ka bi ny, kon struk cja
ochron na prze dzia łu sil ni ko -
we go, za bez pie cze nie wlo tów
do chłod nic, dwu kie run ko wy
wen ty la tor z funk cją sa mo -
oczysz cza nia), do dat ko we fil -

try po wie trza za rów no dla sil -
ni ka, jak i ka bi ny oraz me ta lo -
we osło ny re flek to rów. Wszyst -
kie wy mie nio ne wy żej ele men -
ty wy po sa że nia ła do wa rek
kom pak to wych ofe ro wa nych
przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow -
la ne Pol ska po zwa la ją speł nić
wy so kie wy ma ga nia, ja kie sta -
wia ją przed ni mi użyt kow ni cy
oraz agre syw ne śro do wi sko
sor tow ni i skła do wisk od pa -
dów. Eks plo ata cja od po wied -
nio wy po sa żo nej ma szy ny jest
płyn na, po zba wio na nie prze -
wi dzia nych prze sto jów i uste -
rek, a ser wi so wa nie ogra ni cza
się w więk szo ści przy pad ków
do pla no wa nej ob słu gi tech -
nicz nej w okre ślo nym z wy -
prze dze niem har mo no gra mie.
Pod kre ślić na le ży, że ma szy -
ny te go ty pu za zwy czaj pra cu -
ją bar dzo in ten syw nie. – Wy ra -
zy uzna nia klien tów, któ rzy za -
ufa li Vo lvo po zwa la ją z opty mi -
zmem pa trzeć w przy szłość.
Vo lvo ma ma szy ny do sko na le
na da ją ce się dla te go dy na -
micz nie roz wi ja ją ce go się
seg men tu ryn ku. Ła do war ki
kom pak to we Vo lvo do sko na -
le na da ją się do za dań, w któ -
rych po trzeb ne są im po nu ją -
ce zwrot no ścią ma szy ny
o nie wiel kich ga ba ry tach. Po -
cząw szy od za ła dun ku i prze -
wo że nia ma te ria łów, przez
ro bo ty ziem ne, aż po za go -
spo da ro wa nie od pa dów, re -
cy kling, urzą dza nie te re nów
zie lo nych – na sze ła do war ki
kom pak to we    po zwa la ją
osią gać świet ne re zul ta-
ty. Im po nu ją wy daj no ścią,
kom for tem, eko no micz ną
eks plo ata cją oraz wy so ką
nie za wod no ścią – stwier dził
Ma riusz Wi śniew ski, dy rek -
tor sprze da ży firmy
Volvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment dzia ła pro eko lo gicz nie
Ra cjo nal na go spo dar ka od pa da mi jest jed nym z naj istot niej szych ele men tów po li ty ki pro eko lo gicz nej
kra jów Unii Eu ro pej skiej. In we stu ją one w bu do wę i mo der ni za cję wszel kie go ro dza ju sor tow ni oraz sta -
cji prze ła dun ku i skła do wa nia od pa dów. Nie dzi wi więc wzrost za po trze bo wa nia na ma szy ny spe cjal nie
przy go to wa ne do pra cy w tych spe cy ficz nych wa run kach 

www.volvoce.pl

Ła do war ka kom pak to wa Vo lvo L30B Pro wy po sa żo na zo sta ła mię dzy in ny mi w chwy -
tak o spe cjal nej kon struk cji  słu żą cy do prze miesz cza nia spra so wa nych od pa dów

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Naj now sza kon struk cja bież -
ni ka i wzmoc nio ny kar kas za -
pew nia ją opo nie zde cy do wa -
nie wyż szą od por ność
na uszko dze nia me cha nicz -
ne. Jed no cze śnie za cho wa -
na jest opty mal na trak cja
i sta bil ność. W kla sie opon
R4 So li de al BHZ od zna cza
się naj bar dziej za bu do wa ną
po wierzch nią bież ni ka (sto -
su nek wy peł nie nia bież ni ka
do pu stych prze strze ni wy no -
si sześć dzie siąt pro cent). Ma
to wpływ na ob ni że nie ilo ści
punk to wych uszko dzeń. 

In no wa cyj ny wzór bież ni ka
ogra ni cza je go uszko dze nia
na bar kach, ma też do dat ni
wpływ na zmniej sze nie na ci -
sku po wierzch nio we go. Re -
gu lar na li nia kon tak tu bież ni -
ka z pod ło żem sprzy ja z ko lei
kom pen so wa niu wi bra cji.
Kon struk cja opo ny zo sta ła za -
pro jek to wa na przede wszyst -
kim z my ślą o za sto so wa niu
w ma szy nach pra cu ją cych
na twar dym pod ło żu, po -
wierzch niach ka mie ni stych
z dłu gi mi od cin ka mi prze jaz -
du oraz apli ka cji He avy Du ty. 

Dzię ki swym wła ści wo ściom
opo na So li de al BHZ mo że
tak że sta no wić zi mo we wy po -
sa że nie ma szyn pra cu ją cych
przy od śnie ża niu. Opo na So -
li de al BHZ do stęp na jest już
w naj bar dziej po pu lar nych
roz mia rach: 12-16.5 PR12
(305/70-16.5), 16.9-28 PR12
(440/80-28), 18.4-26 PR12
(480/80-26), 19.5L -24 PR12
(500/70-24). Ga ma roz mia -
rów z pew no ścią bę dzie jesz -
cze uzu peł nia na.
So li de al SRAT to opo na ra -
dial na sto so wa na do wo zi deł,
ła do wa rek oraz rów nia rek
dro go wych. Spe cjal nie za pro -
jek to wa ny bież nik, wła ści wie
skom po no wa na mie szan ka
gu mo wa oraz zop ty ma li zo wa -
ny wskaź nik wy peł nie nia nie -
kie run ko we go, głę bo kie go
bież ni ka ma ją po zy tyw ny
wpływ na do sko na łą trak cję
(przy czep ność, si łę ucią gu)
oraz sta bil ność opo ny. Na wet
pod czas pra cy w naj cięż -

szych wa run kach te re no -
wych ma szy na wy po sa żo -
na w te go ty pu ogu mie nie
ra dzi so bie bez naj mniej -
szych pro ble mów. Spe cjal -
na kon struk cja wpły wa po zy -
tyw nie na wy dłu że nie ży wot -
no ści ogu mie nia dzię ki pod -
nie sie niu od por no ści na prze -
cię cia i in ne go ro dza ju uszko -
dze nia me cha nicz ne. 
No wa tor ska kon struk cja opo -
ny So li de al SRAT za pew nia
ogra ni cze nie stop nia jej na -
grze wa nia i do bre od pro wa -
dza nie cie pła. Dzię ki te mu na -
da je się ona ide al nie do za sto -
so wań wy ma ga ją cych prze jaz -
dów na dłu gich dy stan sach.
Zop ty ma li zo wa ny pro fil bież ni -
ka zapewnia je go rów no mier -
ne zu ży cie i trwa łość przez ca -
ły okres eksplo ata cji. Kar kas
opo ny zo stał za pro jek to wa ny
spe cjal nie z my ślą
o pracy w naj trud niej -
szych wa run kach.

KOMPONENTY

So li de al Backhoe BHZ
No wa opo na So li de al Bac khoe BHZ jest prze -
zna czo na do ko par ko -ła do wa rek, no śni ków te -
le sko po wych oraz mi ni ła do wa rek. Spraw dza
się do sko na le w za sto so wa niach o zwięk szo -
nym ry zy ku uszko dze nia czo ła opo ny oraz
na na wierzch niach po dat nych na uszko dze nia
(na przy kład na te re nach zie lo nych)

www.camoplastsolideal.com/pl

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.camoplastsolideal.com/pl/
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Ty po sze re gi C i K za pro jek to -
wa ne zostały z my ślą o speł -
nie niu wy mo gów użyt kow ni -
ków z seg men tu trans por tu
bu dow la ne go. Tym samym
Re nault Trucks ma swo jej
ofer cie po jaz dy dla firm pro -
wa dzą cych ro bo ty ziem ne,
wy bu rze nio we, re ali zu ją cych
trans port ma te ria łów bu dow -
la nych czy be to nu. 
Do sko na łe osią gi po jaz dów
typoszeregu C pod wzglę -
dem ła dow no ści, eko no mi ki
pa li wo wej, kom for tu jaz dy
i nie za wod no ści ide al nie
współ gra ją z po trze ba mi
użytkowników zaj mu ją cych
się trans por tem ma te ria łów
bu dow la nych lub be to nu.
Z ko lei du ża moc sil ni ka, si ła
na pę do wa i prze świt tych po -
jaz dów speł nia ją wy ma ga nia
bran ży ro bót ziem nych. 
Se ria K na to miast do sko na le
spraw dza się w cięż kich ro bo -
tach ziem nych i wy bu rze nio -
wych, trans por cie ma szyn bu -
dow la nych, ro bo tach dro go -
wych. Wy ma ga ją one za sto -
so wa nia po jaz dów o bar dzo
du żej mo cy sil ni ka, ła dow no -
ści, wy trzy ma ło ści oraz zdol -
no ści po ko ny wa nia prze -
szkód te re no wych. Ty po sze -
reg Re nault Trucks K speł nia
te wy mo gi usta na wia jąc no we
stan dar dy w za kre sie wy trzy -
ma ło ści i prze świ tu, a tak że
ką ta na tar cia, któ ry wy no -
si 32° i jest naj więk szy wśród
ak tu al nie do stęp nych po jaz -
dów bu dow la nych. No we po -
jaz dy po sia da ją udo sko na lo -
ny układ na pę do wy, z sil ni ka -
mi speł nia ją cy mi nor mę emi -
sji spa lin Eu ro 6. W no wej ga -
mie po jaz dów bu dow la nych
wpro wa dzo no wie le zmian,
z któ rych na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu ją ka bi ny. Są one
bar dziej prze stron ne, kom for -
to we i er go no micz ne oraz wy -
po sa żo ne w ob ro to we prze -
łącz ni ki. Z bo ku ka bi ny znaj -

du je się sto pień wej ścio wy,
uła twia ją cy kie row cy kon tro lę
ła dun ku. Po jaz dy te wy trzy -
mu ją naj trud niej sze wa run ki
użyt ko wa nia. Po jaz dy są wy -
po sa żo ne w re flek to ry do -
świe tla ją ce za kręt, ofe ro wa ną
stan dar do wo zauto ma ty zo -
wa ną skrzy nię bie gów Opti -
dri ver, elek trycz nie ste ro wa ny
ha mu lec au to ma tycz ny po -
sto jo wy uru cha mia ny w chwi li
wy łą cza nia sil ni ka i róż ne go
ro dza ju ele men ty po zwa la ją -
ce skró cić czas mon ta żu za -

bu do wy, a tym sa mym czas
do sta wy za mó wio ne go przez
nabywcę po jaz du.
Po jaz dy ty po sze re gu C wy po -
sa żo no w hy dro sta tycz ny
układ na pę du na przed nią oś
Opti track, któ ry po zwa la
na tym cza so we zwięk sze nie
wła sno ści trak cyj nych po jaz -
du. W ty po sze re gu K sto so wa -
ny jest kon wen cjo nal ny układ
na pę du na wszyst kie ko ła.
W ce lu ogra ni cze nia zu ży cia
pa li wa, a tym sa mym ob ni że -
nia kosz tów eks plo ata cyj nych,
Re nault Trucks już na wcze -
snym eta pie pro jek to wa nia po -
jaz dów skon cen tro wa ło się
na eko no mi ce pa li wo wej. Ka bi -
na i każ dy pod ze spół ukła du
na pę do we go sprzy ja oszczęd -
no ściom w tym za kre sie. Po -
chy le nie przed niej szy by o 12°

i nada nie ka bi nie tra pe zo we go
kształ tu spo wo do wa ło po pra -
wę współ czyn ni ka opo ru po -
wie trza (Cx) o 12%. Na byw cy
no wych po jaz dów bu dow la -
nych Re nault Trucks mo gą li -
czyć na więk szą opła cal ność
eks plo ata cji, wy ni ka ją cą z bez -
kon ku ren cyj nych osią gów no -
wych jed no stek na pę do wych
Eu ro 6: DTI 11 i DTI 13. Re -
nault Trucks opra co wa ło ich
kon struk cję na ba zie wła -
snych, zna nych z wy so kiej
spraw no ści i ni skie go zu ży cia

pa li wa, jed no stek Eu ro 5. Mo -
der ni za cji pod da no po -
nad po ło wę ele men tów ba zo -
we go sil ni ka. Udo sko na lo no
układ SCR. Dzię ki za sto so wa -
niu no wych ma te ria łów wzro -
sła sku tecz ność ka ta li tycz nej
re duk cji tlen ków azo tu (NOx).
Układ oczysz cza nia spa lin
wzbo ga co no rów nież o filtr
czą stek sta łych.
Sil nik DTI 8 Eu ro 6 wy po sa żo -
ny jest w układ re cyr ku la cji
spa lin EGR. Re cyr ku la cja po -
le ga na kie ro wa niu czę ści
spa lin z po wro tem do cy lin -
dra w ce lu zmniej sze nia emi -
sji tlen ków azo tu (NOx) z sil -
ni ka. Resz ta NOx jest usu wa -
na ze spa lin w pro ce sie re -
duk cji ka ta li tycz nej SCR. Filtr
czą stek sta łych po zwa la zre -
du ko wać ich za war tość

w spa li nach do bar dzo ni -
skie go po zio mu, wy ma ga -
ne go przez naj now szą nor -
mę emi syj ną. Sil ni ki DTI 13
w typoszeregach C i K do -
stęp ne są w trzech po zio mach
mo cy: 440 KM/2.200 Nm,
480 KM/2.400 Nm oraz
520 KM/2.550 Nm.
Dzię ki kon struk cji zop ty ma li -
zo wa nej pod wzglę dem ma -
sy wła snej se ria C cechuje
się wy jąt ko wą ła dow nością,
do 22,8 ton w po jaz dach
o kon fi gu ra cji osi 8x4. Po jaz -
dy K cha rak te ry zu ją się do -
pusz czal ną ma są cał ko wi tą
do 50 ton i mo gą two rzyć ze -
sta wy dro go we o ma sie cał -
ko wi tej do 120 ton. Po jaz dy
zo sta ły tak że przy sto so wa ne
do peł nej in te gra cji z Opti fle -
et, ofe ro wa nym przez Re nault
Trucks sys te mem za rzą dza -
nia flo tą, zwięk sza ją cym opła -
cal ność eks plo ata cji sa mo -
cho du cię ża ro we go.
Ty po sze reg Re nault Trucks K
po sia da do dat ko wy atut
w po sta ci ty po wo „te re no we -
go” ukła du na pę do we go.
Dzię ki pre cy zyj ne mu ukła do -
wi kie row ni cze mu po jaz dy te
są wy jąt ko wo zwrot ne i ce -
chu ją się ma łą śred ni cą za -
wra ca nia. Sta no wią ca stan -
dar do we wy po sa że nie ty po -
sze regu C skrzy nia bie gów
Opti dri ver jest rów nież do -
stęp na w po jaz dach se rii K,
w tym w kon fi gu ra cji z na pę -
dem na wszyst kie ko ła.
Re nault Trucks wpro wa dzi ło
tak że efek tyw ne roz wią za nie
w za kre sie po mo cy dro go wej.
Za rów no w ty po sze re gu C,
jak i K do stęp ny jest przy -
cisk „24/7”. Znaj du je się on
na de sce roz dziel czej i umoż -
li wia kie row cy na tych mia sto -
we po łą cze nie się z cen trum
Re nault Trucks As si -
stan ce, gdzie uzy ska
od po wied nią po moc.

POJAZDY BUDOWLANE

Nowa gama pojazdów budowlanych Renault Trucks
Re nault Trucks przed sta wia cał ko wi cie no wą ga mę po jaz dów bu dow la nych. Two rzą ją dwa ty po -
sze re gi: C – dla trans por tu bu dow la ne go oraz K – dla cięż kie go trans por tu bu dow la ne go

www.renault-trucks.com

Ce chy, ta kie jak wy trzy ma łość, kom fort pra cy, ła dow ność, trak cja, no we sil ni ki Eu -
ro 6, ni skie zu ży cia pa li wa i ła twość za bu do wy czy nią z tych po jaz dów ide al ne na -
rzę dzia do re ali za cji wy ma ga ją cych za dań w trans por cie bu dow la nym

http://www.renault-trucks.com/
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Gra co po sia da wła sny za kład
pro duk cyj no -ser wi so wy pro -
du ku ją cy kom plet ne za bu do -
wy po jaz dów cię ża ro wych,
któ rych in te gral ną czę ścią są
urzą dze nia prze ła dun ko we
fir my Pal fin ger. Za kład po sia -
da upraw nie nia Urzę du Do -
zo ru Tech nicz ne go do na pra -
wy, mo der ni za cji i kon ser wa -
cji pod do zo ro wych urzą dzeń
dźwi go wych. Gra co za pew nia
kom plek so we do sta wy sa mo -
cho dów cię ża ro wych z ma -

szy na mi prze ła dun ko wy mi fir -
my Pal fin ger i spe cja li stycz -
nych przy czep. Po ma ga w od -
po wied niej kom ple ta cji tech -
nicz nej ma szyn i do pa so wu je
urzą dze nia do pod wo zia. 
Licz ną gru pę od bior ców po -
jaz dów za bu do wa nych przez
Gra co są za kła dy ener ge tycz -
ne. Po trze bu ją one od po -
wied nio wy po sa żo nych po -
jaz dów, któ re spraw dzą się
na wet w naj trud niej szych wa -
run kach te re no wych. Spe cja -
li stycz na za bu do wa i pro fe -
sjo nal ny sprzęt za pew nia ją

eki pom ener ge tycz nym opty -
mal ną sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo dzia ła nia.
W ostat nim cza sie Gra co za -
bu do wa ło po jazd cię ża ro wy
prze zna czo ny do mon ta żu
i ob słu gi in sta la cji ener ge -
tycz nych. Wy po sa żo ny on
zo stał w żu raw Pal fin ger ty pu
PK27002 -SH i za bu do wę
do prze wo zu słu pów za mon -
to wa ną na pod wo ziu MAN
TGM 18.250 z na pę dem 4x4.
Wy po sa że nie po jaz du sta no -

wi do dat ko wo sprzęg przy -
cze py, ob rot ni ca do prze no -
sze nia słu pów, świ der ziem -
ny, hak ła dun ko wy oraz au to -
ma tycz nie po zio mo wa ny
kosz ro bo czy, z któ re go roz -
cią ga ne są li nie ener ge tycz -
ne. Ob wód hy drau licz ny po -
zwa la na za si la nie dwóch na -
rzę dzi ro bo czych, na przy -
kład chwy ta ka i ro ta to ra.
In te gral ną część za bu do wy
de cy du ją cą o jej funk cjo -
nal no ści sta no wi hy drau -
licz ny żu raw Pal fin ger typ
PK27002 -SH. Je go przy go -

to wa nie do pra cy od by wa
się bły ska wicz nie. Atu tem
żu ra wia jest szyb kość, bez -
pie czeń stwo i pre cy zja pra -
cy. Funk cjo nal ność urzą dze -
nia ro śnie dzię ki możliwości
za sto so wa nia bo ga te go wy -
po sa że nia opcjo nal ne go

oraz sze ro kiej ga my osprzę -
tu ro bo cze go. Gra co ofe ru je
je go sze ro ką ga mę, na przy -
kład chwy ta ki, ko sze ro bo cze,
za wie sia, wcią gar ki, wi dły pa -
le to we, świ dry ziem ne. 
Kon struk cja żu ra wia Pal fin -
ger PK27002 -SH po zwa la je -
go ope ra to ro wi na płyn ną
i w peł ni bez piecz ną pra cę.

Istot ny w tym wzglę dzie jest
nie ogra ni czo ny za kres ob ro -
tu żu ra wia. Osią gnię to to wy -
po sa ża jąc ko lum nę żu ra wia
w dwa sil ni ki hy drau licz ne
ob ro tu. Umoż li wia to ope ra to -
ro wi wy ko ny wa nie wie lo krot -
ne go ob ro tu ko lum ny w jed -
ną stro nę bez ko niecz no ści
ru chów po wrot nych. Me cha -
nizm za pew nia płyn ność za -
rów no star tu, jak i wy ha mo -
wa nia ukła du ob ro tu, co ma
nie zwy kle po zy tyw ny wpływ
na bez pie czeń stwo ro bot ni -
ków pra cu ją cych na wy so ko -

ści w ko szu ro bo czym,
na przy kład pod czas roz pi na -
nia prze wo dów ener ge tycz -
nych. Ta ka bu do wa me cha ni -
zmu za pew nia po nad to ka so -
wa nie lu zów na ob ro cie oraz
bar dzo du ży mo ment ob ro to -
wy żu ra wia.
Bez ob słu go wość sys te mu te -
le sko po wa nia wy się gni ka żu -

POJAZDY BUDOWLANE

Graco zabudowało pojazd dla energetyki
Od ro ku 1992 ofi cjal nym part ne rem kon cer nu Pal fin ger w Pol sce jest
fir ma Gra co, któ ra pro wa dzi sprze daż, za bu do wę i ser wis żu ra wi.
Wśród klien tów fir my jest wie le przed się biorstw z ta kich branż, jak bu -
dow nic two i ener ge ty ka

Żu raw w po zy cji ro bo czej z ko szem mon ta żo wym umoż li wia ją cym bez piecz ne wy -
ko ny wa nie prac na wy so ko ści

Po jazd dla bran ży ener ge tycz nej na pod wo ziu MAN TGM 18.250 z za bu do wą skrzy -
nio wą i żu ra wiem Pal fin ger w po ło że niu trans por to wym 

Żu raw Pal fin ger PK27002 -SH w po zy cji ro bo czej z ha kiem ła dun ko wym. Przy go to -
wa nie urzą dze nia do pra cy nie za bie ra wie le cza su
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ra wia po le ga na bra ku ko -
niecz no ści je go sma ro wa nia.
Przy no si to znacz ne ko rzy ści
użyt kow ni ko wi. Oszczę dza
on na kosz tach zwią za nych
z kon ser wa cją urzą dze nia
w dłuż szym okre sie eks plo -
ata cji oraz chro ni śro do wi sko
na tu ral ne, do któ re go nie
prze do sta ją się reszt ki środ -
ków smar nych. Pal fin ger sza -

cu je, że koszt kon ser wa cji
sys te mu te le sko po wa nia wy -
się gni ka o tra dy cyj nej bu do -
wie mo że wy no sić rocz nie
na wet pięć ty się cy zło tych.
Kil ka słów po świę cić wy pa da
sys te mo wi ła god ne go do bie -
gu tło ka si łow ni ków hy drau -
licz nych ra mion żu ra wia. Je -
go za da niem jest za pew nie -
nie płyn ne go wy ha mo wa nia

ru chów ro bo czych ra mion
żu ra wia. Po dob nie jak ma to
miej sce w przy pad ku me cha -
ni zmu ob ro tu, tak że i to roz -
wią za nie zna czą co pod no -
si bez pie czeń stwo lu dzi pra -
cu ją cych na wy so ko ści w ko -
szu ro bo czym. Istot ne jest
tak że bez piecz ne i pre cy zyj -
ne prze miesz cza nie ła dun ku.
Dzię ki sys te mo wi ła god ne go
do bie gu tło ka si łow ni ków
moż li we jest cał ko wi te wy eli -
mi no wa nie gwał tow nych ru -
chów ra mion żu ra wia.
W żu ra wiu za sto so wa no wie -
lo tłocz ko wą pom pę hy drau -
licz ną  o zmien nej wy daj no ści
z sys te mem Lo ad Sen sing.
W ten spo sób kon struk to rzy
za pew ni li nie tyl ko płyn ną pra -
cę żu ra wia, ale tak że oszczęd -
no ści kosz tów eks plo ata cyj -
nych, choć by ze wzglę du
na ogra ni cze nie zu ży cia pa li -
wa. Na dal szą re duk cję kosz -
tów użyt ko wa nia ma szy ny
istot ny wpływ ma też ogra ni -
cze nie stop nia wy eks plo ato -

wa nia ar ma tu ry hy drau licz nej
w po sta ci pomp, prze wo dów,
złą czek, za wo rów itp. 
Sys tem Lo ad Sen sing uru -
cha mia pom pę hy drau licz ną
tyl ko wów czas, gdy ope ra tor
żu ra wia wy chy la ma net kę
od po wia da ja cą za re ali za cję
kon kret ne go ru chu ro bo cze -
go. Dzię ki te mu sil nik po jaz -
du przez więk szośc cza su
załączenia przy staw ki od bio -
ru mo cy (pom py hy drau licz -
nej) po zo sta je nie ob cią żo ny.
Ozna cza to w prak ty ce, że
pom pa znaj du je się w tak
zwa nym sys te mie go to wo ści
(„stand by”). Nie ob cią ża
więc sil ni ka, a co za tym
idzie nie po wo du je zwięk -
szo ne go zu ży cia pa li wa.
Sys tem Lo ad Sen sing ma
tak że jesz cze jed ną za le tę.
Zwięk sza bo wiem istot nie
płyn ność ru chów ro bo czych,
co pod no si pre cy zję
i bez pie czeń stwo
pra cy żu ra wiem.

www.graco.pl

Żu raw w po zy cji ro bo czej ze świ drem ziem nym. Ope ra tor wy ko rzy stu je układ zdal -
ne go ste ro wa nia dro gą ra dio wą

http://graco.pl/
http://graco.pl/
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Na pół no cy Chi le w po ło żo -
nej na wy so ko ści 2.200 me -
trów nad po zio mem mo -
rza ko pal ni Ga brie la To co pil -
la eks plo ato wa ne są dwa wo -
zi dła Wac ker Neu son 3001.
Oby dwa wy po sa żo ne w na -
pęd na wszyst kie ko ła po jaz -
dy eks plo ato wa ne są nie zwy -
kle in ten syw nie. W eks tre -
mal nie trud nych wa run kach
przez co naj mniej osiem go -
dzin dzien nie wy wo żą ka mie -
nie i żwir z te re nu od kryw ki.
Prze pi sy do ty czą ce bez pie -
czeń stwa obo wią zu ją ce w prze -
my śle wy do byw czym są szcze -

gól nie wy ma ga ją ce i su ro we.
Wo zi dła Wac ker Neu son, po -
dob nie jak in ne pra cu ją ce w ko -
pal ni ma szy ny, wy po sa żo ne są
w ka bi ny speł nia ją ce nor my
FOPS (Fal ling Ob jects Pro tec -
tion Struc tu re) w za kre sie
ochro ny przed spa da ją cy mi
przed mio ta mi. Ka bi ny speł nia ją
też nor my ROPS (Roll Over Pro -
tec tion Struc tu re) i TOPS (Tip
Over Pro tec tion Struc tu re), co
da je ochro nę kie row cy w przy -
pad ku prze wró ce nia się po jaz -
du. Fo tel w ka bi nie wy po sa żo -
no w pas bez pie czeń stwa. Bez -
pie czeń stwo pra cy pod no szą
do dat ko wo sku tecz ny układ ha -

mo wa nia, dźwię ko wy sy gna li -
za tor co fa nia, świa tła ostrze -
gaw cze oraz ze staw lu ste rek
wstecz nych. Opcjo nal nie wo zi -
dła z ka bi ną mar ki Wac ker
Neu son do po sa żyć moż -
na w ka me rę. Ob raz z niej wy -
świe tla ny na mo ni to rze w ka bi -
nie za pew nia ope ra to ro wi lep -
szą wi docz ność we wszyst kich
kie run kach i mi ni ma li zu je tak
zwa ne mar twe po le.
Oprócz wy so kich stan dar -
dów bez pie czeń stwa chi lij scy
użyt kow ni cy wo zi deł Wac ker
Neu son do ce nia ją przede
wszyst kim wy jąt ko we wła ści -

wo ści trak cyj ne uła twia ją -
ce po ru sza nie się w trud nych
wa run kach te re no wych. Kon -
struk to rzy osią gnę li to dzię ki
za sto so wa niu prze gu bu wah -
li we go za pew nia ją ce go sta ły
kon takt z pod ło żem i do sko -
na łą przy czep ność wszyst -
kich kół.  Ol brzy mią za le tę
w tym wzglę dzie sta no wi też
du ży prze świt po dłuż ny po -
jaz du i hy dro sta tycz ny na -
pęd na wszyst kie ko ła.
W po jaz dach eks plo ato wa -
nych w tak trud nych wa run -
kach, jak te pa nu ją ce w ko -
pal ni Ga brie la To co pil la,
szcze gól nie istot na jest zdol -

ność po ko ny wa nia wznie sień
o du żym na chy le niu (na wet
do 50%). Wo zi dła Wac ker
Neu son pra cu ją na co dzień
w niec ce wyrobiska za głę bio -
nej miej sca mi na wet do 150
me trów. Ich za da niem jest
wy wo że nie urob ku w po sta ci

ka mie ni i żwi ru na gó rę od -
kryw ki. Trans port od by wa się
po stro mych dro gach tech no -
lo gicz nych. Chi lij scy gór ni cy
do ce nia ją wo zi dła Wac ker
Neu son. Py ta ni o głów ne za -
le ty po jaz dów wy mie nia ją
moż li wość prze miesz cza nia
się z pręd ko ścią do 25 km/h,
ła twość prze glą dów oraz co -
dzien nej ob słu gi tech nicz nej,
kom fort jaz dy i ka bi ny ope ra -
to ra oraz du żą od por ność
na ne ga tyw nie od dzia łu ją ce
czyn ni ki at mos fe rycz ne.
Mi mo że wo zi dła 3001 nie na -
le żą do naj więk szych po jaz -
dów, wy po sa żo ne zo sta ły
w prze stron ną ka bi nę za pew -
nia ją cą wy so ki kom fort ope ra -
to ro wi. Nie za leż nie od po stu -
ry pra cu je on w wy god nej po -
zy cji ma jąc od po wied nio du -
żo miej sca na no gi i łok cie.
Wszyst kie ele men ty ob słu go -
we zo sta ły roz miesz czo ne

w zgo dzie z za sa da mi er go -
no mii. Do ka bi ny moż na do -
stać się z obu jej stron przez
sze ro kie drzwi. Moż na je ła -
two za blo ko wać zatrzaskując
pod ką tem 180 stop ni, co
umoż li wia jaz dę przy otwar -
tych drzwiach.
Bie żą ca kon ser wa cja i prze -
glą dy wo zi deł rów nież nie na -
strę cza ją więk szych pro ble -
mów. Kon struk to rzy za dba li
o mak sy mal ne uła twie nie do -
stę pu do pod ze spo łów wy -
ma ga ją cych kon ser wa cji. Jest

to moż li we dzię ki za sto so wa -
niu otwie ra nej do gó ry, jed no -
czę ścio wej po kry wy ko mo ry
sil ni ka. Me cha nik mo że z ła -
two ścią do trzeć do wszyst -
kich new ral gicz nych pod ze -
spo łów i kom po nen tów. Rów -
nie ła two do stać się mu
do punk tu ser wi so we go znaj -
du ją ce go się pod fo te lem
ope ra to ra. Wy star czy tyl ko, że
po lu zu je czte ry śru by. 
W za leż no ści od po trzeb wo -
zi dła 3001 mo gą być wy po -
sa żo ne w trzy ro dza je skrzyń
ładunkowych. Oprócz sta no -
wią cej stan dar do we wy po sa -
że nie skrzy ni prze chy la -
nej do przo du za sto so wać
moż na rów nież skrzy nię ob -
ro to wą oraz z ni skim wy sy -
pem (2.200 mm). Nie za leż nie
od wer sji po jazd mo -
że trans por to wać ła -
du nek 3.000 kg. 

POJAZDY BUDOWLANE

www.wackerneuson.pl

Jed no z dwóch wo zi deł Wac ker Neu son 3001 pod czas co dzien nej pra cy w chi lij -
skiej ko pal ni Ga brie la To co pil la 

Du ży prze świt i hy dro sta tycz ny na pęd spra wia ją, że wo zi dło Wac ker Neu son 3001
ra dzi so bie do sko na le na wet w naj trud niej szych wa run kach te re no wych

Wo zi dła Wac ker Neu son – bez piecz ne i wy daj ne
Bez pie czeń stwo jest naj waż niej sze. Za rów no dla firm wy do byw czych, 
jak i in ży nie rów kon cer nu Wac ker Neu son, któ re go dwa wo zi dła ty pu 3001
trans por tu ją uro bek w chi lij skiej ko pal ni To co pil la

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html
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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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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
www.carraro24.com
service@iow.pl
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 
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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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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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

FIRMY LEASINGOWE

OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.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



http://www.stomil-bydgoszcz.pl/


http://www.intermasz.pl/pl/

