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SPIS TREŚCI

Vo lvo CE żegna się z Wro cła wiem

Trzy na ste go li sto pa da Volvo CE wydało ko mu -
ni ka t, w któ rym po in for mo wa ło o za prze sta niu
wszel kich dzia łań zwią za nych z kon struk cją i wy -
twa rza niem ko par ko -ła do wa rek 

Autostrada-Polska wkracza w trzecią dekadę!

Przy go to wa nia do dwu dzie stej pierw szej edy -
cji targów Au to stra da-Pol ska, któ ra od bę dzie
się w dniach 13-15 ma ja przy szłe go ro ku
w Kiel cach, bie gną wart kim ryt mem

Trim ble ułatwia „in te li gent ne” fre zo wa nie

Wy ko naw cy pro jek tów dro go wych mu szą pra -
co wać co raz szyb ciej, bar dziej pre cy zyj nie
i oszczęd nie. Ozna cza to, że nie mo gą oni so -
bie po zwo lić nawet na najmniejsze stra ty   

Nie da się dłu go stać na jed nej no dze!

Roz mo wa z Lo uisem Bro ekhu ize nem, ge ne ral -
nym dy rek to rem do spraw sprze da ży ho len -
der skiej fir my Ro tar In ter na tio nal BV, któ ra
prze nio sła pro duk cję do To ru nia 

Bob cat  pokazał nowe „te le sko py” 

Bob cat za pre zen to wał no we ła do war ki te le sko -
po we. Ma szy ny T35105, T35105L i T36120SL
w sto sun ku do mo de li po przed niej ge ne ra cji
zy ska ły wie le ulep szeń

Cat 365C – re mont na „pod syp kow cu”

Ser wis Ber ge rat Mon noy eur nie boi się trud -
nych wy zwań. Swo istym te stem je go kom pe -
ten cji by ło zle ce nie otrzy ma ne od wła ści cie la
bel gij skie go stat ku Rol ling sto ne

BO MAG MPH 600 4i – dro go wiec i ro bot nik

Eksploatowany przez fir mę Onyx En ter pri se
sta bi li za tor grun tu BOMAG MPH 600 4i pra cu -
je nie tyl ko na dro gach, ale tak że w wytwórni
ma te ria łów na ich pod bu do wę 

Ko mat su PC 350NHRD-8 sięga ku niebu

Ko par ka Ko mat su PC 350NHRD-8 umoż li wia
pro wa dze nie prac roz biór ko wych wy so kich kon -
struk cji w wa run kach gę stej za bu do wy wy klu cza -
ją cej  sto so wa nie ma te ria łów pi ro tech nicz nych

CNH In du strial Ca pi tal dzia ła w Pol sce!

Je sie nią w Pol sce roz po czę ła dzia łal ność spół -
ka CNH In du strial Ca pi tal Eu ro pe SAS. Świad -
czo ne przez nią usługi da dzą wspar cie klien -
tom CNH z sek to ra bu dow la ne go

LiuGong w ciągłym natarciu!

LiuGong Ma chi ne ry Cor po ra tion na le ży
do wio dą cych pro du cen tów ma szyn bu dow la -
nych w Chi nach. Amb icje kon cer nu się ga ją
jed nak znacz nie wy żej

Techbud, Yanmar i… Falubaz

Współ pra ca Tech bu du z kon cer nem Yan mar
roz po czę ła się w ro ku 1996. Wów czas to zie lo -
no gór ska fir ma otrzy ma ła au to ry za cję na na -
pra wy gwa ran cyj ne sil ni ków prze my sło wych 

Stal -Met burzy i buduje
Stal -Met od po nad dwu na stu lat zaj mu je się
roz biór ką, wy bu rze nia mi, sku pem zło mu i me -
ta li ko lo ro wych oraz od bio rem i uty li za cją od -
pa dów, także uznawanych za niebezpieczne
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Dro dzy Czy tel ni cy,
sta ra chiń ską klą twa „obyś żył w cie ka wych cza sach” pa su je jak ulał do te go, co ostat nio dzie je się w bran ży

bu dow la nej. Miej sca mi ro bi się cie ka wie, cho ciaż nie dla wszyst kich. Du żo dzie je się w dro go wnic twie. Urzę -

du ją ca od nie daw na sze fo wa Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad za le ci ła, by osiem set pięć dzie -

siąt ki lo me trów dróg eks pre so wych, spo śród pół to ra ty sią ca, któ re ma ją po wstać do ro ku 2020, otrzy ma ło

na wierzch nię be to no wą. Pro du cen ci be to nu i fir my, któ re po tra fią zbu do wać z nie go na wierzch nię, za cie ra ją

rę ce. Za le ce nie cie szyć mo że też do staw ców ekra nów aku stycz nych. Ko muś wy szło bo wiem, że gło śniej sze

dro gi be to no we obu do wać trze ba wyż szy mi ekra na mi… Oczy wi ście nie wszy scy są za do wo le ni. Prze ciw ni cy

be to no wych na wierzch ni wska zu ją, że ich ukła da nie jest bar dziej skom pli ko wa ne. Pra ce za trzy mu je zwy kły

deszcz. Z as fal tem ta kich pro ble mów nie ma… Naj więk sze obu rze nie po mysł GDDKiA wy wo łał w fir mach,

któ re za in we sto wa ły w za kup sprzę tu do ukła da nia as fal tu i w wy twór nie mas bi tu micz nych. Za in we sto wa ły,

ale ich jesz cze do koń ca nie spła ci ły i – je że li GDDKiA nie zmie ni swego za le ce nia – spła cić nie bę dą w sta nie.

Czyż by za no si ło więc się na ko lej ne ban kruc twa dro go wców? 

A te raz tro chę o sta ty sty ce. Jed ni sta wia ją ją na rów ni z kró lo wą na uk ma te ma ty ką, in ni uwa ża ją za na rzę dzie

do fał szo wa nia rze czy wi sto ści. Z pew no ścią da ne sta ty stycz ne mo gą wpły wać na po pra wę na stro jów. Cie szy

nas prze cież, że we dług da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go w Pol sce ro śnie dy na mi ka pro duk cji bu dow -

la no -mon ta żo wej. Cie szy my się tak że z te go, że w przy szłym ro ku nie skur czy się – i tak co raz mniej licz -

ne – gro no firm pro du ku ją cych w Pol sce ma szy ny i sprzęt bu dow la ny. Co praw da fa bry kę ko par ko -ła do wa rek

we Wro cła wiu za my ka Vo lvo CE, ale jed no cze śnie ho len der ski Ro tar ca łość swej pro duk cji prze no si do To ru -

nia. Ka li ber obu przed się biorstw co praw da nie ten i nie ten ro dzaj pro duk cji. Jednak ujmując rzecz sta ty stycz -

nie licz ba pro du ku ją cych u nas firm się nie zmie nia. Bi lans wy cho dzi na ze ro. To wła śnie po tę ga sta ty sty ki… 

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa
Liebherr L 550

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

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie  każdego wydania.
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jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

trwa dyskusja, jak zapewnić bezpieczeństwo na
budowie. włączyli się do niej nawet publicyści

najtrudniejszy pierwszy jest krok

styl pracy przyciąga uwagę innych

młody operator zaskakuje samego siebie

kierownik budowy i główny mechanik
wydają się być zasmucenina szczęście maszyny potrafią dużo wytrzymać

jak 
w cyrku!

chyba 
do telefonu

na plejaku jest
jakoś inaczej

ale jaja!!! ?!
!?!prosto, krzywo, 

aby żywo!

mówi, że
obsługiwał
ładowarkę

jakoś ciężko
to idzie!

JAK RADZĄ SOBIE MŁODZI OPERATORZY

jak radzi sobie 
swieżo upieczony operator?

zapraszamy na reportaż z placu
budowy



O ja ko ści szwedz kiej sta li ni ko go chy ba prze ko ny wać nie
trze ba. Nie co pro mo cji jed nak nie za szko dzi – stąd zro dzo -
na przed szes na sto ma la ty w fir mie SSAB idea co rocz ne go
przy zna wa nia pre sti żo wej na gro dy Swe dish Ste el Pri ze pro -
duk to wi, w któ rym innowacyjnie wykorzystano stal o
wysokiej wytrzymałości. Po nie waż moż li wo ści za sto so wań
sta li jest nie zmier nie du żo i do ty czą one za ska ku ją co wie lu
branż prze my słu, uda jąc się do Sztok hol mu nie mogliśmy
być pew ni, o czym przyj dzie nam pi sać. I czy na gro dzo ny
produkt bę dzie w ogó le pa so wać do pod sta wo wych za in te -
re so wań na szych czy tel ni ków. W koń cu rok te mu wśród fi -
na li stów zna la zły się… garn ki. Ale tak że na sza ro dzi ma Pe sa
za wy ko rzy sta nie wy so ko wy trzy ma łej sta li w kon struk cji wa -
go nów. W ro ku 2014 wśród czte rech naj lep szych pro duk tów
mie li śmy ta kie bran że, jak trans port, le śnic two i gór nic two.
Mogliśmy zatem odetchnąć z ulgą!

Idea na gro dy przy zna wa nej przez SSAB jest bar dzo pro -
sta – ma ją na nią szan sę fir my, któ re w naj bar dziej in no wa cyj -
ny, naj bar dziej opła cal ny i efek tyw ny spo sób wy ko rzy sta ły
nie zwy kłe wła ści wo ści sta li wy so ko wy trzy ma łej i zgło si ły swój
pro dukt pod oce nę sza cow ne go ju ry. Two rzą je na ukow cy ze
szwedz kich uczel ni tech nicz nych dys po nu ją cy nie tyl ko
ogrom ną wie dzą i do świad cze niem, ale tak że otwar ty mi umy -
sła mi. To nie zbęd ne, gdy ma się do czy nie nia z ge nial ny mi
po my sła mi in ży nie rów z ca łe go świa ta – w tym ro ku fi na li ści
po cho dzi li z Chi le, Bra zy lii, Bia ło ru si oraz Fin lan dii. 
Wy gra na Bie ła za nie by ła wiel ką nie spo dzian ką, w koń cu  wo -
zi dło o naj więk szej na świe cie ła dow no ści 450 ton budzi
olbrzymie zainteresowanie. Aby bia ło ru ski po jazd mógł po bić
ten re kord, je go kon struk cja mu sia ła być wy jąt ko wa. Dzię ki
wi zy cie na Ga li Swe dish Ste el Prize wie my, że zbu do wa nie tak
wiel kiej, a jed no cze śnie w peł ni użytecznej ma szy ny by ło moż -
li we wła śnie dzię ki uży ciu wysokowytrzymałej sta li. Nie tyl ko
ze wzglę du na wy trzy ma łość te go su row ca, ale tak że je go
mniej szy cię żar. Ideą bia ło ru skich kon struk to rów by ło bo -
wiem, aby po jazd miesz cząc re kor do wą ilość ła dun ku, po tra -

fił go prze wieźć wy ko rzy stu jąc jak naj mniej szą ilość pa li wa. 
Wy zwa niem przy pro jek to wa niu wo zi dła sztyw no ra mo we go
Bie łaz 75710 oka za ła się jed nak tak pro za icz na spra wa, jak
roz miar do stęp nych na ryn ku opon. Ła dow ność po jaz du jest
bo wiem ści śle zwią za na z ich wiel ko ścią. Naj więk sze ist nie ją -
ce opo ny wy ko rzy sta no już w po przed nim mo de lu wo zi dła
Bie łaz o ła dow no ści 360 ton. Roz wią za nia te go pro ble mu
poszu ka no w roz miesz cze niu ob cią że nia na wo zi dle. Tyl na oś
nor mal nej cię ża rów ki bie rze na sie bie zwy kle oko ło 70% cię -
ża ru. Trze ba by ło za tem zna leźć spo sób, by roz mie ścić ob -
cią że nie rów no mier nie na obie osie. Za sto so wa no po czte ry
ko ła z przo du i czte ry z ty łu. A kon stru ując no wa tor skie za wie -
sze nie wy ko rzy sta no stal wy so ko wy trzy ma łą We ldox 700F
pro duk cji SSAB. Har dox 450 za sto so wa ny zo stał w skrzy ni ła -
dun ko wej. Po wstęp nej ob rób ce w hu cie w Oxe lösund sta lo -
we ele men ty tra fi ły na Bia ło ruś i zo sta ły tam zmon to wa ne. Ce -
chą sta li wy so ko wy trzy ma łych pro duk cji SSAB jest bo wiem,
że da ją się z po wo dze niem ob ra biać kon wen cjo nal ny mi me to -
da mi przy zachowaniu rekomendacji producenta.
Bie łaz 75710 ma 20,60 me tra dłu go ści, 9,87 me tra sze ro ko -
ści i 8,16 wy so ko ści.  Je go mak sy mal na ma sa mo że wy no sić
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Biełaz nagrodzony „Stalowym Noblem” SSAB

Bie łaz 75710 nie jest ostat nim sło wem bia ło ru skie go pro du cen ta. Ma on ocho tę zbu -
do wać po jazd o jesz cze więk szej ła dow no ści… Py ta nie, czy ta ki wy ścig ma sens?

Prezes SSAB Martin Lindqvist  i wiceprezes Gregoire Parenty (z prawej) wręczają
nagrodę przedstawicielowi Biełaza Aleksandrowi Jegorowowi

SSAB przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich produktów. Dość powiedzieć,
że przy kontroli jakości w jednej tylko hucie w Oxelösund pracuje 65 osób



nawet 810 ton. Jed na opo na gigantycznego pojazdu wa -
ży 5,8 to ny. Dwa wo zi dła 75710 tra fi ły od ra zu na Sy be rię,
gdzie pra cu ją w ko pal ni Ku zbas.
Ga la Swe dish Ste el Prize po raz pierw szy w tym ro ku od by ła
się w ta kiej ska li. Wra że nie ro bią sa me licz by – osiem set
osób z sześć dzie się ciu kra jów. W iście hol ly wo odz kim sty lu
za pre zen to wa no no mi no wa ne roz wią za nia tech no lo gicz ne.
To nie wszyst ko. Wzo ro wo zor ga ni zo wa na im pre za o ta kiej
ska li trwa ła aż trzy dni. Za pra sza jąc do Sztok hol mu spe cja li -
stów, współ pra cow ni ków oraz przed sta wi cie li firm ko ope ru -
ją cych z SSAB po my śla no o tym, by wy je cha li bo ga ci we
wra że nia i nie co wie dzy. Nie tyl ko tech nicz nej – być mo że
tej ma ją już nad to na co dzień. Je den z se mi na ryj nych dni
po świę co no za tem na roz wa ża nia – czym jest in no wa cyj -
ność, a czym od wa ga. Obie ce chy ze sta lo wą na gro dą wią -
że pro sta za leż ność – aby skon stru ować coś no wa tor skie -
go, coś za słu gu ją ce go wła śnie na ta kie wy róż nie nie, jak sta -
lo wy No bel, trze ba ta kie ce chy po sia dać. Umieć prze ła my -
wać ba rie ry. Za pro szo no zna ko mi tych wy kła dow ców i pre -

zen te rów. Być mo że wie lu go ści za sko czy ła for mu ła ca ło -
dzien ne go se mi na rium – by ło w niej miej sce i na prze py ty -
wa nie wi dzów z ich do świad czeń, by ło nie co hi sto rii, tro chę
aneg dot ze świa ta biz ne su, a na wet spo tka nie z ko bie tą za -
wo do wo po lu ją cą na dzi kie zwie rzę ta w Afry ce. 
Za sko czeń by ło wię cej. Pro fe sor Ha rvar du Brian Pal mer
przed sta wia jąc hi sto rię kil ku na stu od waż nych lu dzi z ca łe go
świa ta po słu żył się przy kła dem z życia naszego rodaka – rot -
mi strza Wi tol da Pi lec kie go. Opo wie dział praw dzi we – a w Pol -
sce do nie daw na zna ne tyl ko nie licz nym – dzie je wielkiego
polskiego pa trio ty, któ ry w ce lach wy wia dow czych dał się
uwię zić w Oświę ci miu. A po znaw szy praw dzi we oblicze obo -
zu pra cy po zor ga ni zo wa niu tam kon spi ra cyj nej siat ki uciekł,
by prze ka zać te in for ma cje swo im do wód com i przy go to wać
plan od bi cia obo zu z rąk Niem ców. 
Nie był to je dy ny pol ski ak cent sztokholmskiej ga li. Wśród
tłu mów go ści na praw dę czę sto sły chać by ło nasz język. Spo -
tka li śmy nie tyl ko pol skich pra cow ni ków SSAB, ale tak że wie -
lu przed sta wi cie li firm współ pra cu ją cych z tą fir mą, jak KH
Kip per, Wiel ton, Istra il (kil ku z nich uda ło nam się na mó wić
do zdję cia). Wszy scy by li pod wra że niem roz ma chu imprezy
i po my sło wo ści jej or ga ni za to rów. Przy oka zji przy po mi na -

my, że w lip cu SSAB po łą czy ła si ły z fiń ską fir mą Ruukki two -
rząc wspólnie spół kę pro du ku ją cą za awan so wa ną stal wy so -
ko wy trzy ma łą (AHSS) oraz stal har to wa ną i od pusz cza ną
(Q&T), stan dar do we ta śmy, bla chy i ru ry oraz ofe ru ją cą roz -
wią za nia dla bran ży bu dow la nej. Spół ka ma sie dzi bę
w Sztok hol mie, a za kła dy pro duk cyj ne w Szwe cji, Fin lan dii
oraz USA. Je śli cho dzi o bran żę bu dow la ną to po fu zji firm
ze szwedz kiej mar ki Plan n ja oraz dy wi zji bu dow la nej Ru ukki
po wsta ła no wa dy wi zja Ru ukki Con struc tion. Po łą cze nie dzia -
łań obu firm spra wi ło, że ma ją one wspól ną bo ga tą ofer tę pro -
duk to wą i więk sze moż li wo ści dzia łań ba daw czo -roz wo jo -
wych. Dział Ru ukki Con struc tion ofe ru je pro duk ty bran ży de -
kar skiej (Plan n ja i Ru ukki) oraz kom po nen ty bu dow la ne: kon -

struk cje sta lo we, ka se to ny ele wa cyj ne, pły ty war stwo we sto -
so wa ne do wy ko ny wa nia obu do wy ścien nej. 
Ar ty kuł o ga li, na gro dzie i wo zi dle sztyw no ra mo wym moż -
na na pi sać nie ru sza jąc się zza biur ka w re dak cji. War to by ło
jed nak po le cieć do Szwe cji nie tyl ko po wra że nia in te lek tu al -
ne, to wa rzy skie i ga stro no micz ne. Część go ści Ga li Swe dish
Ste el Pri ze mia ła bo wiem oka zję zwie dzić je den z za kła dów
pro duk cyj nych SSAB. Dzien ni karz na szej re dak cji do ce nił to
wy róż nie nie. Szwe dzi nie chęt nie zdra dza ją ta jem ni ce pro duk -
cji, co moż na jed nak z ła two ścią zro zu mieć. SSAB po sia da
w Szwe cji trzy hu ty – w Borlänge, Lu leå oraz w Oxelösund.
Mie li śmy oka zję odwie dzić tę dru gą, po ło żo ną o go dzi nę dro -
gi od Sztok hol mu. Aby wejść na te ren hu ty sta li, trze ba speł -
nić wie le wa run ków. Prze by wa ją cym na te re nie za kła dów nie
wol no mieć na so bie szor tów, spód nic, bu tów na ob ca sie
czy też san da łów. To dość oczy wi ste, w koń cu tra fia się prze -
cież w po bli że pie ców, skąd ob ser wo wać moż na płyn ny me -
tal le ją cy się z ogrom nych ka dzi. Ka ski, na usz ni ki, ża ro do -
opor ne kurt ki, oku la ry, a na wet rę ka wi ce są obo wiąz ko we.
Nie wol no scho dzić z wy raź nie ozna czo nych ście żek zwie -
dza nia… War to jed nak pod dać się wszel kim ry go rom, by
na wła sne oczy prze ko nać się, jak po wsta ją wy so ko wy trzy -
ma łe bla chy. Wra że nie ro bi nie tyl ko sam spo sób pro duk cji,
ale tak że pie czo ło wi ta kon tro la ja ko ści. Tu nie mo że być po -
my łek – przy naj mniej szej wąt pli wo ści pro dukt wra ca do po -
now nej ob rób ki. Przy tych czyn no ściach w Oxelösund za -
trud nio nych jest sześć dzie siąt pięć osób. Stąd zna ko mi ta ja -
kość i za słu żo na sła wa sta li. Te raz mo że my o niej pi sać
z peł nym, oso bi stym prze ko na niem.
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W hucie Oxelösund położnej około 100 km od Sztokholmu, zdradzono nam sekrety
produkcji stali wysokowytrzymałych Hardox i Weldox. Było gorąco!

Po la cy na Ga li Swe dish Ste el Pri ze. Od le wej Ma riusz Kuź biń ski (Wiel ton), An drzej
Po do lak (Istra il) oraz Łu kasz Pie chal (SSAB)



Nie do wie rza nie, smu tek, roz cza ro wa nie, złość… Ta kie uczu -
cia to wa rzy szy ły lek tu rze opu bli ko wa ne go trzy na ste go li sto -
pa da ko mu ni ka tu, w któ rym fir ma Vo lvo Con struc tion Equ ip -
ment po in for mo wa ła o za prze sta niu wszel kich dzia łań zwią -
za nych z kon struk cją i wy twa rza niem ko par ko -ła do wa rek
i rów nia rek w swo ich za kła dach w Eu ro pie i obu Ame ry kach
oraz prze nie sie niu pro duk cji do za leż nej chiń skiej fir my Shan -
dong Lin gong Con struc tion Ma chi ne ry (SDLG). De cy zja,
która po dyk to wa na zo sta ła ko niecz no ścią wdro że nia pro gra -
mów po pra wy efek tyw no ści, do tknę ła tak że wro cław ską fa -
bry kę wy twa rza ją cą ko par ko -ła do war ki. Wia do mo, że po pra -
wę wy ni ków finansowych naj szyb ciej osiągnąć można re -
duk ując za trud nie nie. We Wro cła wiu spo dzie wa no się zwol -
nień, ale przy pusz cza no, że re duk cja eta tów obej mie wy łącz -
nie pra cow ni ków ad mi ni stra cji. Trud no by ło bo wiem za kła -
dać, że Szwe dzi za mkną dzia ła ją cą od dwu na stu lat fa bry kę
uzy sku ją cą re gu lar nie wy so kie no ty w we wnętrz nych au dy -
tach i za li cza ną do eli tar ne go gro na dzie się ciu naj lep szych za -
kła dów pro duk cyj nych na le żą cych do Gru py Vo lvo.

Ży cie na pi sa ło jed nak zu peł nie in ny sce na riusz, zresz tą bar dzo
dra ma tycz ny. W stan li kwi da cji po sta wio no bo wiem tę część
wro cław skiej fa bry ki, w któ rej wy twa rza no ko par ko -ła do war ki.
An na Noj szew ska, dy rek tor do spraw ko mu ni ka cji Vo lvo Pol ska,
w roz mo wie te le fo nicz nej z na szą re dak cją prze ko ny wa ła, że de -
cy zja ta nie ma związ ku ze złą pra cą fa bry ki. Wprost prze ciw nie,
do tej po ry sta no wi ła ona chlu bę szwedz kie go kon cer nu. Pro -
blem, do daj my co raz bar dziej pa lą cy, sta no wił na to miast ma le ją -
cy po pyt na ma szy ny. Za awan so wa ne ko par ko -ła do war ki kla sy
„pre mium” oka za ły się po pro stu zbyt dro gie, Vo lvo CE nie by ło
w sta nie spro stać co raz bar dziej agre syw nej kon ku ren cji. Naj -
więk szym od bior cą ma szyn wy twa rza nych we Wro cła wiu jest Ro -
sja. Z róż nych przy czyn – przede wszyst kim bra ku za po trze bo -
wa nia na droż sze ma szy ny kla sy „pre mium” oraz sank cje go spo -
dar cze – sprze daż na Wschód za ła ma ła się. Nie za no si ło się rów -
nież na to, że ten den cja ta się od wró ci. Nie za po mi naj my, że
na po cząt ku przy szłe go ro ku w ży cie wej dą za pi sy fi nal nej nor -
my emi sji spa lin. Ozna cza to, że ma szy ny kla sy „pre mium” znów
po dro że ją, a tym sa mym zma le je za in te re so wa nie ni mi od bior -
ców z kra jów ta kich, jak wła śnie Ro sja, Bra zy lia czy In die, gdzie
nie obo wią zu ją tak ostre nor my emi syj ne. Za mknię cie wro cław -
skiej fa bry ki sta no wi pro blem nie tyl ko dla za trud nio nych w niej

pra cow ni ków, ale tak że ko ope ran tów Vo lvo CE. Po wsta ją ca
w sto li cy Dol ne go Ślą ska ko par ko -ła do war ka to ma szy na „ma -
de in Po land” – pro du ko wa na w Pol sce przy wy ko rzy sta niu sze -
re gu czę ści i pod ze spo łów po cho dzą cych od kra jo wych do -
staw ców. Do daj my tak że, iż wie lu z nich do star cza ło kom po nen -
ty nie tyl ko do Wro cła wia, ale tak że do fa bryk w Ame ry ce Po łu -
dnio wej, naj pierw do Mek sy ku, a póź niej do Bra zy lii.
Za rząd Vo lvo CE nie po zo sta wia złu dzeń, de cy zja o za mknię -
ciu wro cław skich za kła dów jest nie od wra cal na. Pra cę stra ci tu
dwie ście osób. Ra tun kiem dla nich mo że być co praw da zna le -
zie nie za trud nie nia w na le żą cej do kon cer nu Vo lvo wro cław -
skiej fa bry ce au to bu sów, ale nie jest to nic pew ne go. W Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska, fir mie bę dą cej ofi cjal nym dys try -

bu to rem sprzę tu tej mar ki w na szym kra ju, de cy zję o za prze -
sta niu pro duk cji we Wro cła wiu przy ję to z ża lem, ale tak że zro -
zu mie niem. Pre zes Zbi gniew Me dyń ski po pro szo ny o ko men -
tarz w tej spra wie, po wie dział: – By li śmy bar dzo dum ni z fak tu,
że ko par ko -ła do war ki Vo lvo są pro du ko wa ne w Pol sce. Rów -
nież na si klien ci do ce nia li ten fakt. Co praw da pro duk cja tej
kon kret nej ma szy ny zo sta nie w na szym kra ju za koń czo na, jed -
nak że na le ży pa mię tać, że Gru pa Vo lvo na dal utrzy ma bar dzo
sil ną obec ność w Pol sce, za trud nia jąc w na szym kra ju oko -
ło trzech ty się cy osób i pro du ku jąc we Wro cła wiu au to bu sy. 

6 Pośrednik Budowlany

MIESZANKA FIRMOWA

W roku 2002 w stolicy Dolnego Śląska otwarto fabrykę koparko-ładowarek. Wówczas
nic nie wskazywało na to, że wrocławska przygoda Volvo CE potrwa tak krótko… 

W roku 2007 wrocławska fabryka świętowała jubileusz. Z jej taśm produkcyjnych
zjechała dziesięciotysięczna koparko-ładowarka…

Wrocławska fabryka koparkoładowarek Volvo była dumą firmy. Jeszcze przed
trzema laty osobiście odwiedził ją król Szwecji Karol XVI Gustaw

Vo lvo Construction Equipment żegna się z Wro cła wiem 



Produkcja maszyn budowlanych we Wrocławiu  nie ustanie
oczy wi ście z dnia na dzień. Zbi gniew Me dyń ski po wie dział
nam, że zakład będzie funkcjonował co naj mniej do trze -
cie go kwar ta łu przy szłe go ro ku. Tak że po tym ter mi nie  ofe -
ro wa ne przez fir mę Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ko -
par ko -ła do war ki ob ję te bę dą peł ną ob słu gą ser wi so wą
przez mi ni mum dzie sięć ko lej nych lat. Po zo sta je to w zgo -
dzie ze stra te gią Gru py Vo lvo do ty czą cą ob słu gi mo de li
wy co fy wa nych z pro duk cji. Po sia da cze ko par ko -ła do wa -
rek Vo lvo nie mu szą więc się oba wiać o to, że na po tka ją

pro ble my z do stęp no ścią czę ści za mien nych czy pod ze -
spo łów do swo ich ma szyn. – De cy zja o za prze sta niu wy -
twa rza nia ko par ko -ła do wa rek we Wro cła wiu w żad nym stop -
niu nie bę dzie mia ła ne ga tyw ne go wpły wu na obsługę pol -
skich klien tów. W ofer cie Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
po zo sta ną mo de le BL61B i BL71B, od po ło wy grud nia te go
ro ku do stęp ne bę dą one tak że w zmo der ni zo wa nej wer sji.
Oprócz sil ni ka speł nia ją ce go nor my emi sji Sta ge 3B, ma -
szy ny no wej ge ne ra cji wy po sa żo ne bę dą w udo sko na lo ny
układ hy drau licz ny i w no we, bar dziej funk cjo nal ne wy świe -
tla cze – ujaw nia Zbi gniew Me dyń ski. 
Od połowy przyszłego ro ku pro duk cja wro cław skiej fa bry ki
bę dzie stop nio wo wy ga sza na. W rezultacie tych działań za -
kład de fi ni tyw nie za mknie swe po dwo je. Z cza sem na świa to -
we ryn ki, tak że pol ski, tra fiać za czną ko par ko -ła do war ki wy -
twa rza ne w Chi nach, któ re Gru pa Vo lvo ofe ro wać bę dzie
pod mar ką SDLG. – Bę dą to ma szy ny pro du ko wa ne z my ślą
o klien tach, któ rzy ce nią so bie ni skie kosz ty eks plo ata cji oraz
pro sto tę ob słu gi. Prze nie sie nie pro duk cji do Chin ma na ce lu
przy wró ce nie zy skow no ści pro duk cji ko par ko -ła do wa rek.
Dzię ki te mu Vo lvo CE bę dzie mo gło po now nie od gry wać klu -
czo wą ro lę we wspo mnia nej gru pie pro duk to wej. Da ta
rozpoczęcia sprzedaży w Eu ro pie no wych koparko-ładowarek
nie jest jesz cze znana.  Je ste śmy prze ko na ni, iż ogło szo na de -
cy zja przy czy ni się do dal szej po pra wy wy ni ków Gru py Vo lvo,
a nam z cza sem po zwo li na do tar cie do no wych klien tów z no -
wym pro duk tem – tłu ma czy Zbi gniew Me dyń ski.
Wro cław był dla dzien ni ka rzy na szej re dak cji za wsze wart po dró -
ży. W go ścin nych pro gach fa bry ki ko par ko -ła do wa rek by wa li śmy
wie lo krot nie. Po raz pierw szy wraz z ko le ga mi po pió rze z ca łe -
go świa ta na uro czy stym otwar ciu za kła dów. Po tem mię dzy in -
ny mi z oka zji ju bi le uszy – wy pro du ko wa nia dzie się cio ty sięcz nej
ma szy ny i dzie się cio le cia ist nie nia fa bry ki. Żal, że nie dane nam
będzie uczestniczyć w ko lej nych te go ty pu uro czy sto ściach…

Maszyny produkowane we Wrocławiu cieszyły się uznaniem użytkowników z całego
świata. Niestety, dla wielu z nich okazały się po prostu za drogie…

http://www.sgef.pl/


Przy go to wa nia do dwu dzie stej pierw szej edy cji Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go Au to stra da-Pol ska,
któ ra od bę dzie się w dniach 13-15 ma ja przy szłe go ro ku
w Kiel cach, bie gną wart kim ryt mem. Za po cząt ko wa ne zo sta ły
tra dy cyj nie spo tka niem Ra dy Pro gra mo wej im pre zy, któ re mia -
ło miej sce 30 wrze śnia i zgro ma dzi ło przed sta wi cie li naj waż -
niej szych firm oraz in sty tu cji zwią za nych z bran żą bu dow nic -
twa dro go we go. W opi nii uczest ni ków Ra dy naj bliż sze la ta
przy wró cą ko rzyst ne ten den cje w dro go wnic twie, mię dzy in -
ny mi dzię ki moż li wo ści wy ko rzy sta nia fun du szy struk tu ral nych
na la ta 2014-2020 po zwa la ją cych mo der ni zo wać go spo dar ki
państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej.
Or ga ni za to rzy nie ukry wa ją swych am bi cji. Starają się, by wkra -
cza ją ca w trze cią de ka dę Au to stra da Pol ska by ła czymś wię cej
niż tyl ko tar ga mi, które nie zapadają na dłużej w pamięć.  – Już
od po nad dwu dzie stu lat Au to stra da-Pol ska jest miej scem klu -
czo wych dla bran ży spo tkań. Bu do wa ne przez ten czas wy da -
rze nie, w któ re go fun da men tach za wie ra się tra dy cja i do świad -
cze nie, sta ło się plat for mą roz mów, dys ku sji oraz ne go cja cji.
Każ dej edy cji w wy sta wie udział bio rą nie tyl ko przed się bior -
stwa, ale też naj waż niej sze or ga ni za cje, in sty tu cje, sto wa rzy sze -
nia oraz bran żo we au to ry te ty. Co ro ku w cza sie tar gów od by wa
się kil ka dzie siąt me ry to rycz nych spo tkań, co po zwa la stwier dzić,
że tar gi Au to stra da-Pol ska ja ko je dy na w tej czę ści Eu ro py kreu -
ją prze strzeń do roz mów w tak sze ro kim ob sza rze i na tak wy so -
kim po zio mie me ry to rycz nym – mó wi Da riusz Mi cha lak, dy rek -
tor Wy dzia łu Tar gów w fir mie Tar gi Kiel ce. 

Spo tka nia me ry to rycz ne to od lat moc ny punkt w har mo no -
gra mie kie lec kich tar gów. Nie ina czej bę dzie w przy szłym ro -
ku. Wszyst kie in sty tu cje do tych czas wspie ra ją ce me ry to rycz -
nie tar gi Au to stra da-Pol ska – in sty tu ty, sto wa rzy sze nia czy
izby go spo dar cze po twier dzi ły swo ją obec ność na im pre zie
w ro ku 2015. – Od by wa ją ce się w Kiel cach naj waż niej sze dla
dro go wców sym po zja i kon fe ren cje sta no wią nasz nie kwe -
stio no wa ny do ro bek. Od po nad dwu dzie stu lat w opi nii bran -
ży tar gi Au to stra da-Polska są naj waż niej szym spo tka niem dro -
go wców w Pol sce. Dzie je się tak rów nież za spra wą bo ga te -
go za ple cza na uko we go. Me ry to rycz ne wspar cie part ne rów
wy sta wy, ta kich jak mie dzy in ny mi Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad, In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów,
Ogól no pol ska Izba Go spo dar cza Dro go wnic twa, In sty tut Me -

cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go oraz Pol ska Izba
Kon struk cji Sta lo wych owo cu je co ro ku dzie siąt ka mi spo tkań
po ru sza ją cych naj waż niej sze dla bran ży za gad nie nia. Licz ne
organizowane podczas targów Autostrada-Polska kon fe ren cje
pro wa dzo ne by ły przez naj lep szych spe cja li stów, po śród któ -
rych zna la zły się naj bar dziej zna czą ce dla pol skie go dro go -
wnic twa na zwi ska. Tar gi Au to stra da Pol ska ob ję te są pa tro -
na tem ho no ro wym Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, Ogól no pol skiej
Izby Go spo dar czej Dro go wnic twa oraz Pol skie go Związ ku
Pra co daw ców Bu dow nic twa – mó wi Da riusz Mi cha lak. 
W za my śle or ga ni za to rów tar gi Au to stra da-Pol ska ma ją łą czyć
bo ga te tra dy cje z no wo cze sno ścią. Na le ży od wo ły wać się
do do świad czeń z mi nio ne go dwu dzie sto le cia, któ re po mo gą
czy nić tar gi jesz cze atrak cyj niej szy mi za rów no dla od wie dza -

ją cych, jak i wy staw ców. Jednak Targi Kielce chcą, by
Autostrada-Polska była ze wszech miar nowoczesna. Dlatego
też co raz odważniej sięgają po no we tech no lo gie i wir tu al ne
na rzę dzia słu żą ce do pro mo cji wy staw ców. – Trud no dziś so -
bie wy obra zić dy na micz nie funk cjo nu ją cą fir mę, w któ rej ob -
szar cy fro wy nie jest jed nym z głów nych ele men tów stra te gii
roz wo ju. Sta wia my na no wo cze sność, ale nie za po mi na my
o zna cze niu ko mu ni ka cji bez po śred niej, bę dą cej isto tą wy stą -
pień tar go wych. Osią gnię cie wy mier nych efek tów jest moż li we
tyl ko wte dy, kie dy fir ma sa ma na nie wpły wa, a ta kie dzia ła nia
opie ra ją się zwy kle na bez po śred nim kon tak cie z part ne rem biz -
ne so wym czy klien tem – ko men tu je Da riusz Mi cha lak.
Or ga ni za to rzy tar gów Au to stra da Pol ska nie za po mi na ją o od -
wie dza ją cych im pre zę prak ty kach. – Tar gi Kiel ce ma ją wie le
do za ofe ro wa nia. Ja ko je dy ny ośro dek wy sta wien ni czy w Pol -
sce po sia da my bo wiem wie lo funk cyj ny plac do po ka zów dy na -
micz nych. Na po wierzch ni 1,6 ha od by wa się co ro ku wie le pre -
zen ta cji i kon kur sów. To miej sce od da je my do cał ko wi tej dys -
po zy cji wy staw ców – za rów no wiel kich po ten ta tów, jak i mniej -
szych pro du cen tów czy dys try bu to rów. Spek ta ku lar ne po ka zy
nie tyl ko na dłu go zostają w pa mię ci zwie dza ją cych, ale też pre -
zen tu ją po ten cjał cięż kie go sprzę tu pod czas pra cy. Ada pto wa -
ny na po trze by wy staw ców te ren ze wnętrz ny jest miej scem,
gdzie na praw dę war to po ka zać swo je pro duk ty. Wszyst kich,
któ rzy chcie li by wy ko rzy stać ten te ren, ser decz nie za pra sza my
do kon tak tu – koń czy Da riusz Mi cha lak.
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Autostrada-Polska? Z impetem w trzecią dekadę! 

Autostrada Polska to kluczowa impreza dla polskich drogowców.  Targi mają od
lat merytoryczne wsparcie ze strony świata nauki

W ro ku 2011 Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska zor ga ni zo wa ło w Kiel cach dy na -
micz ny po kaz ma szyn, któ ry na dłu go zostanie w pa mię ci 



http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://dynapac.com/
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Ofe ro wa ne przez kon cern
Trim ble kom plek so we roz -
wią za nia z za kre su kształ to -
wa nia na wierzch ni as fal to -
wych po wsta ły z my ślą o po -
trze bach firm dzia ła ją cych
na coraz bar dziej kon ku ren -
cyj nym ryn ku. Pod czas prac
po le ga ją cych na na pra wie
na wierzch ni ist nie ją cej dro gi
eks plo atu ją cy fre zar ki sko -
rzy stać mo gą z sys te mu
Trim ble PCS900 Pa ving
Con trol Sys tem. Przy spie -
sza on pro ces fre zo wa nia
uła twia jąc wy rów ny wa nie
po fa lo wa nych po wierzch ni
i przy go to wy wa nie gład szej
war stwy pod no wy as falt.
Fre zo wa nie od by wa się ze
zmien ną głę bo ko ścią i na -
chy le niem, a ca ła pra ca
prze bie ga w peł ni au to ma -
tycz nie na pod sta wie trój wy -
mia ro we go mo de lu te re nu
przy go to wa ne go w opro gra -
mo wa niu Bu si ness Cen -
ter – HCE. Pro jekt 3D zo sta je
wczy ta ny do urzą dze nia ste -
ru ją ce go i wy świe tlo ny ope -
ra to ro wi ma szy ny. Sys tem
Trim ble PCS900 PCS po rów -
nu je rze czy wi stą po zy cję
bęb na fre zar ki oraz je go na -

chy le nie z cy fro wym pro jek -
tem z uwzględ nie niem ob -
sza rów o wła ści wym, zbyt
du żym lub zbyt ma łym na -
chy le niu. Bę ben fre zar ki jest
na pro wa dza ny au to ma tycz -
nie (da ne przez ca ły czas
prze ka zy wa ne są do elek tro -
za wo rów układu hy drau -
licz ne go ma szy ny). Za pew -
nia to osią gnię cie opty mal -
nej głę bo ko ści i na chy le nia
fre zo wa nia bez ko niecz no -
ści sto so wa nia li nek i wpro -
wa dza nia ręcz nych ko rekt.
Ope ra to rzy fre za rek z za -
in sta lo wa nym sys te mem
PCS900 z ła two ścią po ra -
dzą so bie z przej ścia mi,
pro fi la mi za krę tów, zmien -
nym na chy le niem oraz ko -
le ina mi uzysku jąc opty mal -
ny efekt koń co wy bez prze -
pro wa dza nia pod no szą cych
kosz ty po pra wek. 
Sys tem dzia ła z wy ko rzy sta -
niem ta chi me tru, za in sta lo -
wa ne go na fre zar ce ak tyw ne -
go lu stra 360° oraz ży ro sko -
po we go czuj ni ka po chy le nia.
W te re nie roz sta wia ny jest
ta chi metr po zy cjo nu ją cy lu -
stro za mon to wa ne na ma -
szy nie. Dzię ki opa ten to wa -
nej przez Trim ble tech no lo -
gii ak tyw ne go lu stra, ta chi -
metr w spo sób cią gły mie rzy
je go po zy cję z czę sto tli wo -
ścią dwa dzie ścia ra zy na se -
kun dę. Tech no lo gia ta umoż -
li wia jed no cze sną pra cę wie -
lu ma szyn na tym sa mym ob -
sza rze, bez ry zy ka po my le -
nia ce lów każ dej z nich przez
po szcze gól ne ta chi me try. 
In for ma cje o po zy cji lu stra
są prze sy ła ne dro gą ra dio -
wą do jed nost ki ste ru ją cej
sys te mu. Tu taj na stę pu je
po rów na nie ode bra nych in -
for ma cji z da ny mi za war ty -
mi w cy fro wym mo de lu te re -
nu. Dzię ki te mu ma szy -
na jest w cza sie rze czy wi -
stym w peł ni au to ma tycz nie
pro wa dzo na „po pro jek cie”
za rów no pod wzglę dem re -
ali zo wa nych płasz czyzn po -
zio mych, jak rów nież od po -
wied nich spad ków. Sys tem
ste ru je hy drau li ką fre zar ki

Trim ble PCS900 3D – „in te li gent ne” fre zo wa nie
Wy ko naw cy pro jek tów dro go wych mu szą pra co wać co raz szyb ciej, bar -
dziej pre cy zyj nie i oszczęd nie. W prak ty ce ozna cza to, że nie mo gą oni
so bie po zwo lić na stra ty wy ni ka ją ce z nieplanowanych prze sto jów, nad -
mier ne go zu ży cia ma te ria łów czy wy ko ny wa nia kosz tow nych po pra wek

Fre zo wa nie na wierzch ni as fal to wej pa sów star to wych w Por cie Lot ni czym Gdańsk im. Le cha Wa łę sy prze pro wa dzo no z wy ko -
rzy sta niem Trim ble PCS900 Pa ving Con trol Sys tem 3D UTS. Wy ko naw cą ro bót by ła fir ma SAT Sp. z o.o.

Jednostka sterująca Trimble CB460 wskazuje pozycję bębna w odniesieniu do
projektu 3D przygotowanego w oprogramowaniu Business Center-HCE

PCS900 wy ko rzy stu je wio dą cy w bran ży ta chi metr Trim ble SPS930 Uni ver sal To tal
Sta tion oraz ak tyw ne lu stra in sta lo wa ne na ma szy nie

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


umoż li wia jąc usta wia nie od -
po wied niej wy so ko ści i na -
chy le nia bęb na. Dzię ki te mu
pod czas każ do ra zo we go
prze jaz du fre zu je się do kład -
nie ta ką ilość ma te ria łu, ja ka
zo sta ła za ło żo na w pro jek cie.
W ten spo sób eli mi no wa na
jest ko niecz ność cią głej kon -
tro li pro wa dzo nych prac. 
Sys tem wy ko rzy stu ją cy na le -
żą cy do naj lep szych w bran -
ży ta chi metr Trim ble SPS930
Uni ver sal To tal Sta tion oraz
ak tyw ne lu stra umoż li wia
uzy ska nie wy jąt ko wo do -
kład nych – rzę du 2-3 mi li me -
trów – re zul ta tów fre zo wa nia. 
In no wa cją, dzię ki któ rej wy -
ko naw cy mo gą osią gać
gład szą po wierzch nię, ogra -
ni czać prze sto je ma szyn
i za po bie gać kosz tow nym
po praw kom jest za sto so wa -
na w ta chi me trze Trim ble
SPS930 UTS prze ło mo wa
funk cja płyn ne go prze łą cza -
nia „hot swap”. Umoż li wia
ona za cho wa nie cią gło ści
i do kład no ści fre zo wa nia bez
ko niecz no ści za trzy my wa nia
ma szy ny i do ko na nia ręcz -
ne go prze łą cze nia. Różni się
tym od sys te mów in nych
pro du cen tów wy ma ga ją cych
za trzy ma nia fre zar ki i ręcz nej
zmia ny za każ dym ra zem,
kie dy na le ży prze łą czyć ta -
chi metr. Po cią ga to za so bą
znacz ne opóź nie nia i zmniej -
sza gład kość fre zo wa nej po -
wierzch ni. Sza cu je się, że
w trak cie ty po wej ośmio go -
dzin nej zmia ny prze sto je
ma szyn i ręcz ne in ter wen -
cje mo gą ozna czać ob ni że -
nie pro duk tyw no ści na -
wet o pięt na ście pro cent. Ty -
le cza su jest bo wiem bez -
pow rot nie tra co ne w ocze ki -
wa niu na po now ne pod łą -
cze nie i ka li bra cję urzą dzeń
skła da ją cych się na sys tem
oparty o inną technologię niż
ta, którą stosuje Trimble. 
Ste rowa nie bęb nem fre zar ki
od by wa się w peł ni au to ma -
tycz nie. Dzięki moż li wo ści
au to ma tycz ne go utrzy my -
wa nia iden tycz nej to le ran cji
mię dzy ta chi me tra mi sys tem

PCS900 za pew nia uzy ska nie
gład szej po wierzch ni fre zo -
wa nej w miej scach zmia ny
ta chi me tru i ogra ni cza ko -
niecz ność po now ne go fre -
zo wa nia przy dłu gich pro -
jek tach dro go wych.
Dzię ki za in sta lo wa niu na fre -
zar kach sys te mu Trim ble
PCS900 Pa ving Con trol Sys -
tem wy dłu żyć moż na ży wot -
ność ma szy ny i ogra ni czyć
kosz ty eks plo ata cyj ne. Fre -
zar ka zu ży wa mniej pa li wa,
wol niej tak że ście ra ją się
fre zy. Fre zo wa nie od by wa
się z du żą pre cy zją, do kład -
nie na głę bo kość za kła da ną
w pro jek cie.  Sys te my Trim -
ble – sto so wa ne za rów no
przy bu do wie no wych dróg,
jak i od na wia niu znisz czo -
nych na wierzch ni – przy -
spie sza ją i uła twia ją wy -
rów na nie po fa lo wa nej na -
wierzch ni. W re zul ta cie
znacz nie szyb ciej uzy sku je
się gład sze pod ło że o pa -
ra me trach po zwa la ją cych
na roz kła da nie ma sy as fal to -
wej. Ogra ni cza ją przy tym zu -
ży cie ma te ria łów. Do uzy ska -
nia fi nal nej na wierzch ni po -
trze ba mniej as fal tu. Skró ce -
nie cza su ro bót ozna cza tak -
że krót szy okres wy łą cze nia
re mon to wa nej tra sy z ru chu.
Niewąt pli wą za le tą sys te mu
PCS900 w wer sji dla fre za -
rek jest ła twość ka li bra cji,
ob słu gi i kon ser wa cji. Nie
wy ma ga ją one spe cja li -
stycz nych umie jęt no ści i du -
że go wy sił ku. Ja ko roz wią -
za nie opar te na tech no lo gii
CAN, pro dukt ko mu ni ku je
się bez po śred nio z fa brycz -
nie mon to wa ny mi sys te -
ma mi przez więk szość pro -
du cen tów fre za rek umoż li -
wia jąc ope ra to ro wi kon tro -
lo wa nie czuj ni ków za po -
mo cą jed ne go wy świe tla -
cza. Wy so ka mo bil ność
sys te mu spra wia, że moż -
na go wy ko rzy stać na wie lu
ma szy nach i pla cach bu do -
wy, co prze kła da się
na więk szą ren tow -
ność in we sty cji.
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Każdy zaoszczędzony milimetr oznacza znaczne zmniejszenie kosztów frezowania
i rozkładania nawierzchni

SPS930 bardzo precyzyjnie prowadzi bęben frezarki, umożliwiając frezowanie
na podstawie trójwymiarowego modelu terenu z dokładnością do 2-3 milimetrów

System PCS900 zwiększa produktywność frezarki umożliwiając precyzyjną pracę
w warunkach ograniczonej widoczności, na przykład nocą

http://www.sitech-poland.pl/


– Jest Pan Ho len drem. Jak brzmi w Pań skim oj czy stym
ję zy ku okre śle nie „sta rzy zna jo mi”? 
– Oude vrien den. 

– Zna my się od bli sko pięt na stu lat. Z po wo dze niem
moż na więc nazwać nas „oude vrien den”. 
– To praw da, je ste śmy sta ry mi zna jo my mi. W Ho lan dii okre -
śle nie to ma bar dzo po zy tyw ny wy dźwięk. 

– Gdy spo tka li śmy się po raz pierw szy po wie dział mi
Pan, że Ro tar pro du ku je w Pol sce, ale nie chciał, by to
na gła śniać. Dziś jest Pan dum ny z fa bry ki w To ru niu…
– Tkwi li śmy wów czas w oko wach ste reo ty pów. Dla na szych
klien tów li czy ły się ta kie war to ści, jak ho len der ska skru pu lat -
ność, nie miec ka ja kość czy szwaj car ska pre cy zja… Prze nie -
sie nie pro duk cji do Pol ski mo gło ozna czać utra tę ich za ufa -
nia. Dla te go nie spe cjal nie się tym chwa li li śmy. Z biegiem lat
spo sób my śle nia się zmie nił. Cho ciaż nie zawsze do koń ca.
Nie daw no pod czas kon gre su firm wy bu rze nio wych w Am ster -
da mie miałem okazję rozmawiać z przed sta wi cie la mi Atlas
Cop co. Wy obra ża li so bie, że na sza pro duk cja w Pol sce od -
by wa się w ja kiejś wiej skiej szo pie. Za pro si łem ich do To ru -
nia. Obej rze li na szą fa bry kę i by li pod du żym wra że niem. 

– Dla cze go Ro tar przenosząc działalność na Wschód
Europy wy brał aku rat Pol skę i To ruń?
– W ro ku 1997 w na szej fir mie na stą pi ły zmia ny wła sno ścio -
we. Nasz no wy wła ści ciel po sta wił wa ru nek, że je że li ma da -
lej utrzy my wać pro duk cję, to trzeba  ogra ni czyć jej kosz ty
i zwiększyć konkurencyjność. A jak trafiliśmy do Polski? Nasz
właściciel po sia da du żą fa bry kę w Gru dzią dzu produkującą
wy kła dziny sa mo cho do we. Na tu ral ną ko le ją rze czy
postanowił więc przenieść część ak ty wów Ro ta ra do Pol ski.
Miej sce działalności zostało mu wcześniej polecone.  To ruń
okazał się trafionym wyborem. To pięk ne mia sto z bo ga ty -
mi tra dy cja mi, tak że prze my sło wy mi. W oko li cy zna leźć moż -
na od po wied nich ko ope ran tów. 

– Przez dłu gi czas Ro tar utrzy my wał pro duk cję zarówno
w Ho lan dii, jak i w Pol sce. Te raz to się zmie ni ło?
– W po ło wie ro ku ca łość pro duk cji, ob słu gu ją cy użyt kow ni -
ków z ca łe go świa ta ma ga zyn czę ści za mien nych oraz część
ośrod ka ba daw czo -roz wo jo we go zo sta ły prze nie sio ne do To -
ru nia. W Ho lan dii pozostali dwaj na si in ży nie ro wie od po wia -
da ją cy za roz wój kon struk cyj ny pro duk tów. Nie prze wi du je -
my po wro tu do Ho lan dii. Jesteśmy przekonani, że przy szłość
na szej fir my jest w Polsce! 

– Pro szę po wie dzieć kil ka słów o po cząt kach fir my Ro tar. 
– Wszyst ko za czę ło się w koń cu lat sie dem dzie sią tych ubie -
głe go stu le cia. Jesz cze raz oka za ło się, że po trze ba jest mat -
ką wy na laz ków. W Ho lan dii ma my bar dzo nie sta bil ną piasz -
czy stą gle bę, co spra wia, że wy ko na ne z kost ki bru ko wej
chod ni ki po pew nym cza sie samoistnie się za pa da ją. Kost -
ka bru ko wa mu si być prze kła da na, a pod ło że na no wo za -
gęsz cza ne. Na sza fir ma po szu ki wa ła bar dziej efek tyw ne go
spo so bu na oczysz cza nie kost ki bru ko wej, co moż na by ło

wy ko nać w trakcie jej prze kła da nia. Sto so wa ne wówczas
me to dy by ły dro gie i cza so chłon ne. Wówczas zgłosił się do
nas wła ści ciel fir my dro go wej, który za pro jek to wał ge nial ne
w swo jej pro sto cie na rzę dzie. Był to prze zna czo ny do prze -
sie wa nia ma te ria łu ob ro to wy bę ben sto so wa ny na ła do war -
kach i ko par kach, który umożliwiał zme cha ni zo wanie
czyszczenia kostki.  Urzą dze nie zo sta ło sko mer cjo na li zo wa -
ne przez fir mę Ro tar, bły ska wicz nie zdo by wa ło po pu lar ność
i wkrót ce oka za ło się wprost nie za stą pio ne. Znaj do wa ło co -
raz wię cej za sto so wań i cie szy ło się po wo dze niem firm z róż -
nych branż po zwa la jąc na znacz ne oszczęd no ści cza su,
a tym sa mym bar dziej efek tyw ną pra cę. Ol brzy mie za in te re -
so wa nie na szym pro duk tem stwa rza ło Ro ta ro wi szan sę roz -
wo ju. Zo sta ła ona jed nak za prze pasz czo na. Ów cze sny wła -
ści ciel za do wo lił się czer pa niem zy sków z je dy ne go opa ten -
to wa ne go urzą dze nia. Nie starał się tworzyć kolejnych,
dlatego w ro ku 1997 kon dy cja fi nan so wa fir my nie by ła naj -
lep sza. Osta tecz nie Ro tar tra fił w rę ce no we go wła ści cie la,
któ ry do konał re struk tu ry za cji fir my i okre ślił kie run ki jej roz -
wo ju. By ło to je dy ne roz sąd ne wyj ście z trud nej sy tu acji.
Na dłuż szą me tę nie da się prze cież stać na jed nej no dze.

– Jak przed sta wia się pa le ta pro duk cyj na fir my Ro tar? 
– Pro du ku je my spe cja li stycz ny osprzęt ro bo czy sto so wa ny
na ma szy nach bu dow la nych. Na ofer tę skła da ją się łyż ki
prze sie wa ją ce o kon struk cji bęb no wej, łyż ki prze sie wa ją ce
czer pa ko we, chwy ta ki prze ła dun ko we, chwy ta ki do sor to wa -
nia i wy bu rzeń, no ży ce wy bu rze nio we i no ży ce do cię cia sta li.
Na sze pro duk ty cie szą się uzna niem użyt kow ni ków pra cu ją -
cych w skła dach zło mu, sor tow niach od pa dów czy pro wa -
dzą cych ro bo ty wy bu rze nio we. Współ pra cu je my ści śle
z uzna ny mi pro du cen ta mi ma szyn, na przy kład ko pa rek
prze ła dun ko wych. W ich stan dar do wym wy po sa że niu znaj -
du ją się chwy ta ki pro du ko wa ne przez nas w To ru niu. 
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Roz mo wa z Lo uisem Bro ekhu ize nem, 
ge ne ral nym dy rek to rem do spraw sprze da ży

fir my Ro tar In ter na tio nal BV 



– Czy w Pol sce Ro tar ma fa bry kę? A mo że jest to skła da -
ją ca urzą dze nia z go to wych ele men tów mon tow nia?
– Zde cy do wa nie jest to fa bry ka, w któ rej od by wa się pro duk cja
osprzę tu ro bo cze go do ma szyn bu dow la nych skon stru owa ne -
go przez na szych kon struk to rów. W tej chwi li w To ru niu za trud -
nia my po nad czter dzie ści osób, z cze go zna ko mi ta więk szość
to pra cow ni cy pro duk cyj ni. Li czeb ność za ło gi by ła więk sza, ale
część spa wa czy ode szła, gdy zmie ni li śmy tech no lo gię pro duk -
cji i za in sta lo wa li śmy ro bo ty spa wal ni cze. Na ogra ni cze nie za -
trud nie nia miał też oczy wi ście wpływ kry zys, który dotyka
światowych producentów maszyn budowlanych.

– Czy opanował Pan podstawy języka polskiego?
– Nie, jest on bar dzo trud ny. Za to mój ko le ga, Ho len der bę -
dą cy dy rek to rem tech nicz nym fa bry ki w To ru niu, mó wi co raz
le piej po pol sku. Zbie ra ze wsząd po chwa ły za po stę py w na -
uce. Jest mu ła twiej, bo więk szość cza su spę dza w Pol sce. 

– Jak współ pra cu je się z Po la ka mi? 
– Bar dzo do brze. Co dzien ne kon tak ty w znacz nej mie rze uła -
twia nam to, że bu do wa li śmy nasz pol ski od dział od pod staw.
Roz po czy na li śmy od ze ra, co spra wi ło, że mo gli śmy nadać
fir mie wła ści wy kształt. Gdy do ko nu je się prze ję cia funk cjo -
nu ją ce go zakładu, trze ba brać pod uwagę, że możemy bo ry -
kać się z za szło ścia mi. W na szym przy pad ku jest ina czej, z
biegiem lat „dotarliśmy” się i tworzymy zgrany zespół. Za rów -
no Po la cy, jak i Ho len drzy trak tu ją naszą toruńską fa bry kę,
ja ko swo je miej sce na zie mi. Nasi polscy pracownicy są rze -
tel ni, pra co wi ci, iden ty fi ku ją się z fir mą. Kie dy zaj dzie po trze ba
go dzą się na nad go dzi ny kosztem wolnego czasu. Do strze -
gam szereg cech wspól nych łą czą cych na sze na cje. Ho len -
drzy, po dob nie zresztą jak Po la cy, to lu dzie wielce cie ka wi
świa ta, chęt nie po dej mu ją cy się no wych wy zwań, po tra fią cy
zawzięcie wal czyć z prze ciw no ścia mi. Dzie li nas od mien -
na men tal ność. Bywają sytuacje, w których zu peł nie ina czej
postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. Nie któ re re ak cje
i za cho wa nia Po la ków są dla Ho len dra ma ło zro zu mia łe. Zdaje
sobie sprawę, że dzia ła to i w dru gą stro nę.

– Czy men tal ność Po la ków i Ho len drów tak bardzo się róż ni?
– Pro szę mnie źle nie zro zu mieć, róż ni ce men tal no ścio we to nic
złe go. Róż ni my się men tal nie, ale po tra fi my ze so bą współ pra co -
wać. Dzia ła my w Pol sce, co ozna cza, że wpro wa dza jąc na sze
stan dar dy mu si my do pa so wać się do tu tej szych wa run ków. 

– Jakie są zdolności produkcyjne fabryki w Toruniu? Czy
w razie potrzeby można je szybko zwiększyć?
– Rocz nie wy twa rza my oko ło trzy stu urzą dzeń. Pro wa dzi my
też kom plek so wą od bu do wę sprzę tu. Wiel kość pro duk cji jest
oczy wi ście ści śle po wią za na z licz bą za mó wień. Sta ra my się
nie pro du ko wać na za pas. Każ de z urzą dzeń znaj du ją cych się
w pro duk cji ma już swo je go na byw cę. Chce my oczy wi ście
pro du ko wać wię cej i ma my ku te mu moż li wo ści. Dla te go nie
usta je my w po szu ki wa niach no wych ryn ków zby tu. Ro tar cie -
szy się re no mą. Pro du ko wa ne przez nas urzą dze nia pra cu ją
na ca łym świe cie. Od no si my suk ce sy na wy ma ga ją cym ryn ku
pół noc no ame ry kań skim, li czy my się w kra jach eu ro pej skich.
Ostat nio za czę li śmy do star czać na sze wy ro by do Bra zy lii. Pro -
wa dzi my też za awan so wa ne roz mo wy z od bior ca mi z In dii
i Au stra lii. To bar dzo chłon ne ryn ki, a co za tym idzie per spek -
ty wicz ne kie run ki eks por tu. 

– Wspo mi nał Pan o kry zy sie nę ka ją cym pro du cen tów ma -
szyn bu dow la nych. Spa da ją ca sprze daż ła do wa rek i ko -
pa rek mu si spra wiać Ro ta ro wi po waż ne pro ble my. Użyt -
kow ni cy nie po trze bu ją osprzę tu do no wych ma szyn…
– Na po cząt ku, tuż po wy bu chu kry zy su, uzna li śmy, że re cep tą
na je go prze trwa nie bę dzie czę ścio we ogra ni cze nie pro duk cji
i po ło że nie więk sze go na ci sku na usłu gi zwią za ne z kom plek -
so wą od bu do wą urzą dzeń. Z re gu ły są one eks plo ato wa ne
w eks tre mal nie trud nych wa run kach i w prze wi dy wal nym ter mi -
nie wy ma ga ją ta kich dzia łań. Mi mo, że do świad czy li śmy dra -
stycz ne go spad ku cen, ła twiej uda wa ło nam się prze trwać kry -
zys. Te raz sy tu acja zda je się wra cać do nor my. Ce ny sta ją się
re ali stycz ne. Co praw da nie wró ci ły jesz cze do po zio mu sprzed
kry zy su, ale od czu wa my wy raź ną po pra wę. Opty mi stycz ne jest
to, że ro śnie za po trze bo wa nie na czę ści za mien ne. Ozna cza
to, że na sze urzą dze nia są w użyt ku. Na si klien ci pra cu ją…

– Ro tar pod kre śla, że naj waż niej sza jest ja kość… 
– Wszyst kie pro duk ty Ro tar pro jek to wa ne są od pod staw przez
na szych in ży nie rów. Jeszcze w la tach dzie więć dzie sią tych
przeszliśmy z pro jek to wa nia 2D na pro jek to wa nie w śro do wi -
sku 3D. Po zwo li ło to na two rze nie o wie le bar dziej czy tel nych
pro jek tów i sy mu la cji, a w efek cie uno wo cze śnie nie kon struk -
cji i pod nie sie nie ja ko ści na szych urzą dzeń. Do ich pro duk cji
sto su je my naj now sze roz wią za nia tech nicz ne i naj wyż szej ja -
ko ści ma te ria ły. Po sia da my ca ły sze reg pa ten tów. Na si in ży nie -
ro wie wy ko na li ty ta nicz ną pra cę na rzecz roz wo ju kon struk cji.
Źró dłem in spi ra cji są dla nich do świad cze nia użyt kow ni ków,
z któ ry mi po zo sta je my w sta łym kon tak cie. Za owo co wa ło to
między innymi wpro wa dze niem in no wa cyj nych zmian w ukła -
dzie hy drau licz nym. Uda ło się nam zmniej szyć ci śnie nie i ob -
ni żyć tem pe ra tu rę ole ju. Na sze urzą dze nia zu ży wa ją te raz
mniej pa li wa, sta ły się bar dziej wy daj ne, wy dłu ży ła się też ich
ży wot ność. Ob ni że nie kosz tów eks plo ata cji przy za cho wa niu
peł nej efek tyw no ści urzą dze nia ma klu czo we zna cze nie. Tak
dla użyt kow ni ka, jak i na szych kon struk to rów. Nie za po mi na ją
oni tak że o kwe stiach eko lo gii. Ro tar dą ży do te go, by pro du -
ko wa ny przez nas sprzęt w jak naj mniej szym stop niu ob cią żał
śro do wi sko na tu ral ne. Dla te go do kła da my wszel kich sta rań,
by ogra ni czyć emi sję dwu tlen ku wę gla.

– Odpowiada Pan za sprzedaż. W praktyce oznacza to
pewnie bycie w ciągłej podróży…
– Rotar od samego początku nastawiony był na eksport i mimo
upływu lat, nic się w tym względzie nie zmieniło. Dlatego nie mal
po ło wę ro ku spę dzam po za do mem, na lotniskach i w ho te lach.
Te raz, po prze nie sie niu pro duk cji do To ru nia bę dę czę ściej by -
wał w Pol sce. Jest to zwią za ne z przyj mo wa niem wi zyt na -
szych part ne rów han dlo wych. Więk szość z nich regularnie od -
wie dza fa bry kę, by przekonać się, w ja kich wa run kach pro du -
ko wa ne są urzą dze nia, któ re ofe ru ją swym klien tom. Week en -
dy sta ram się jed nak zawsze spę dzać z najbliższymi, żo -
ną, dzie wię cio let nią cór ką i sied mio let nim sy nem.

– A mo że, po dob nie jak ca ła fir ma, prze nie sie się Pan
z ro dzi ną na sta łe do Pol ski?
– Dla mnie nie sta no wi ło by to pro ble mu, bar dzo lu bię Pol skę
i Po la ków. Małżonka i dzie ci chy ba jed nak nie by li by tym po -
my słem specjalnie za chwy ceni…

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Wśród naj waż niej szych za let
no wej ge ne ra cji ła do wa rek
te le sko po wych Bob cat jest
no wa, prze stron na ka bi na ty -
pu ROPS/FOPS z du żą, za -
cho dzą cą aż na dach szy bą
czo ło wą, uła twia ją cą ma new -
ro wa nie z pod nie sio nym ła -
dun kiem. No wa jest też ta bli -
ca roz dziel cza, wy po sa żo -
na w elek tro nicz ny wy świe -
tlacz i er go no micz ne ele men -
ty ste ru ją ce, w tym joy stick
z przy ci skiem FNR (jaz da
w przód/tył), zwięk sza ją cy
bez pie czeń stwo i szyb kość
pra cy. Ope ra tor w cza sie rze -
czy wi stym otrzy mu je m.in.
czy tel ne in for ma cje do ty czą -
ce wy daj no ści ma szy ny, war -
to ści licz ni ków cza su pra cy
(łącz ne go i za da nio we go),
ob ro tów sil ni ka, ką ta na chy -
le nia wy się gni ka czy ką ta
usta wie nia ra my – rów nież
po ak ty wa cji funk cji po zio -
mo wa nia, dzię ki cze mu ma
peł ną świa do mość ak tu al -
nych wa run ków, w ja kich wy -
ko rzy stu je ła do war kę.
Za sto so wa ne ukła dy elek tro -
nicz ne ba zu ją na tech no lo gii
CAN, umoż li wia jąc płyn ną
kon tro lę funk cji ma szy ny,
mo ni to ro wa nie głów nych
pod ze spo łów i ła twiej szą ob -
słu gę sprzę tu. Hy drau li ka za -
si la na pom pą zę ba tą o wy -
daj no ści 100 l/min po sia da
no wo cze sny sys tem dia gno -
stycz ny, dzię ki cze mu na wet
pod czas ewen tu al nej uster -
ki ma szy na na dal mo że pra -
co wać w usta lo nym, bez -
piecz nym za kre sie. No wy
układ chło dze nia gwa ran tu -
je płyn ną i sta bil ną kon tro lę
tem pe ra tu ry ole ju hy drau -
licz ne go oraz opty mal ny
czas eks plo ata cji prze wo -
dów hy drau licz nych.
Za leż nie od obo wią zu ją cych
na po szcze gól nych ryn kach
norm emi sji spa lin, w no wych

ła do war kach bę dą mon to wa -
ne dwa sil ni ki wy so ko pręż ne,
tj. Per kins speł nia ją cy wy mo -
gi Sta ge IIIA lub Deutz pod -
po rząd ko wa ny re gu la cjom
Sta ge IIIB. Obie jed nost ki
roz wi ja ją iden tycz ną moc wy -
no szą cą 74,5 kW (100 KM)
oraz jed na ko wy mo ment ob -
ro to wy rów ny 410 Nm.
Wszyst kie mo de le wy po sa -
żo no w prze kład nię hy dro -
sta tycz ną, umoż li wia ją cą jaz -
dę z mak sy mal ną pręd ko -

ścią 30 km/h. Ła do war ki
z ozna cze niem T35105L
i T36120SL są wy po sa żo ne
w sys tem po zio mo wa nia ra -
my, a dru ga z nich rów nież
w sta bi li za to ry. Ste ro wa nie
ni mi jest moż li we tyl ko, gdy
wy się gnik znaj du je się w bez -
piecz nym po ło że niu.
W co dzien nej pra cy bar dzo
po moc ny jest pół au to ma tycz -
ny układ re gu la cji po ło że nia
kół spra wia ją cy, że są one
pra wi dło wo usta wio ne wzglę -

dem sie bie po każ dej zmia nie
try bu ste ro wa nia. Za leż nie
od po trzeb ope ra tor mo że wy -
brać kie ro wa nie dwo ma ko ła -
mi lub wszyst ki mi. W dru gim
wa rian cie ko ła przed niej osi
mo gą być skrę ca ne w tę sa mą
stro nę co tyl ne (tzw. psi chód,
np. dla rów no le głe go prze su -
wa nia ma szy ny wzdłuż ścia -
ny) al bo prze ciw ną – w celu
ogra ni cze nia pro mie nia za -
wra ca nia (min. 3,76 m).
Za pro jek to wa ne z my ślą o fir -
mach bu dow la nych i zaj mu ją -
cych się wy naj mem sprzę tu,
no we ła do war ki te le sko po we
Bob cat są stan dar do wo wy -
po sa żo ne w do dat ko wy ob -
wód hy drau licz ny, a tak że „ka -
ret kę” o sze ro ko ści 1.200 mm

z pod pór ką i skła da ny mi wi -
dła mi pa le to wy mi o dłu go -
ści 1.200 mm. W ma szy nach
tych za sto so wa no no we roz -
wią za nie zwięk sza ją ce bez -
pie czeń stwo pra cy czy li blo -
ka dę tzw. ru chów po gar sza ją -
cych, któ ra za po bie ga utra cie
sta tecz no ści ła do war ki. Mo -
de le T35105 i T35105L dys po -
nu ją ła dow no ścią do 3,5 tony,
zaś mak sy mal na wy so kość
pod no sze nia ja ką ofe ru ją wy -
no si 10,29 me tra. W przy -
pad ku T36120SL te pa ra me -
try są rów ne od po -
wied nio 3,6 to ny
oraz 11,87 me tra.

MASZYNY BUDOWLANE

Bob cat  pokazał nowe „te le sko py” 
Bob cat za pre zen to wał no we ła do war ki te le sko po we o śred nim udźwi gu i wy -
so ko ści pod no sze nia 10÷12 me trów. Ma szy ny T35105, T35105L i T36120SL
w sto sun ku do mo de li po przed niej ge ne ra cji zy ska ły wie le ulep szeń 

www.bobcat.eu

Układ hy drau licz ny i in sta la cja elek trycz na no wej ge ne ra cji za pew nia ją opty mal ną wy daj ność i dłu gi okres eks plo ata cji wpro wa -
dza nych na ry nek ła do wa rek te le sko po wych Bob cat T35105/L i T36120SL

Wysoko umieszczona chłodnica w mniejszym stopniu ulega zanieczyszczeniu,
a jeśli już do tego dojdzie, łatwo przywrócić jej nominalną skuteczność poprzez
załączenie odwrotnego ciągu wentylatora

http://www.bobcat.eu/
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Od bu do wa ma szyn zwy kle
od by wa się w warsz ta tach
sta cjo nar nych, ale tym ra zem
ser wis Ber ge rat Mon noy eur
mu siał ją zre ali zo wać na po -
kła dzie umiesz czo ne go w su -
chym do ku stat ku tzw. pod -
syp kow ca. Jed nost ki te go ro -
dza ju wy ko rzy sty wa ne są
do kształ to wa nia dna mor -
skie go oraz re ali za cji za dań
zwią za nych z bu do wą ga zo -
cią gów i plat form wiert ni -
czych. Jed nym z istotnych
ele men tów wy po sa że nia stat -
ku jest ko par ka gą sie ni co wa
Cat 365C. Ta 70-to no wa ma -
szyna od po nad dwóch lat
peł niła na po kła dzie statku
wie le funk cji po moc ni czych.
Mi mo że ma szy na nie prze -
pra co wa ła du żej licz by go -
dzin, to bar dzo trud ne wa run -
ki eks plo ata cji, ta kie jak wil -
goć i za so le nie, zna czą co
przy spie szy ły jej zu ży cie.
Gdy sta tek Rol ling sto ne prze -
cho dził grun tow ny re mont
w su chym do ku Stocz ni Re -
mon to wej Gry fia w Szcze ci -
nie, nadarzyła się doskonała
okazja, by ta kim sa mym
czyn no ściom pod dać ko par -
kę. Zle ce nie do ty czą ce ma -
szy ny Cat obej mo wa ło re -
mont sil ni ka, pomp hy drau -
licz nych, wy mia nę prze wo -
dów hy drau licz nych oraz in -
sta la cji elek trycz nej, wy mia nę
sko ro do wa nych ele men tów
i pod ze spo łów, re no wa cję
ka bi ny, do dat ko we za bez pie -
cze nie prze ciw ko ro zyj ne i la -
kie ro wa nie ca łej ko par ki oraz
in sta la cję do dat ko wych czuj -
ni ków i osprzę tu po dyk to wa -
ną cha rak te rem i miej scem
pra cy sprzę tu.
Za kres ro bót prak tycz nie po -
kry wał się z ofe ro wa ną przez
Ber ge rat Mon noy eur cer ty fi -
ko wa ną od bu do wą ma szyn
CPT (Cer ti fied Po wer tra in Re -
bu ild). Je dy ną róż ni cą by ło

miej sce wy ko na nia prac.
Stan dar do wo od by wa ją się
one w spe cja li stycz nym
warsz ta cie sta cjo nar nym, ale
tym ra zem spro wa dze nie
ma szy ny do ta kiej pla ców ki
nie by ło moż li we. Dla te go
więk szość czyn no ści wy ko -
na na zo sta ła na po kła dzie
stat ku, a do ser wi su tra fi ły tyl -
ko naj waż niej sze pod ze spo -
ły. Bio rąc pod uwa gę wa run -
ki pa nu ją ce w su chym do ku
i trwa ją cy re mont ca łej jed -
nost ki, od bu do wa ko par ki by -
ła gi gan tycz nym wy zwa niem,
któ re za koń czy ło się peł nym
suk ce sem. Po dwóch mie sią -
cach in ten syw nych prac ma -
szy na Cat 365C pre zen to wa -
ła się zu peł nie jak no wa.
Wszyst kie czyn no ści zo sta ły
prze pro wa dzo ne bar dzo sta -
ran nie i ukoń czo ne w za pla -
no wa nym ter mi nie, co spo -
tka ło się z uzna niem Wil le go
Wy et sa od po wie dzial ne go
za nad zór re mon tu ma szy ny
z ra mie nia ar ma to ra. Ko par ka
prze szła wszyst kie mię dzy na -
ro do we te sty i od bio ry po zwa -
la ją ce na otrzy ma nie cer ty fi -
ka tów nie zbęd nych do pra cy
na mo rzu. Re zul ta ty od bu do -
wy po raz ko lej ny udo wod ni ły
moż li wo ści fir my Ber ge rat
Mon noy eur, a jed no cze śnie
po zwo li ły pra cow ni kom ser -
wi su na zdo by cie cen nych
do świad czeń i re fe ren cji
przy na stęp nych re mon tach
„mor skich” Ca tów.
Cer ty fi ko wa na od bu do wa
ma szyn Cat to ide al na ofer -
ta dla użyt kow ni ków sprzę -
tu Ca ter pil lar, któ rzy nie
chcą się go po zby wać tyl ko
dla te go, że ma du ży prze -
bieg al bo jest „pod nisz czo -
ny”. Dzię ki od bu do wie ma -
szy na od zy sku je no mi nal -
ne pa ra me try ro bo cze i mo -
że wy glą dać, jak by do pie ro
co opu ści ła fa bry kę. Ak tu al -
nie są do stęp ne trzy ro dza -
je cer ty fi ko wa nej od bu do wy,
umoż li wia ją ce opty mal ny do -
bór za kre su prze -
pro wa dza nych czyn -
no ści re monto wych.

MASZYNY BUDOWLANE

Cat 365C – re mont na „pod syp kow cu”
Ser wis Ber ge rat Mon noy eur nie boi się trud nych wy zwań. Swo istym
testem je go kom pe ten cji by ło zle ce nie otrzy ma ne od bel gij skie go arma -
to ra DEME-Gro up bę dą ce go wła ści cie lem stat ku Rol ling sto ne

www.b-m.pl

Wil goć i du że za so le nie ro bią swo je: po dwóch la tach spę dzo nych na mo rzu, ko -
par ka Cat 365C wy glą da ła na znacz nie bar dziej wie ko wą

Od bu do wa ma szy ny na stat ku wy ma ga ła mon ta żu spe cjal ne go rusz to wa nia, któ re
gwa ran to wa ło od po wied ni do stęp i bez pie czeń stwo pro wa dzo nych prac

Za kres prze pro wa dzo nych czyn no ści obej mo wał m.in. do dat ko we za bez pie cze nie
prze ciw ko ro zyj ne i la kie ro wa nie ca łej ko par ki

http://www.b-m.pl/
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Ist nie ją ca od ro ku 2004 fir ma
Onyx En ter pri se spe cja li zu je
się w bu do wie dol nych warstw
dróg, nie obej mu ją cych roz -
ście ła nia na wierzch ni as fal to -
wych i be to no wych. Wcze -
śniej, re ali zu jąc ro bo ty w po -
dob nym za kre sie, uczest ni -
czy ła też w bu do wie in fra -
struk tu ry ha lo wo -ma ga zy no -
wej. Onyx En ter pri se dys po -
nu je sze ro ką ga mą sprzę tu,
ta kie go jak spy char ki, rów -
niar ki, ko par ki, wal ce i sta bi li -
za to ry grun tu. BOMAG

MPH 600 4i to szó sta z ko lei
ma szy na te go ty pu wy ko rzy -
sty wa na przez Onyx En ter pri -
se, jej wy bór nie był za tem
przy pad ko wy. Naj pierw do fir -
my tra fił uży wa ny mo del
MPH 120, po tem zde cy do wa -
no się na wy na jem dłu go ter -
mi no wy dwóch ko lej nych ma -
szyn BOMAG te go ty pu, tj.
MPH 122 i MPH 125. Zna la zły
one za sto so wa nie mię dzy in -
ny mi przy bu do wie po łu dnio -
wej ob wod ni cy War sza wy.
Przez pe wien czas fir ma wy -
ko rzy sty wa ła tak że sta bi li za tor
in nej mar ki, ale ma szy na nie

do koń ca speł nia ła ocze ki wa -
nia. Jak pod kre śla Bar tło miej
Ka czor, czło nek za rzą du Onyx
En ter pri se, w przy pad ku ta -
kich ma szyn ogrom ne zna cze -
nie ma sta bil ność, zwłasz cza
pod czas pra cy na zbo czach
i po chy łym te re nie. – Istot ną
ro lę od gry wa ją też kosz ty
eks plo ata cji, a BOMAG nie
ma tu so bie rów nych. Za kup
mo de lu MPH 600 4i tyl ko
utwier dził nas w prze ko na niu
co do słusz no ści pod ję tej de -
cy zji. No wa ma szy na jest bar -

dzo sta bil na i po zwa la na bez -
piecz ną, wy daj ną pra cę w róż -
nych wa run kach. Ni skie zu ży -
cie pa li wa sta no wi ko lej ny nie -
zwy kle istot ny ar gu ment prze -
ma wia ją cy na jej ko rzyść: mi -
mo że w naj now szej wer sji
zwięk szo no moc ma szy ny
o kil ka dzie siąt ko ni me cha -
nicz nych, jest ona jesz cze bar -
dziej eko no micz na! Pro du cent
de kla ru je spa la nie w za kre sie
od 60 do 100 li trów na go dzi -
nę. Przy na szym spo so bie eks -
plo ata cji sta bi li za to ra pra cu ją -
ce go w bar dzo cięż kim grun -
cie i nie mal przy cał ko wi tym

za głę bie niu bęb na fre zu ją ce -
go, spo dzie wa li śmy się wy ni -
ku zbli żo ne go do mak sy mal nej
gra ni cy, a tym cza sem spa la nie
oscy lu je wo kół 70 l/h. Zbior nik
o po jemno ści nie mal 1.100 li -
trów po zwa la więc na oko -
ło piętnaście go dzin na praw -
dę wy tę żo nej pra cy – mó wi
Bar tło miej Ka czor. 
Za ku pio ny ostat nio sta bi li -
za tor MPH 600 4i zna lazł
za sto so wa nie w wytwórni
ma te ria łu do pod bu do wy
dróg, ja ką spół ka Onyx En -

ter pri se uru cho mi ła w pod -
war szaw skim Nada rzy nie.
Tra fia do niej grunt po zy -
ska ny z in we sty cji re ali zo -
wa nych na te re nie War sza -
wy, na przykład biu row ców
czy osie dli miesz ka nio wych.
Wbrew po zo rom jest go
bar dzo du żo, bo ta kie bu -
dow le zwy kle ma ją po kil ka
kon dy gna cji pod ziem nych,
się ga ją cych na wet do trzy -
dzie stu me trów w głąb. Ma -
te riał tra fia ją cy do za kła du
w Nada rzy nie jest hał do wa -
ny, a na stęp nie rów no mier -
nie roz pro wa dza ny, po czym

BO MAG MPH 600 4i – dro go wiec i ro bot nik
Do ga my sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go przez fir mę Onyx En ter pri se do łą -
czył sta bi li za tor grun tu BOMAG MPH 600 4i. No wa ma szy na pra cu je
nie tyl ko na dro gach, ale tak że w wytwórni ma te ria łów na pod bu do wę
sto so wa nych przy re ali za cji lo kal nych in we sty cji

Sta bi li zo wa nie grun tu w pa sach dro go wych zwy kle od by wa się do głę bo ko ści 200-300 mm. W wytwórni pod bu dów Onyx En ter pri se
bę ben jest opusz cza ny na głę bo kość 500-600 mm, w peł ni wy ko rzy stu jąc moż li wo ści MPH 600 4i

Bę ben ma śred ni cę ze wnętrz ną 1.416 mm
i jest wy po sa żo ny w 212 fre zów. Ope ra tor
mo że re gu lo wać je go pręd kość w za kre -
sie 104÷140 obr./min

W sta bi li zo wa nym grun cie zda rza ją się
kło po tli we wtrą ce nia w po sta ci ka mie ni
czy gru zu, po wo du ją ce przy spie szo ne
zu ży cie lub na wet uszko dze nia fre zów

Hy dro sta tycz ny na pęd kół nie tylko
uprasz cza bu do wę ma szy ny, ale po -
zwa la też na płyn ną, bez stop nio wą re -
gu la cję pręd ko ści jaz dy

W pod ło dze ka bi ny znaj du je się nie wiel -
kie prze szkle nie po zwa la ją ce na ob ser -
wa cję prze wo dów hy drau licz nych z wy -
so kim ci śnie niem

Ka bi na stabilizatora jest kom for to wa,
prze stron na i ma du że po wierzch nie
prze szklo ne, gwa ran tu jąc zna ko mi tą wi -
docz ność wo kół ma szy ny



http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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po sy pu je się go spo iwem hy -
drau licz nym – wy twa rza nym
z po pio łów lot nych – wzbo -
ga ca nym róż ne go ro dza ju
do dat ka mi w po sta ci krze -
mio nek, wap na czy śla do -
wych ilo ści ce men tu. W ko -
lej nym eta pie do ak cji wkra -
cza sta bi li za tor, któ ry ma
zadanie od po wied niego wy -
mie sza nia spo iwa z grun tem,
a jed no cze śnie ujed no li ce nia
struk tu ry ma te ria łu. Tak przy -
go to wa ny materiał spy cha ny
jest na wa ły o wy so ko ści kil -
ku me trów. W kolejnym
etapie wjeż dża ją na nie ko -
par ki za ła do wu ją ce uro bek
na po jaz dy cię ża ro we. 
Prze my śla na kon struk cja sta -
bi li za to ra MPH 600 4i to efekt
po nad czter dzie stu lat do -
świad czeń fir my BOMAG
w pro duk cji ma szyn te go ty -
pu. No wy mo del wy róż nia
między innymi moż li wość
pra cy bęb na na du żej głę bo -
ko ści (do 600 mm) czy in no -
wa cyj ny sys tem wy mia ny fre -
zów BRS 05 opar ty na tu le -
jach roz pręż nych. Dla te go też
czyn ność wy mia ny nie wy ma -
ga żad nych klu czy. Choć
moż na ją prze pro wa dzić
przy za sto so wa niu zwy kłe go
wy bi ja ka, do każ dej ma szy ny
stan dar do wo do łą cza ny jest
młot pneu ma tycz ny za si la ny
z in sta la cji sta bi li za to ra.
Przy je go uży ciu wy mia na po -
je dyn cze go na rzę dzia ro bo -
cze go zaj mu je wpraw ne mu
me cha ni ko wi oko ło dwóch
mi nut. Do dat ko wo ma on
„pod rę ką” spe cjal ny prze -
łącz nik, któ rym uru cha mia
po wol ne ob ro ty bęb na w le -
wo lub w pra wo, nie zbęd ne
przy po trze bie wy mia ny więk -
szej licz by fre zów. Ta kie „po -
wtó rze nie” ste ro wa nia eli mi -
nu je ko niecz ność po mo cy
ze stro ny ope ra to ra, któ ry
mu siał by prze by wać w ka bi -
nie i oczy wi ście uspraw nia
ca łą ope ra cję. Bę ben sta bi li -
za to ra MPH 600 4i ma sze -
ro kość 2.400 mm i śred ni cę
ze wnętrz ną 1.416 mm. Jest
wy po sa żo ny w 212 fre zów
mo co wa nych w gniaz dach

przy krę co nych do spe cjal -
nie ukształ to wa nych pod -
staw przy spa wa nych na po -
wierzch ni bęb na. Oprócz re -
gu la cji wy so ko ści po sia da
moż li wość zmia ny ką ta na -
chy le nia w płasz czyź nie rów -
no le głej do pod ło ża o kąt ±5°,
co ułatwia pro fi lo wa nie te re -
nu. W ce lu opty mal ne go do -
sto so wa nia osią gów ma szy -

ny do wa run ków pra cy, a jed -
no cze śnie wy dłu że nia trwa ło -
ści ze spo łu ro bo cze go, ope -
ra tor ma do wy bo ru je de na -
ście pręd ko ści bęb na w za -
kre sie 104÷140 obr./min.
Nie zwy kle przy dat nym roz -
wią za niem jest rów nież za -
awan so wa ny sys tem ste ro -
wa nia naj waż niej szy mi funk -
cja mi, dzię ki któ re mu głów ne
pa ra me try pro ce su sta bi li zo -
wa nia grun tu ca ły czas po zo -
sta ją na jed na ko wym po zio -
mie, bez wzglę du na ak tu al -
ne ob cią że nie sprzę tu czy
ukształ to wa nie te re nu.
Źró dło na pę du sta bi li za to ra
MPH 600 4i, któ re go ma sa
eks plo ata cyj na wy no si nie -
mal 28 ton, sta no wi ośmiocy -
lin dro wy sil nik wi dla sty Deutz
TCD o po jem no ści 16 dm3.
Dzię ki za sto so wa niu tech no lo -
gii SCR jed nost ka roz wi ja ją ca
moc 440 kW (590 KM) speł nia
nor my emi sji spa lin Tier 4 In te -
rim/Sta ge IIIB. W ce lu uzy ska -
nia opty mal nej trak cji bez

wzglę du na wa run ki pra cy,
w ma szy nie za sto so wa no hy -
dro sta tycz ny na pęd obu osi
oraz ko ła o jed na ko wej śred -
ni cy z „jo deł ko wym” bież ni -
kiem. Do wy bo ru po zo sta ją
dwa za kre sy pręd ko ści jaz dy,
któ ra mo że być re gu lo wa -
na bez stop nio wo – w try bie ro -
bo czym (0÷3 km/h) i trans por -
to wym (0÷12 km/h). Skręt ma -

szy ny re ali zo wa ny jest nie tyl -
ko za po mo cą kół tyl nych, ale
tak że prze gu bo we go pod wo -
zia. Dzię ki te mu śred ni ca za -
wra ca nia sta bi li za to ra mie rzo -
na po ze wnętrz nym śla dzie kół
wy no si za le d wie 13,5 me tra.
Uła twia to operatorowi ma new -
ro wa nie oraz pra cę na ogra ni -
czo nej prze strze ni.
Waż ną za le tą sta bi li za to ra
BOMAG MPH 600 4i jest
rów nież pneu ma tycz nie uno -
szo na ka bi na, z po zy cją
trans por to wą ogra ni cza ją cą
cał ko wi tą wy so kość ma szy -
ny oraz ro bo czą, za pew nia -
ją cą od po wied nią wi docz -
ność. Ob ser wa cję oto cze nia
uła twia ją do dat ko wo re gu lo -
wa ne sta no wi sko ope ra to ra
(wraz ze wszyst ki mi ele men -
ta mi ob słu go wy mi), du że po -
wierzch nie prze szklo ne,
opa da ją cy pro fil po kry wy sil -
ni ka, a tak że ze staw czte rech
ka mer, z któ rych ob raz wy -
świe tla ny jest na du żym, ko -
lo ro wym mo ni to rze za mon -

to wa nym nad przed nią szy -
bą. Dwie z nich są umiesz -
czo ne po bo kach sta bi li za to -
ra, co zwięk sza bez pie czeń -
stwo pra cy na zbo czach
oraz po chy ło ściach. 
Sta bi li za tor MPH 600 4i mo że
być wy po sa żo ny w sys tem
zdal ne go mo ni to rin gu Te le -
ma tic, któ ry uła twia za rzą dza -
nie ma szy ną i przy czy nia się
do ob ni że nia kosz tów eks plo -
ata cji sprzę tu. Kra jo wym
klien tom fir ma FAYAT
BOMAG Pol ska ofe ru je wła -
sne roz wią za nie te go ty pu,
któ re – choć tań sze od fa -
brycz ne go – ma znacz nie
więk szą funk cjo nal ność. Po -
zwa la ono nie tyl ko na kon tro -
lę pod sta wo wych pa ra me -
trów pra cy ma szy ny, ta kich
jak ob ro ty sil ni ka, zu ży cie pa -
li wa czy okre śle nie bie żą cej
lo ka li za cji, ale tak że pro gra -
mo wa nie ob sza ru i do zwo lo -
nych go dzin pra cy, wy sy ła nie
róż ne go ro dza ju ra por tów
(np. o śred nim zu ży ciu pa li -
wa) oraz ko mu ni ka tów (np.
o prze miesz cze niu ma szy ny
przy wy łą czo nym sil ni ku czy
kra dzie ży pa li wa). Moż li we
jest na wet uru cho mie nie alar -
mu przy nie au to ry zo wa nym
otwar ciu kor ka wle wu pa li wa.
Oba sys te my te le ma tycz ne
są płat ne. Użyt kow nik po no si
kosz ty in sta la cji nie zbęd nych
urzą dzeń i jest zo bo wią za ny
do wno sze nia co mie sięcz -
nej opła ty abo na men to wej.
Przy ma szy nach te go ty pu
nie zwy kle istot ną ro lę od gry -
wa ob słu ga po sprze da żo wa,
gwa ran tu ją ca peł ną do stęp -
ność sprzę tu. Ser wis FAYAT
BOMAG Pol ska ma du że do -
świad cze nie, je śli cho dzi
o ich ob słu gę, bo w na szym
kra ju są one ofe ro wa ne
od wie lu lat. W chwi li obec nej
„czu wa” nad ni mi ze spół me -
cha ni ków dys po nu ją cych pro -
fe sjo nal nie wy po sa żo ny mi
warsz ta ta mi mo bil ny mi. Ewen -
tu al ne uster ki są usu wa ne
w pro fe sjo nal ny spo -
sób w naj krót szym
moż li wym ter mi nie. 

www.bomag.pl

Po łą cze nie tyl nej osi skręt nej z prze gu bo wą kon struk cją pod wo zia za pew nia ni ski
pro mień za wra ca nia, co uła twia ma new ro wa nie ma szy ną na ogra ni czo nej prze strze ni

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Bran żą bu dow la ną i ko mu nal -
ną zaj mu je się po trzech de ale -
rów obej mu ją cych swym za -
się giem ca ły kraj. Wkrót ce
dojść ma ją ko lej ni. Za sad ni -
czym ce lem Mer lo Pol ska jest
bli ska współ pra ca z klien tem
koń co wym. Roz po czy na się
ona od fa cho we go do radz twa
prak tycz nie już w chwi li wy ra -
że nia za in te re so wa nia ma szy -
ną. Istot ne zna cze nie ma też
kre owa nie no wych po trzeb
wśród klien tów, wie lu z nich
dą ży bo wiem do opty ma li za cji
kosz tów, a ła do war ka te le sko -
po wa mo że być roz wią za niem,
któ re w zna czą cy spo sób przy -
czy ni się do ich ob ni że nia. 
W dzia łal no ści zwią za nej
z dys try bu cją ma szyn nie -
odzow na jest pro fe sjo nal -
na ob słu ga po sprze da żo wa,
dzię ki któ rej na byw ca sprzę tu
nie mu si mieć obaw, że zo sta -
nie po zo sta wio ny sa me mu so -
bie z ewen tu al nym pro ble -
mem. Dla te go two rząc sieć
dys try bu cyj ną Mer lo Pol ska
bie rze pod uwa gę tyl ko tych
de ale rów, któ rzy są do brze po -
strze ga ni, zna ją lo kal ny ry nek
i po sia da ją od po wied nie za ple -
cze tech nicz ne. Rów nie waż ne
są kom pe ten cje lu dzi mo gą -
cych pod jąć się ob słu gi ła do -
wa rek te le sko po wych, któ rych
kon struk cja jest wbrew po zo -
rom dość skom pli ko wa na. 
Co raz bar dziej istot ną ro lę
od gry wa też wy na jem ma -
szyn, w tym se zo no wy. Każ -
dy de aler mu si więc ofe ro wać
ta kie usłu gi. Nie zbęd ne za -
tem jest po sia da nie do dat ko -
wych ma szyn, któ re mo gą
być udo stęp nia ne klien tom
ja ko jed nost ki za stęp cze
na czas usu nię ca awa rii ma -
szy ny. Zapewnia to peł na do -
stęp ność sprzę tu. Mer lo Pol -
ska nie tyl ko „wy ma ga”, ale

tak że wsłu chu je się w po trze -
by de ale rów i wspie ra ich
działania. Od kil ku mie się cy
funk cjo nu je no wy sys tem roz -
li cza nia usług ser wi so wych.
Wcze śniej opie rał się on
na ry czał cie uza leż nio nym
od licz by ma szyn, a te raz jest
wy ni ko wy, tzn. uwzględ nia ją -
cy rze czy wi ste ro bo czo go dzi -
ny czy do jazd do klien ta.
Spo rym uła twie niem by ło też
wpro wa dze nie cen ni ków
w zło tów kach na ma szy ny
i czę ści za mien ne. Sko rzy sta -
ją na tym rów nież klien ci, któ -
rzy nie bę dą po no sić ry zy ka
zwią za ne go ze zmia na mi kur -
sów wa lut. W tym ro ku prze -
bu do wa no też dział tech nicz -
no -ser wi so wy na stro nie in -
ter ne to wej. Ob słu gu je się go
jesz cze bar dziej in tu icyj nie,
a przede wszyst kim w ję zy ku
pol skim, co uła twia np. za ma -
wia nie czę ści za mien nych.
Ko rzy ści za pew nia też uru -
cho mie nie fi nan so wa nia fa -
brycz ne go. Na ra zie  jest ono
skierowane do bran ży rol ni -
czej, ale fir ma ana li zu je roz -

sze rze nie jej na po zo sta łe
seg men ty. Mer lo Pol ska re ali -
zu je usłu gę fi nan so wa nia we
współ pra cy z BNP Pa ri bas.
Wszyst kie ła do war ki te le sko -
po we Mer lo są ob ję te stan dar -
do wą, rocz ną gwa ran cją z li -
mi tem 2.400 go dzin pra cy. Ist -
nie je jed nak moż li wość wy dłu -
że nia jej, z tym że w ko lej nych
la tach po ja wia ją się wy łą cze -
nia do ty czą ce ele men tów pod -
le ga ją cych na tu ral ne mu zu ży -
ciu eks plo ata cyj ne mu. Wa -
run ki gwa ran cji prze dłu żo nej
uza leż nio ne są od ro dza ju
ma szy ny. Mo że to być ko lej -
ny rok, ale z tym sa mym li mi -
tem „prze bie gu” lub do dat ko -
we dwa la ta z ogra ni cze niem
licz by prze pra co wa nych go -
dzin do 3.600. Dla klien tów,
któ rzy chcą w peł ni sku pić się
na pro wa dzo nej dzia łal no ści
i le piej prze wi dy wać po no szo -
ne kosz ty, bar dzo cie ka wym
roz wią za niem mo gą być umo -
wy ser wi so we. Wno sząc sta łą,
co mie sięcz ną opła tę, użyt -
kow nik sprzę tu ma za gwa ran -
to wa ną ob słu gę ma szy ny

w usta lo nym za kre sie. Mo że
on obej mo wać wszyst kie czyn -
no ści gwa ran tu ją ce peł ną, wła -
ści wie nie prze rwa ną do stęp -
ność sprzę tu. Umo wy ser wi so -
we wpro wa dza ją sa mi de ale -
rzy, ale za wsze mo gą li czyć
na po moc Mer lo Pol ska np.
w kwe stii kal ku la cji kosz tów.
W ob słu dze po sprze da żo wej
niezwykle istot ną ro lę od gry wa
do stęp ność czę ści za mien -
nych. Mer lo Pol ska za pew nia
naj wyż sze stan dar dy i ofe ru je
dwa spo so by do star cza nia
kom po nen tów – eks pre so wy
i na stok. W pierw szym przy -
pad ku czę ści za mó wio ne
do go dzi ny 11.00 mo gą być
do star czo ne pod wska za ny
ad res już na stęp ne go dnia,
w dru gim zaj mu je to od trzech
do sze ściu dni, ale jest też od -
po wied nio tań sze, bo trans -
port z przy fa brycz ne go ma ga -
zy nu we Wło szech od by wa
się dro gą lą do wą. W ob ni że -
niu cen i zwięk sze niu do stęp -
no ści czę ści po ma ga do dat -
ko wo za pas naj bar dziej ro tu -
ją cych kom po nen tów u po -
szcze gól nych de ale rów, jak
rów nież dys try bu cja czę ści
mię dzy de ale ra mi. Klien ci mo -
gą rów nież za ma wiać czę ści
re ge ne ro wa ne fa brycz nie, któ -
re są tań sze od no -
wych, ale rów nież
ob ję te gwa ran cją.

Ob słu ga po sprze da żo wa Mer lo Pol ska
Po po nad dwóch la tach od roz po czę cia dzia łal no ści Mer lo Pol ska ma
dwu dzie stu sze ściu sta ran nie wy se lek cjo no wa nych de ale rów. Więk -
szość z nich – bo aż dwu dzie stu – funkcjonuje w bran ży rol ni czej, przed -
sta wi ciel wło skie go pro du cen ta nie za po mi na jed nak o seg mencie bu -
dow la nym i ko mu nal nym, które wydają się być perspektywiczne 

www.merlo.com

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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Stal -Met spe cja li zu ją cy się
mię dzy in ny mi w roz biór kach
obiek tów ku ba tu ro wych po raz
pierw szy użył no wo za ku pio nej
ma szy ny Ko mat su do prac
na te re nie Elek trow ni Ha lem -
ba. Spe cja li stycz na ko par ka
wy po sa żo na w trzy czę ścio wy
wy się gnik oraz dwa ra mio -
na – po śred nie i głów ne – ma
wy sięg prze kra cza ją cy 23 me -
try. W za leż no ści od po trzeb
osprzęt wy bu rze nio wy mo że
być za stą pio ny osprzę tem ko -
par ko wym wraz z ory gi nal ną
łyż ką o po jem no ści 1,8 m3.

Wów czas na ba zo wej ma szy -
nie po zo sta je tyl ko pierw sza
część wy się gni ka. Do dat ko wy
osprzęt za mon to wać moż -
na na dwa spo so by. Dzię ki te -
mu wy się gnik ko par ki mo że
być pro sty lub wy gię ty, w przy -
pad ku, gdy cha rak ter ro bót wy -
ma ga omi ja nia prze szkód.
Prze zbra ja nie ma szy ny zaj mu -
je prze cięt nie oko ło go dzi ny.
Wszel kie czyn no ści uła twia ją
szyb ko złą cza hy drau licz ne oraz
ste la że po zwa la ją ce na wy god -
ne i bez piecz ne od sta wia nie
de mon to wa ne go osprzę tu. 

Ma sa eks plo ata cyj na ko par -
ki Ko mat su PC 350NHRD -8
w kom ple ta cji do prac wy -
bu rze nio wych wy no si bli -
sko 48 ton. Za jej na pęd od -
po wia da sześciocy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny Ko mat -
su SA A6D114E -3 o po jem -
no ści 8,27 dm3. No wo cze sna
jed nost ka roz wi ja moc 260 KM
i cha rak te ry zu je się wy so kim
mo men tem ob ro to wym osią -
ga nym przy ni skich pręd ko -
ściach ob ro to wych sil ni ka.
Gwa ran tu je to ni skie zu ży cie
pa li wa. Na ob ni że nie kosz tów

eks plo ata cji, a jed no cze śnie
po pra wę osią gów ma szy ny
wpły wa po nad to za sto so wa -
nie ko mór spa la nia no we go
ty pu, jak rów nież opty ma li za -
cja pro ce su za pło nu. Waż ną
ro lę od gry wa też no wy układ
com mon ra il o pod wyż szo -
nym ci śnie niu wtry sku, któ ry
za pew nia lep sze roz py le nie
pa li wa i więk szą spraw ność
ciepl ną sil ni ka.
Ope ra tor ko par ki nie mo że na -
rze kać na wa run ki pra cy. Ma -
szy na wy po sa żo na zo sta -
ła w bar dzo kom for to wą,

prze stron ną ka bi nę. Jej ra mę
sta no wi so lid na kon struk cja
wy ko na na z pro fi li sta lo wych,
któ ra od zna cza się du żą od -
por no ścią na ude rze nia i od -
kształ ce nia, do ja kich mo gło -
by dojść np. pod czas prze -
wró ce nia ko par ki. Po za tym
przed nia i gór na część ka bi -
ny zo sta ła wy po sa żo na w so -
lid ne sta lo we kra tow ni ce,
któ re za bez pie cza ją ope ra to -
ra przed spa da ją cy mi przed -
mio ta mi. Ca łość za mon to wa -
na jest na spe cjal nych amor -
ty za to rach z ole jem si li ko no -
wym i sprę ży na mi śru bo wy -
mi, ogra ni cza ją cych drga nia
po cho dzą ce od sil ni ka oraz
ukła du jezd ne go. Kabinę
można od chy lać do gó ry
o kąt 30°. Funk cja ta umożliwia
ob ser wa cję na rzę dzia ro bo -
cze go przy mak sy mal nym wy -
się gu, co za po bie ga zmę cze -
niu i uciąż li wym bó lom szyi
operatora.  Wie lo go dzin ną
pra cę uła twia mu pod grze -
wa ny fo tel z za wie sze niem
pneu ma tycz nym i wy so kim
opar ciem, au to ma tycz na kli -
ma ty za cja, ka me ra co fa nia
oraz pa nel ste ru ją cy z ko lo ro -
wym mo ni to rem TFT, po zwa -
la ją cy na wy god ną kon tro lę
i za rzą dza nie licz ny mi funk -
cja mi ma szy ny. 
Aby do sto so wać osią gi ko par -
ki do wy ko ny wa nych za dań
i jed no cze śnie ogra ni czyć zu -
ży cie pa li wa, ope ra tor ko rzy -
stać mo że z pię ciu try bów pra -
cy. Tryb Eco no my jest pro gra -
mo wal ny, co po zwa la na sa mo -
dziel ne usta wie nie naj waż niej -
szych pa ra me trów ro bo czych.
W opty mal nym wy ko rzy sta niu
ma szy ny po ma ga do dat ko wo
bez płat ny sys tem mo ni to rin gu
sa te li tar ne go Kom trax, dzię ki
któ re mu moż li we jest np. do -
kład ne okre śle nie miej sca pra -
cy ma szy ny, po miar zu ży cia
pa li wa, za pla no wa nie prze glą -
dów okre so wych czy w koń cu
ła twiej sza iden ty fi ka cja ewen -
tu al nych uste rek, a tym sa mym
szyb sze przy wró ce -
nie sprzę tu do cał ko -
wi tej spraw no ści.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su PC 350NHRD-8 sięga ku niebu
Fir ma Stal -Met wzbogaciła się o fabrycznie nową ko par kę do wy bu rzeń
Ko mat su PC 350NHRD-8. Maszyna umoż li wia pro wa dze nie prac roz -
biór ko wych wy so kich kon struk cji w warunkach gęstej zabudowy wy -
klu czającej za sto so wa nie ma te ria łów pi ro tech nicz nych

www.komatsupoland.pl

Ka bi na od chy la na do gó ry o kąt 30° uła twia pro wa dze nie prac roz biór ko wych
przy mak sy mal nym wy się gu osprzę tu ro bo cze go

Ko par ka Ko mat su PC 350NHRD -8 o ma sie wła snej wy no szą cej bli sko 48 ton i wy się gu prze kra cza ją cym 23 me try to naj now szy
na by tek fir my Stal -Met. Ma szy na spi sy wa ła się do sko na le pod czas prac roz biór ko wych na te re nie Elek trow ni Ha lem ba 

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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CNH In du strial Ca pi tal na le ży
do gro na po ten ta tów świa to -
wych ryn ków fi nan so wych.
Za pew nia swym klien tom naj -
do god niej sze for my re ali za cji
in we sty cji. Ce lem pol skie go
od dzia łu spół ki jest ofe ro wa -
nie fi nan so wa nia fa brycz ne -
go oraz wdro że nie in no wa -
cyj nych pro duk tów fi nan so -
wych dla ma szyn bu dow la -
nych i po jaz dów pro du ko wa -
nych przez kon cern CNH.
Czy pol ska bran ża bu dow la -
na może wiązać  z roz po czę -
ciem dzia łal no ści pol skie go
od dzia łu CNH In du strial Ca -
pi tal duże nadzieje? Ro bert
Wro na, przed sta wi ciel kon -
cer nu CNH w Pol sce, od po -
wia da twier dzą co: – W koń cu
mo że my się po chwa lić roz po -
czę ciem funk cjo no wa nia le -
asin gu fa brycz ne go z praw -
dziwe go zda rze nia. Klu czem
do suk ce su jest za ko rze nie -
nie CNH In du strial Pol ska
w na szym kon cer nie i sil -
na iden ty fi ka cja z je go klien -
ta mi. Wie lo let nie do świad -
cze nie, spraw dzo ne roz wią -
za nia do sto so wa ne do lo kal -
nych po trzeb, a tak że do sko -
na ła zna jo mość ryn ku spra -
wia ją, że fir ma ofe ru je usłu gi
fi nan so we na naj wyż szym po -
zio mie. Ma my wy spe cja li zo -
wa ną, pro fe sjo nal ną ka drę
Re gio nal nych Kie row ni ków
Sprzeda ży, któ rzy są do dys -
po zy cji tak de ale rów, jak i ich
klien tów. To do sko na ła wia do -
mość dla na szych klien tów.
Stwo rze nie le asin gu fa brycz -
ne go dla pol skich na byw ców
ma szyn i po jaz dów ofe ro wa -
nych przez kon cern CNH za -
po wia da no już od dłuż sze go
cza su. Do tej po ry w fi na li za -
cji przed się wzię cia w obec -
nym kształ cie cią gle sta wa ło
coś na prze szko dzie. Trud -
no ści zo sta ły jed nak wresz -

cie prze ła ma ne. Pol ski od -
dział CNH In du strial Ca pi tal
roz po czął dzia łal ność z roz -
ma chem. Py ta nie tyl ko, czy
dzia ła jąc w po dat nej na wa -
ha nia ko niunk tu ry i nę ka nej
kryz sem bran ży bu dow la nej
nie stra ci im pe tu, nie za trzy -
ma się w po ło wie dro gi? – Nie
ma ta kiej oba wy. Fir ma ma ja -
sno spre cy zo wa ny cel i bę -
dzie go kon se kwent nie re ali -
zo wać. W prze szło ści pod sta -
wę dzia łań fi nan so wych CNH
In du strial Ca pi tal sta no wi ły

tak zwa ne pro gra my ven do ro -
we opar te na umo wach
o współ pra cy za war tych mię -
dzy fir mą le asin go wą a do -
staw cą dóbr czy usług. W
praktyce CNH In du strial Ca pi -
tal ogra ni czał się więc je dy nie
do fir mo wa nia przed się wzię -
cia. Dzi siaj ma my do czy nie -
nia z fir mą, któ ra uczest ni czy
w pro ce sie fi nan so wa nia za -
ku pów na szych klien tów
od po cząt ku do koń ca. CNH
In du strial Ca pi tal bę dzie
wspie rać sprze daż ma szyn
pro du ko wa nych przez CNH
In du strial i po więk szać na sze
udzia ły w ryn ku – roz wie wa
wąt pli wo ści Ro bert Wro na. 

Pro duk ty fi nan so we CNH In -
du strial Ca pi tal prze zna czo ne
są wy łącz nie dla klien tów de -
ale rów po sia da ją cych au to -
ry za cję pro du cen ta. Głów -
nym ce lem CNH In du strial
Ca pi tal jest do sto so wa nie
pro duk tu fi nan so we go do in -
dy wi du al nych po trzeb oraz
moż li wo ści fi nan so wych na -
byw ców sprzę tu. Ofer ta spół -
ki obej mu je wie le atrak cyj -
nych spo so bów za ku pu nie -
zbęd ne go sprzę tu, czy li po -
życz kę, po życz kę eu ro pej ską

z do fi nan so wa niem unij nym,
le asing ope ra cyj ny i le asing fi -
nan so wy. CNH In du strial Ca -
pi tal jest bar dzo ela stycz na,
do pusz cza bo wiem re ali za cję
za ku pów za rów no w zło tów -
kach, jak i eu ro, z okre sem fi -
nan so wa nia od 12 do 96 mie -
się cy, w tym po dat ku VAT.
Klient mo że sfi nan so wać ma -
szy nę nie po sia da jąc wkła du
wła sne go, a ra ty mo gą być
sta łe lub usta lo ne in dy wi du al -
nie z uwzględ nie niem har mo -
no gra mu osią ga nych przy -
cho dów. Fir ma zna do sko na -
le spe cy fi kę dzia ła nia firm bu -
dow la nych, dla te go do pod pi -
sa nia umo wy wy star czy mi ni -

mum for mal no ści. Czy po -
twier dzi się to w prak ty ce? Fir -
my bu dow la ne skar żą się bo -
wiem, że ubie ga jąc się o fi -
nan so wa nie za ku pu bar dzo
czę sto nie są po strze ga ne ja -
ko wia ry god ni klien ci. – Chce -
my wraz z CNH In du strial Ca -
pi tal two rzyć spraw nie funk -
cjo nu ją cą sieć punk tów de -
aler skich, w któ rych klient bę -
dzie mógł do ko nać wszel kich
for mal no ści zwią za nych z na -
by ciem ma szy ny. Nie zbęd -
nym ele men tem jest więc
stwo rze nie part ner skich re ala -
cji po mię dzy klien tem a pro -
du cen tem, stro ną fi nan su ją cą
za kup oraz de ale rem. Chce -
my do sto so wać wa run ki fi -
nan so wa nia trans ak cji ści śle
do po trzeb na byw cy. Dziś
klient prze stał trak to wać le -
asing jak za kup na ra ty. Chce
ko rzy stać z do brze do bra ne -
go sprzę tu przy mi ni mal nym
wkła dzie wła snym. Ocze ku je
też od ku pu za mor ty zo wa ne go
sprzę tu przez do staw cę za go -
dzi wą ce nę. Ta kie wa run ki
trze ba mu za pew nić – tłu ma -
czy Ro bert Wro na.
Wy so kiej ja ko ści do brze do -
bra ne ma szy ny oraz wspo -
mo że nie na byw ców w ich sfi -
nan so wa niu sta no wią pod -
sta wę ryn ko we go suk ce su le -
asin gu fa brycz ne go. – Ma szy -
na sta no wi do bro ka pi ta ło we
słu żą ce do wy twa rza nia in -
nych dóbr. In ny mi sło wy po -
zwa la jej użyt kow ni ko wi czer -
pać zy ski. Ja kość, za awan so -
wa nie tech no lo gicz ne oraz
wła ści wy do bór sprzę tu ma -
ją ce na ce lu ob ni że nie kosz -
tów je go eks plo ata cji to
klucz do wzro stu ren tow no -
ści działania. Wła ści wie do bra -
ne wa run ki fi nan so wa nia, ich
do pa so wa nie do po trzeb i moż -
li wo ści da ne go klien ta ma ją
wpływ  na je go wy ni ki fi nan so -
we. Do pa so wu je my wa run ki fi -
nan so wa nia ściśle do in dy wi -
du al nych po trzeb każ de go z
na byw ców. Za pew niam, że
nie jest to je dy nie
pu sty slo gan! – koń -
czy Ro bert Wro na
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CNH In du strial Ca pi tal dzia ła w Pol sce!
Je sie nią w Pol sce roz po czę ła dzia łal ność spół ka CNH In du strial Ca pi tal
Eu ro pe SAS. Usłu gi świad czo ne przez świa to we go po ten ta ta ryn ków fi -
nan so wych da dzą wspar cie klien tom CNH. Tak że tym z naj bar dziej wraż -
li we go na wa ha nia ko niunk tu ry sek to ra bu dow la ne go

www.casece.com

Ro bert Wro na jest prze ko na ny, że roz po czę cie dzia łal no ści pol skie go od dzia łu CNH
In du strial Ca pi tal otwie ra no we moż li wo ści przed na szy mi fir ma mi bu dow la ny mi

http://www.casece.com/Pages/home.aspx
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LiuGong kon se kwent nie re ali zu -
je swą wi zję eks pan sji na świa -
to we ryn ki. Dzia ła przy tym nie -
co ina czej niż in ni pro du cen ci
ma szyn bu dow la nych z Chin.
Dą ży bo wiem do wzro stu sprze -
da ży, ale chce to czy nić bu du -
jąc dłu go trwa łe, do bre re la cje
z na byw ca mi swych ma szyn.
Klu czem do suk ce su jest za -
pew nie nie ob słu gi po sprze da -
żo wej na naj wyż szym po zio -
mie, do ja kie go przy zwy cza je ni
są klien ci z wy ma ga ją cych ryn -
ków. Kie run ki dzia ła nia i prio ry -
te ty fir my po twier dzo no pod -
czas do rocz nej Świa to wej Kon -
fe ren cji De ale rów LiuGong. Po -
ja wi ło się na niej po nad pię ciu -
set je go przed sta wi cie li han -
dlo wych i stra te gicz nych part -
ne rów biz ne so wych z osiem -
dzie się ciu kra jów ca łe go świa -

ta. Pol skę re pre zen to wa ła fir -
ma Wa ryń ski Tra de, któ ra
od ro ku 2005 po zo sta je stra te -
gicz nym part ne rem LiuGong
w za kre sie sprze da ży i ser wi su
ma szyn. – W Kon fe ren cji De -
ale rów LiuGong bra łem udział
już po raz dzie sią ty. Do rocz ne
im pre zy od by wa ją się w co raz
licz niej szym gro nie, co do -
brze świad czy o dy na mi ce
roz wo ju LiuGonga oraz ska li

eks pan sji na świa to we ryn -
ki – mó wi Ro bert Kę dzier ski,
pre zes za rzą du Wa ryń ski Tra de.
Te go rocz na Kon fe ren cja De -
ale rów LiuGong od by wa ła się
pod ha słem „Wkra cza my
w przy szłość”. Czy oka że się

ona świe tla na dla chiń skie go
kon cer nu? – Go łym okiem wi -
dać, że LiuGong ma ogrom ny
po ten cjał, wiel kie am bi cje i nie
za trzy ma się w pół dro gi. Chce
dzia łać w ska li glo bal nej, wkra -
czać na świa to we ryn ki z po zy -
cji li de ra chiń skich pro du cen -
tów. Nie chodzi przy tym o
ilość, ale o jakość, za awan so -
wa nie tech no lo gicz ne pro duk -
tów i pro fe sjo na lizm dzia ła nia.

LiuGong ma dziś bar dzo sze ro -
ką ofer tę wy so kiej ja ko ści ma -
szyn nie zbęd nych na każ dym
pla cu bu do wy. Oprócz naj bar -
dziej nam zna nych ła do wa rek
i ko pa rek fir ma wytwarza sze reg
ma szyn in ne go ty pu, ta kich jak
wal ce, be to no mie szar ki, pom py
do be to nu, dźwi gi sa mo jezd ne,
a na wet pa low ni ce. Nie któ re
z tych ma szyn nie są jesz cze
sprze da wa ne w Eu ro pie, ale
wkrót ce się to zmie ni – tłu ma -
czy Ro bert Kę dzier ski. 
LiuGong sta wia na ja kość pro -
duk cji, roz wi ja sieć sprze da ży
i ser wi su. Za pew nia też ryt -
micz ne do sta wy czę ści za -
mien nych. Bez te go nie ma
mo wy o na wią za niu ry wa li za cji
ze świa to wą czo łów ką. Szcze -
gól nie w ostat nich dwóch la -
tach da je się za ob ser wo wać
ol brzy mi skok ja ko ścio wy
w pro duk cji LiuGonga. Ma szy -
ny prze szły ol brzy mie prze -
obra że nia, tak wi zu al ne, jak
i kon struk cyj ne. LiuGong za -

mie rza rów nać do naj lep szych
w bran ży. Czy re zul ta tem ta kiej
po li ty ki do pro wa dzi to jed nak
do wzro stu cen, któ ry osła bił -
by po zy cję LiuGonga w wal ce
o udzia ły w świa to wych ryn -
kach? – Ja kość ma swo ją ce -
nę. W po rów na niu z wy ro ba mi
in nych chiń skich pro du cen tów
ma szy ny LiuGonga są droż sze.
Tak by ło i bę dzie. LiuGong ma
cał ko wi cie od mien ne ce le niż
za rzu ce nie świa to wych ryn ków
ta ni mi ma szy na mi. Do wo dem
na to są gi gan tycz ne in we sty -
cje w no we tech no lo gie – za -
uwa ża Ro bert Kę dzier ski.
Efek ty wi dać. Pod czas Kon fe -
ren cji De ale rów LiuGong za -
pre zen to wał no wej ge ne ra cji
ła do war ki ko ło we. Ma szy ny
Se rii H otwie ra ją no wy roz -
dział w hi sto rii LiuGonga.
Od swo ich po przed ni czek
róż nią się bo wiem nie tyl ko
wy glą dem ze wnętrz nym. Od -
zna cza ją się zde cy do wa nie
lep szy mi pa ra me tra mi ro bo -
czy mi. Istot ne jest rów nież to,
że są na pę dza ne sil ni ka mi
speł nia ją cy mi fi nal ną nor mę
emi sji spa lin Tier 4. Ich pro duk -
cja od by wa się w no wo cze -
snych za kła dach z wy ko rzy sta -
niem pod ze spo łów po zy ski wa -
nych od re no mo wa nych do -
staw ców. W ku lu arach Kon fe -
ren cji De ale rów LiuGong mó wi -
ło się, że jed nym z miejsc,
w któ rym w nie da le kiej przy szło -
ści bę dą wy twa rza ne
ła do war ki Se rii H mo -
że być Sta lo wa Wo la.
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LiuGong w ciągłym natarciu!
LiuGong Ma chi ne ry Cor po ra tion na le ży do wio dą -
cych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych w Chi -
nach. Nie daw na Kon fe ren cja De ale rów  oraz chiń -
ska edy cja tar gów Bau ma po ka za ły wy raź nie, że
amb icje kon cer nu się ga ją znacz nie wyżej

www.warynski-trade.com.pl

Przed sta wi cie le Wa ryń ski Tra de – pre zes Ro bert Kę dzier ski i dy rek tor Biu ra Eks por -
tu i Im por tu Woj ciech Kna pek ode bra li na gro dę LiuGong za dłu go let nią współ pra cę

Ła do war ki Se rii H otwie ra ją w ofer cie LiuGong cał ko wi cie no wy roz dział. Ma szy ny to
cał kiem no wa kon struk cja, któ ra ma szan sę pod bić naj bar dziej wy ma ga ją ce ryn ki

Sto isko LiuGonga pod czas chiń skiej edy cji Bau my przed sta wia ło się im po nu ją co.
Był to wy raź ny sy gnał, że LiuGong zgła sza aspi ra cje do ma szy no wej „Li gi Mi strzów”

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Naj pierw, wraz z nada niem fir -
mie Tech bud ty tu łu ge ne ral -
ne go dys try bu to ra, w jej kom -
pe te cjach zna la zła się sprze -
daż czę ści za mien nych oraz
kom plet nych sil ni ków wraz
z pro fe sjo nal nym do radz -
twem w za kre sie ich do bo ru. 
Współ pra ca obu firm ukła da ła
się har mo nij nie, co za owo co -
wa ło w ro ku 2010 pod pi sa -
niem ko lej ne go po ro zu mie nia.
Na je go mo cy Tech bud s tał
się au to ry zo wa nym de ale rem
sprzę tu bu dow la ne go Yan mar
i roz po czął sprze daż mi ni -
i mi di ko pa rek, trans por te rów
gą sie ni co wych, ła do wa rek
bur to wych oraz wież oświe tle -
nio wych tej marki. Za czął
zapewniać rów nież ob słu gę
ser wi so wą oraz do sta wy czę -
ści za mien nych do wszyst kich
wy mie nio nych ma szyn i urzą -
dzeń. Ma ku te mu do sko na łe
wa run ki. W grud niu 2008 ro -
ku, z chwi lą od da nia do użyt -
ku po ło żo ne go w Zie lo no gór -
skiej Stre fie Ak tyw no ści Go spo -
dar czej no wo cze sne go bu dyn -
ku biu ro wo -warsz ta to wo -usłu -
go we go,  Tech bud zy skał
całkiem no we moż li wo ści.

Po prze pro wadz ce do no -
wego dwukondygnacyjnego
obiektu dys po nu je bowiem
du żym ma ga zy nem czę ści za -
mien nych oraz warsz ta tem
o po wierzch ni po nad dwu stu
me trów kwa dra to wych da ją -
cym moż li wo ści prze pro wa -
dza nia skom pli ko wa nej na pra -
wy więk sze go sprzę tu.
Od mo men tu uzy ska nia sta tu -
su au to ry zo wa ne go de ale ra
ma szyn i urzą dzeń Yan mar,
fir ma Tech bud przy stą pi ła
do pro mo cji tej mar ki. Stwo -
rzy ła do me nę www.yan mar.pl,
na któ rej każ dy za in te re so wa -
ny ma szy na mi i urzą dze nia mi
Yan mar znaj dzie ak tu al ne in -
for ma cje do ty czą ce pro duk -
tów, ich da ne tech nicz ne oraz
wszel kie no wo ści pro duk to we.
Mo że rów nież po zy skać in for -
ma cje na te mat ak cji pro mo -
cyj nych oraz za po znać się
z moż li wo ścia mi Tech bu du
w za kre sie ob słu gi po sprze -
da żo wej ma szyn i urzą dzeń.
Pro mo cja mar ki Yan mar od -
by wa się rów nież w spo sób
mniej kon wen cjo nal ny. Tech -
bud to fir ma z Zie lo nej Gó ry,
któ rej miesz kań ców pa sjo nu -
je żu żel. Nic dziw ne go, że
me cze miej sco we go Fa lu ba -
zu w Enea Eks tra li dze oglą da
re gu lar nie od dzie się ciu
do pięt na stu ty się cy wi dzów.
Fa lu baz – mistrz Pol ski z ro -
ku 2013 – jest naj po pu lar niej -
szym klu bem spor to wym nie
tyl ko w Zie lo nej Gó rze ale
w ca łym wo je wódz twie lu bu -
skim. Tech bud po tra fił wy ko -
rzy stać ten fakt mar ke tin go -
wo. Od po nad dwóch lat
na każ dym me czu Fa lu ba zu
roz gry wa nym na Sta dio nie
Miej skim w Zie lo nej Gó rze po -
ja wia ją się re gu lar nie re kla my
kon cer nu Yan mar. Licz ni ki bi -
ce „czar ne go spor tu” gro ma -
dzą cy się sta dio nie w Zie lo nej
Gó rze i za sia da ją cy przed te -
le wi zo ra mi ma ją do bre sko ja -
rze nia z mar ką. Z ca łą pew -
no ścią ma to po zy tyw ny
wpływ na zwięk sze -
nie jej roz po zna wal -
no ści w Pol sce.
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Techbud, Yanmar i… Falubaz
Po cząt ki współ pra cy Tech bu du z kon cer nem Yan mar da tu ją się na rok 1996.
Wów czas to zie lo no gór ska fir ma otrzy ma ła au to ry za cję na na pra wy gwa -
ran cyj ne sil ni ków prze my sło wych na te re nie ca łej Pol ski. Z cza sem umo -
wa przy bie ra ła no we kształ ty, a jej za kres zo stał znacz nie po sze rzo ny

www.techbud.eu

Nowoczesna siedziba firmy Techbud mieszcząca biura, magazyn części zamiennych i warsztaty znajduje się na terenie Parku
Naukowo-Technologicznego w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej 

W ro ku 2010 pod pi sa no porozumienie, na mocy którego Tech bud s tał się au to ry zo wa -
nym de ale rem sprzę tu bu dow la ne go marki Yan mar

W Zielonej Górze króluje żużel. Mecze miejscowego Falubazu cieszą się olbrzymim
zainteresowaniem kibiców. Techbud potrafi to wykorzystać…

http://techbud.eu/


http://www.yanmarconstruction.eu/
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Pra ce roz biór ko we wy ma ga ją
spe cja li stycz nej wie dzy i od -
po wied nie go sprzę tu, do ty -
czą bo wiem co raz wyż szych
i roz le glej szych obiek tów. Do -
dat ko wą trud ność sta no wi
zlo ka li zo wa nie prze zna czo -
nych do wy bu rze nia obiek tów
w bli skim są siedz twie in nych
bu dyn ków, co ogra ni cza lub
na wet cał ko wi cie wy klu cza

moż li wość wy ko rzy sta nia ma -
te ria łów wy bu cho wych. W ta -
kiej sy tu acji naj bar dziej eko -
no micz na i naj bez piecz niej -
sza po zo sta je me to da roz -
biór ki me cha nicz nej. Za le tą
ta kie go roz wią za nia jest tak że
to, że nie wy ma ga ono za ła -
twia nia tak wie lu for mal no ści,
jak ma to miej sce w przy pad -
ku me tod pi ro tech nicz nych. 
Stal -Met ści śle prze strze ga
pro ce dur wy bu rza nia, co za -
pew nia naj wyż szą efek tyw -
ność, so lid ność i bez pie czeń -
stwo pro wa dzo nych ro bót.
Wszel kie pra ce są przez nich
wy ko ny wa ne we dług pie czo -
ło wi cie przy go to wa nych pro -
jek tów i eks per tyz uwzględ -
nia ją cych aspek ty ochro ny
śro do wi ska, bez pie czeń stwa
pra cy i ochro ny prze ciw po ża -

ro wej. Każ do ra zo wo pro ces
wy bu rza nia po prze dza skru -
pu lat ne spraw dze nie do ku -
men ta cji, nie tyl ko prze zna -
czo ne go do roz biór ki obiek tu,
ale rów nież znaj du ją cej się
w je go oto cze niu in fra struk tu -
ry pod ziem nej. Po za po zna -
niu się ze sta nem kon struk cji
sa me go bu dyn ku, pra cow ni -
cy Stal -Me tu przy stę pu ją

do szcze gó ło we go za pla no -
wa nia prac roz biór ko wych,
Fir ma dba o za pew nie nie naj -
wyż szej ja ko ści usług, so lid -
no ści i ter mi no wo ści wy ko na -
nia ro bót. Za trud nia fa chow -
ców, któ rzy bio rą udział w cy -
klicz nych szko le niach. W po -
łą cze niu z wie dzą prak tycz ną
da je to peł ną gwa ran cję spro -
sta nia wszel kim wy ma ga -
niom przy re ali za cji naj bar -
dziej skom pli ko wa nych ro bót
wy bu rze nio wych. W re zul ta -
cie fir ma li czyć mo że na ko -
lej ne zlece nia pozyskiwane
dzięki rekomendacji usa tys -
fak cjo no wa nych klien tów.
Do ce nia ją oni ter mi no wość
i ja kość wy ko ny wa nych przez
Stal -Met prac roz biór ko wych.
Sta no wią one skom pli ko wa -
nych pro ces, pod czas któ re -

go wy ko naw ca przez ca ły
czas mie rzyć się mu si z sze -
re giem niedogodności. Ta -
kich, jak cho ciaż by nie zgod -
ność kon struk cji wy bu rza ne -
go bu dyn ku z po sia da ną do -
ku men ta cją. Wła śnie z te go
po wo du tak istot ną ro lę od -
gry wa ją tu do świad cze nie ka -
dry in ży nier skiej, nad zo ru
oraz umie jęt no ści ope ra to rów
Stal -Me tu. Prio ry te tem jest
za wsze bez pie czeń stwo pro -
wa dze nia prac oraz wy ko na -
nie za da nia zgod nie z za ło że -
nia mi przy ję ty mi w pro jek cie.
Stal -Met mo że po chwa lić się
ca łym sze re giem uda nych
spe cja li stycz nych re ali za cji, ta -
kich jak roz biór ka bu dyn ków,
dróg, pla ców, de mon ta ż ma -

szyn i urzą dzeń ele wa to ra,
a tak że kru sze nie gru zu bu -
dow la ne go i wy ko na nie dróg
i pla ców przy bu do wie Za kła du
Pro duk cji Eta no lu „Go świ no wi -
ce”. Fir ma mia ła rów nież swój
udział w prze bu do wie sta dio nu
Woj ska Pol skie go w War sza -
wie, gdzie do jej za dań na le żał
de mon taż try bun i masz tów
oświe tle nio wych. Przez sze reg
lat Stal -Met pra co wał rów nież
na zle ce nie Za kła dów Sa mo -
cho do wych Jelcz wy ko nu jąc
pra ce de mon ta żo wo -roz biór -
ko we oraz bu dow la ne.  Jed -
nym z naj bar dziej spek ta ku lar -
nych przed się wzięć, w ja kich
brał udział Stal -Met jest roz -
biór ka nie czyn nej elek trow ni
Ha lem ba w Ru dzie Ślą skiej.
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Stal -Met burzy i buduje
Fir ma Stal -Met Ja dwi ga Nie czaj od po nad
dwu na stu lat zaj mu je się roz biór ką, wy bu rze -
nia mi, sku pem zło mu i me ta li ko lo ro wych oraz
od bio rem i uty li za cją od pa dów. Za kres usług
świad czo nych przez Stal -Met sta le się po sze -
rza, mię dzy in ny mi o ro bo ty ogól no bu dow la ne

Stal-Met działa zawsze zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.
By zneutralizować zapylenie, firma stosuje specjalne zraszacze 

Koparka Komatsu PC 350NHRD -8 umożliwia prowadzenie robót wyburzeniowych
na najwyższym poziomie. Dosłownie i w przenośni… 

Ładowarka kołowa Komatsu wykorzystywana jest między innymi do prowadzenia
prac porządkowych terenu, na którym prowadzone były roboty wyburzeniowe
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Pro fe sjo nal na re ali za cja prac
roz biór ko wych moż li wa jest
dzię ki po sia da niu wy kwa lif ko -
wa ne go per so ne lu i spe cja li -
stycz ne go par ku ma szy no we -
go, na któ ry składa ją się mię -
dzy in ny mi kru szar ka EXTEC
C -10, ko par ki gą sie ni co we 
Ko mat su PC 290, Hy un dai
R320, Hy un dai R290, ła -
do war ka ko ło wa Ko mat su

WA 380, ko par ko -ła do war ka
Ko mat su WB 93S -5, sa mo cho -
dy cię ża rowe – cią gni ki sio dło -
we mar ki MAN i Mer ce des -Benz,
na cze py ni sko po dwo zio we
słu żą ce do trans por tu sprzę tu
oraz na cze py do trans por tu
zło mu. Naj now szy na by tek fir -
my Stal -Met sta no wi po tęż -
na ko par ka gą sie ni co wa Ko -
mat su PC 350NHRD -8 w kon fi -

gu ra cji do wy bu rzeń. Prze kra -
cza ją cy dwa dzie ścia trzy me try
wy sięg ma szy ny po zwa la
na pre cy zyj ne i efek tyw ne pro -
wa dze nie prac roz biór ko wych
wy so kich i roz le głych obiek -
tów wielko ga ba ry to wych oraz
w wa run kach gę stej za bu do -
wy. Stal -Met nie ogra ni cza się
tyl ko do prac wy bu rze nio wych
i roz bió rek. Bio rąc pod uwa gę

zmie nia ją ce się po trze by ryn ku
pręż nie roz wi ja ją ca się wro -
cław ska fir ma po sze rzy ła swą
ofer tę o hur to wy han del zło -
mem, han del nie ru cho mo ścia -
mi, przy go to wa nie te re nów
pod in we sty cje, wy na jem ma -
szyn i po jaz dów,
w tym tak że sa mo -
cho dów oso bo wych.

www.stalmet-nieczaj.eu

Ze wzglę du na cha rak ter swej dzia łal no ści Stal -Met dys po nu je tak że ca łym sze re -
giem spe cja li stycz nych środ ków trans por tu, ta ki ch jak na cze py do trans por tu zło mu 

Za sto so wa nie kru szar ki Extec po zwa la na za go spo da ro wa nie na miej scu gru zu
i ma te ria łu sta no wią ce go po zo sta ło ści po pra cach wy bu rze nio wych

http://www.stalmet-nieczaj.eu/
http://www.stalmet-nieczaj.eu/


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


C34. Trans port ła dun ków po nadnor ma tyw nych

No we cią gni ki do trans por tu cięż kie go Mer ce des -Benz SLT 37.V

DAF CF 440 FT – cięż ka pra ca „bu dow la ńca” 40.V

C38. Gra co – roz wią za nia z przy szło ści
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Ist nie je bar dzo wie le ro dza -
jów ta kich po jaz dów, z któ -
rych część jest bar dziej uni -
wer sal na, a część przy sto so -
wa na do prze wo że nia kon -
kret nych ła dun ków, ta kich
jak na przy kład ło pa ty śmi -
gieł elek trow ni wia tro wych.
Wszyst kie  ma ją jed nak licz -
ne wspól ne ce chy. Naj waż -
niej szą z nich jest du ża licz ba
osi jezd nych oraz kół, z za -
wie sze nia mi gwa ran tu ją cy mi
wy rów ny wa nie na ci sku mię -
dzy po szcze gól ny mi ze spo ła -
mi jezd ny mi, zwłasz cza pod -
czas po ko ny wa nia nie rów no -
ści. W efek cie ob cią że nie na -
wierzch ni dro gi pochodzące
od cię ża ru po jaz du i ła dun ku
roz kła da się na wie le kół, co
sprawia, że ich od dzia ły wa nie
jest po rów ny wal ne z kla sycz -
ny mi po jaz da mi nor ma tyw ny -
mi. Istot ną ro lę w ta kich kon -
struk cjach od gry wa rów nież
wy so kość po kła du ła dun ko -
we go. Je śli nie znaj du je się
on od po wied nio ni sko, ze -
staw mo że wchodzić w
kolizje z in fra struk tu rą dro go -
wą, czy li tu ne la mi, wia duk ta -
mi, li nia mi ener ge tycz ny mi
roz pię ty mi nad jezd nią itp.
Wy so ko po ło żo ny śro dek
cięż ko ści zna czą co wpły wa
też na sta tecz ność po jaz du,
a tym sa mym bez pie czeń -
stwo trans por tu ła dun ków
po nadnor ma tyw nych.
Po dob nie, jak w przy pad ku
tra dy cyj nych ze sta wów, tu taj
rów nież szcze gól ną ro lę od -
gry wa opty ma li za cja środ ków
trans por tu. Dla te go też na cze -
py wy so ce uni wer sal ne nie
sta no wią wła ści we go roz wią -
za nia dla firm zaj mu ją cych się
prze wo zem ła dun ków po wta -
rzal nych, ja ki mi są choć by
ma szy ny ro bo cze o okre ślo -
nej wiel ko ści. Do ty czy to pod -
mio tów re ali zu ją cych ta kie

prze wo zy na wła sne po trze by
(fir my bu dow la ne), zaj mu ją -
cych się wy naj mem sprzę tu
czy też pro wa dzą cych usłu gi
trans por to we. Wzrost ich kon -
ku ren cyj no ści, wy so kie ce ny
pa li wa i ogól no świa to wy kry -
zys go spo dar czy spra wił, że
bar dziej niż kie dy kol wiek ana -
li zu ją ren tow ność swo jej dzia -
łal no ści, a „prze wy mia ro wa -
ny” po jazd jest nie tyl ko droż -
szy w za ku pie, ale tak że
w utrzy ma niu. Du że opo ry ru -
chu spo wo do wa ne ma są wła -
sną i licz ny mi osia mi al bo du -
ża licz ba opon to je dy nie nie -
licz ne przy kła dy, ja kie ma ją
wy mier ny wpływ na kosz ty
eks plo ata cji i za pew nie nia na -
le ży te go sta nu tech nicz ne go
po jaz du. W ten spo sób przy -
cze py i na cze py słu żą ce
do trans por tu ła dun ków po -
nadnor ma tyw nych sta ją się
co raz bar dziej wy ra fi no wa ne,
a tym sa mym jesz cze le piej
speł nia ją po trze by róż nego
typu użyt kow ni ków.
Du żą gru pę po jaz dów sto so -
wa nych w trans por cie ła dun -
ków po nadnor ma tyw nych
sta no wią przy cze py na jaz do -
we. Sta no wią one ide al ne roz -
wią za nie przy prze wo zach sa -
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Trans port ła dun ków po nadnor ma tyw nych
Waż ną ga łę zią trans por tu ko ło we go jest prze wóz ła dun ków po nadnor ma tyw nych. Prze kra cza ją
one do pusz czal ne wy mia ry i ma sę lub tylko masę, dlatego też wy ma ga ją sto so wa nia spe cja li -
stycz nych środ ków trans por tu. Takich, które nie powodują uszko dze ń dróg a jed no cze śnie uła -
twia ją  wykonywanie ma new rów nie ty po wy mi ze sta wa mi

Transport śmi gieł elek trow ni wia tro wych wymaga spe cjal nych roz wią zań. Skręt ne osie na cze py umoż li wia ją „na rzu ce nie” tyl ne -
go czło nu ze sta wu, a tym sa mym do jazd w trud no do stęp ne miej sca

Ta ki spo sób trans por tu ło pat śmi gieł elek trow ni wia tro wych za pew nia mniej szą
dłu gość ze sta wu i po zwa la na ła twe omi ja nie prze szkód

Dzię ki hy drau licz nym po sze rze niom do sto so wa nie wiel ko ści po kła du do prze wo -
żo ne go ła dun ku jest szyb kie, ła twe i nie wy ma ga żad ne go wy sił ku kie row cy
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mo bież nych ma szyn ko ło -
wych i gą sie ni co wych, dla te -
go też są chęt nie sto so wa ne
przez fir my bu dow la ne. Ko -
rzy sta jąc z nich w ła twy spo -
sób mo gą one zmie niać miej -
sce pra cy sprzę tu i co naj waż -
niej sze nie po trze bu ją do te -
go cią gni ka sio dło we go.
Przy cze pa na jaz do wa mo że
bo wiem współ pra co wać ze
zwy kłymi sa mo cho da mi cię -
ża ro wy mi, np. wy wrot ka mi
czy cią gni ka mi, któ re co raz
czę ściej znaj du ją za sto so wa -
nie w przed się bior stwach bu -
dow la nych. Przy cze py ni sko -
po dwo zio we ma ją za zwy -
czaj 2, 3, 4 a na wet 5 osi jezd -
nych, co umoż li wia prze wo że -
nie ła dun ków o ma sie prze -
kra cza ją cej 50 ton. Ich wspól -
ną ce chą jest sto sun ko wo ni -
sko umiesz czo na pod ło ga
oraz umieszczone w tyl nej

czę ści po jaz du po mo sty na -
jaz do we, któ re po zwa la ją
na sa mo dziel ny wjazd i zjazd
prze wo żo ne go sprzę tu. Czyn -
ność tę uła twia tak że nie wiel -
ki kąt na chy le nia na jaz dów
(oko ło 15°) oraz fakt, że są
one dosyć dłu gie, a jed no cze -
śnie na tyle cięż kie, by by ły
w sta nie prze no sić du że ob -
cią że nia. Stąd też na jaz dy
bar dzo czę sto ma ją kon struk -
cję dzie lo ną, a ich opusz cza -
nie i pod no sze nie jest wspo -
ma ga ne przez si łow ni ki sprę -
ży no we, hy drau licz ne i pneu -
ma tycz ne mo co wa ne zwy kle
pod ra mą przy cze py.

W trans por cie ła dun ków po -
nadnor ma tyw nych waż ną ro lę
od gry wa ją na cze py ni sko po -
dwo zio we tak zwane „se mi”.
Wy róż nia ją się one po kła dem
ła dun ko wym umiesz czo nym
nad ko ła mi o zmniej szo nej
śred ni cy oraz „ła bę dzią szy ją”
two rzą cą po kład gór ny. Jest
on zwy kle wy ko rzy sty wa ny
do prze cho wy wa nia do dat ko -
wych ele men tów wy po sa że -
nia na cze py, na rzę dzi, pa sów
mo cu ją cych czy za wie si, ale
na da je się też do trans por tu
mniej szych ma szyn na przy -
kład wóz ków wi dło wych, po -
de stów ru cho mych itp. Do dat -
ko wy ła du nek mo że być tam
umiesz czo ny za po mo cą
dźwi gu, ale tań szym i znacz -
nie bar dziej prak tycz nym roz -
wią za niem są ręcz nie roz kła -
da ne na jaz dy lub też hy drau -
licz nie uno szo ny frag ment

dol ne go po kła du. Na cze py te -
go ty pu mo gą po sia dać ła -
dow ność rzę du 100 ton, spo -
ty ka się więc kon struk cje,
któ re ma ją na wet dzie sięć osi
jezd nych. Dol ny po kład zwy -
kle umiesz czo ny jest na wy -
so ko ści oko ło 800-900 mm,
ale mo że być ona jesz cze
mniej sza w przy pad ku od -
mian su per ni skich, bu do -
wa nych na spe cjal ne za mó -
wie nie. Za ła du nek po jaz dów
i ma szyn od by wa się w ta ki
sam spo sób, co w przy pad ku
przy czep na jaz do wych.
Znacz nie bar dziej za awan so -
wa ny mi po jaz da mi do prze -

wo zu ła dun ków po nadnor -
ma tyw nych są na cze py ni -
sko po dwo zio we z ob ni żo nym
po kła dem ła dun ko wym – tzw.
tie fbe ty.  Przy ta kiej kon struk -
cji tyl ne na jaz dy spo ty ka się
znacz nie rza dziej, opty mal -
nym roz wią za niem uła twia ją -
cym za ła du nek sa mo jezd -
nych ma szyn jest na to miast
spe cjal na „ła bę dzia szy ja”
od pi na na tuż przy przed niej
kra wę dzi dol ne go po kła du.
Po roz pię ciu na cze py jej tyl -
na część opie ra się o pod ło -
że, co za pew nia ide al ny do -
stęp do obu po kła dów ła dun -
ko wych. Ta kie po jaz dy wy -
stę pu ją w wie lu róż nych wy -
ko na niach. Przy kła dem mo że
być od mia na pod ko tło wa,
w któ rej w miejsce zwy kłej
plat for my sto su je się dwie
po dłuż ni ce umiesz czo ne
po bo kach na cze py. Do pod -

par cia cy lin drycz nych zbior -
ni ków są one w zu peł no ści
wy star cza ją ce, a po zwa la ją
na dal sze ob ni że nie cał ko wi -
tej wy so ko ści ze sta wu i oczy -
wi ście środ ka cięż ko ści.
Na cze py do trans por tu ła -
dun ków po nadnor ma tyw -
nych to bar dzo dro gie, spe -
cja li stycz ne po jaz dy, dla te go
ich pro du cen ci sta ra ją się, by
ce cho wa ła je mak sy mal -
na funk cjo nal ność. W tym
ce lu czę sto są one wy po sa -
ża ne po sze rze nia ręcz ne lub
hy drau licz ne oraz me cha ni -
zmy wie lo krot ne go roz su wu
po zwa la ją ce na ide al ne do -
pa so wa nie ze sta wu do prze -
wo żo ne go ła dun ku lub ogra -
ni cze nie je go ga ba ry tów
w przy pad ku jaz dy „na pu -
sto”. Niezwykle prak tycz nym
roz wią za niem – któ re oka zu -
je się nie zbęd ne w więk szo -

Za ła du nek ma szy ny sa mo bież nej al bo po jaz du na na cze pę z ob ni żo nym po kła dem
mo że się od by wać rów nież od ty łu za po mo cą roz kła da nych na jaz dów

Hy drau licz nie pod no szo ny dol ny po kład w na cze pie „se mi” to bar dzo wy god ne
roz wią za nie przy za ła dun ku plat for my umiesz czo nej nad sio dłem cią gni ka

Na cze py tzw. tie fbe ty za zwy czaj ma ją od pi na ną „ła bę dzią szy ję”, dzię ki cze mu
wjazd sa mo bież ne go sprzę tu od by wa się od przo du po jaz du
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ści na czep wie lo osio -
wych – jest też układ skrę tu
kół osi jezd nych. Stosowane
w nich osie mo gą być sa mo -
skręt ne lub wy po sa żo ne
w wy mu szo ny me cha nizm
skrę tu. W pierw szym przy -
pad ku zmia na po ło że nia kół
na stę pu je dzię ki zmia nie
opo rów to cze nia w śla dzie
współ pra cy ogu mie nia z na -
wierzch nią. Po jaz dy o bar -
dziej za awan so wa nej kon -

struk cji ma ją układ kie row ni -
czy, w któ rym ruch kół re ali -
zo wa ny jest po przez układ
hy drau licz ny. Przy każ do ra -
zo wej zmia nie kie run ku ru -
chu ze sta wu si łow ni ki za -
mon to wa ne nad sprzę giem
sio dło wym prze no szą ci śnie -
nie do hy drau licz nych ele -
men tów wy ko naw czych za -
mon to wa nych w ukła dzie
zwrot ni czym osi. Sys tem ten
jest w peł ni au to no micz ny,

co ozna cza, że mo że po -
praw nie funk cjo no wać bez
wzglę du na ro dzaj wy ko rzy -
sty wa ne go cią gni ka. Wy god -
nym roz wią za niem jest też
ste ro wa nie ukła dem skrę tu
kół za po mo cą pi lo ta ra dio -
we go lub „na ka blu”, dzię ki
cze mu jest on nie za leż ny
od względ ne go ru chu cią -
gni ka i na cze py. Zwy kle ob -
słu gu je go po moc nik kie row -
cy, któ ry sto jąc bli sko tyl nej

czę ści ze sta wu ma lep szą
wi docz ność, a dzię ki te mu
mo że ła twiej ma new ro wać
po jaz dem na przy kład pod -
czas po ko ny wa nia cia snych
skrzy żo wań czy prze jaz du
przez wą skie bra my.
Całkowicie od dziel nym za -
gad nie niem jest trans port
ele men tów elek trow ni wia tro -
wych. Do prze wo że nia pod -
staw wia tra ka sto so wa ne są
spe cjal ne ada pte ry, któ re eli -

mi nu ją cięż ką pod ło gę na -
cze py ni sko po dwo zio wej,
umoż li wia jąc w ten spo sób
wy ko rzy sta nie ła dun ku ja ko
ele men tu no śne go. Spe cjal -
nych roz wią zań wy ma ga też
trans port nie po dziel nych ele -
men tów w po sta ci ło pat śmi -
gieł elek trow ni wia tro wych.
Do ich prze wo zu sto so wa ne
są na cze py wy po sa żo ne
w spe cjal ny wó zek o re gu lo -
wa nym po ło że niu, do któ re -
go mo cu je się obej mę pod -
trzy mu ją cą skraj ną część ło -
pa ty. Prak tycz nym roz wią -
za niem są też cięż kie, sa -
mo bież ne mo du ły, wy po sa -
żo ne w na pęd hy dro sta tycz -
ny, in dy wi du al nie skrę ca ne
ko ła oraz za wie sze nie o du -
żym sko ku. Umoż li wia ją one
prze trans por to wa nie ele -
men tów elek trow ni wia tro -
wych w miej sca nie do stęp ne
dla tra dy cyj nych ze sta wów
na cze po wych. W tym przy -
pad ku ło pa tę przy krę ca się
pod sta wą do spe cjal ne go
uchwy tu, któ ry mo że uno sić

ją w za kre sie kil ku dzie się ciu
stop ni uła twia jąc omi ja nie
prze szkód, a tak że ob ra cać,
by wpływ bocz ne go wia tru
na prze wo żo ny ła du nek był
jak naj mniej szy.
Nie jest to oczy wi ście je dy -
na po stać i moż li wość za -
sto so wa nia sa mo bież nych
mo du łów. Wraz z przy cze -
pa mi seg men to wy mi po jaz -
dy te go ty pu łą czy się
w więk sze ze spo ły za rów no
sze re go wo (je den za dru -
gim), jak też rów no le gle (je -
den obok dru gie go). Po -
zwala to na ła twe do sto so -
wa nie po jaz du do kon kret -
nych po trzeb trans por to -
wych. Bar dzo czę sto mo du ły
sa mo bież ne są wy ko rzy sty -
wa ne rów nież ja ko roz dzie lo -
ne pod po ry do prze wo zu ła -
dun ków o bar dzo du żych
ga ba ry tach. W ta kich przy -
pad kach je dy ne ogra ni cze nie
sta no wią kon kret ne
miej sca, przez któ re
prze bie ga trans port.

POJAZDY BUDOWLANE

Prak tycz nym roz wią za niem sto so wa nym w na cze pach ni sko po dwo zio wych są za -
głę bie nia na ko ła po zwa la ją ce na ob ni że nie cał ko wi tej wy so ko ści ze sta wu

Przy cze py ni sko po dwo zio we zapewniają du że moż li wo ści trans por to we, a jed no -
cze śnie ma ją sto sun ko wo pro stą kon struk cję i ni ską ma sę wła sną

Ze sta wy mo du ło we czę sto ma ją wła sny na pęd, co eli mi nu je ko niecz ność sto so -
wa nia cią gni ka ba la sto we go i uła twia ma new ro wa nie

www.posbud.pl

http://posbud.com.pl/start/
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Pod wo zia cią gni ków SLT są
pro du ko wa ne w za kła dzie
w Wörth, a na stęp nie do sto -
so wy wa ne do swych nie co -
dzien nych za dań w za kła dzie
w Mol she im. Do ty czy to in -
sta la cji spe cjal ne go ze sta wu
chło dzą ce go za ka bi ną kie -
row cy, mon ta żu kie ro wa nej
osi pcha nej w przypad ku po -
jaz dów czte ro osio wych lub
wspor ni ków sprzę gu wraz

ze sprzę ga mi do trans por tu
cięż kie go z przo du i z ty łu,
a tak że mon ta żu prze suw ne -
go sprzę gu sio dło we go, po -
mo stu ser wi so we go oraz re -
flek to rów ro bo czych.
Aby cią gni ki SLT speł nia ły
po trze by róż nych użyt kow ni -
ków, są ofe ro wa ne w wie lu
róż nych wer sjach. W przy pad -
ku mo de lu Ac tros, do wy bo ru
jest od mia na 6x4 z roz sta wa -
mi osi 3.400 lub 4.000 mm
oraz od mia na 8x4, w któ rej
od le głość mię dzy pierw szą
a ostat nią osią wy no -
si 4.000 mm. Je śli cho dzi
o Aroc sa, do stęp na ga ma
jest znacz nie szer sza. Skła da
się z dwóch cią gni ków trzy -

osio wych z ukła da mi na pę do -
wy mi 6x4 (roz staw osi 3.300
lub 3.900 mm) i 6x6 (roz staw
osi 3.900 mm) oraz trzech czte -
ro osio wych, to jest 8x4, 8x6
oraz 8x8 z roz sta wa mi osi od -
po wied nio – 3.900, 4.200
i 4.850 mm. Pod wzglę dem
moż li wo ści trans por to wych,
do mi nu ją wer sje czte ro osio we.
W ta kiej kon fi gu ra cji ma ją
tech nicz ną ma sę cał ko wi -

tą 41 ton, a no śno ści po -
szcze gól nych osi (od przo du)
wy no szą 9, 8 i 2 x 13 ton.
Na nie któ rych ryn kach są też
do stęp ne od mia ny 48-to no -
we. Do pusz czal na ma sa cał -
ko wi ta ze sta wu po jaz dów
w przy pad ku wszyst kich mo -
de li jest rów na 250 ton.
Cią gni ki sio dło we Ac tros
SLT są ofe ro wa ne z ka bi ną
GigaSpace lub BigSpace, na -
to miast dla mo de lu Arocs
SLT prze wi dzia no „szo fer kę”
BigSpace. Do na pę du obu ty -
po sze re gów jest sto so wa ny
sze ścio cy lin dro wy sil nik rzę -
do wy Mer ce des -Benz OM 473
o po jem no ści 15,6 dm3. Klien -
ci mo gą wy bie rać spo śród

trzech od mian tej jed nost ki
za pew nia ją cych moc 380 kW
(517 KM), 425 kW (578 KM)
i 460 kW (625 KM) oraz mak -
sy mal ny mo ment wynoszący
od po wied nio 2.600, 2.800
i 3.000 Nm. Zo sta ła ona wy po -
sa żo na między innymi w tech -
no lo gię Tur bo compo und, któ -
ra jesz cze bar dziej pod no si
ela stycz ność sil ni ka w „dol -
nym” za kre sie ob ro tów i przy -

czy nia się do ob ni że nia zu -
ży cia pa li wa. Ma na to wpływ
rów nież no wo cze sny sys tem
za si la nia ty pu com mon -ra il
z ukła dem zwięk sza nia ci -
śnie nia wtry sku X -Pul se, któ -
ry na bie żą co i dla każ de go
cy lin dra z osob na do sto so -
wu je pa ra me try wtry sku
do ak tu al nych wa run ków
pra cy jednostki napędowej.
Bar dzo du że zna cze nie
w trans por cie cięż kim od gry -
wa rów nież ha mu lec de kom -
pre syj ny o du żej wy daj no ści
(High Per for man ce En gi ne
Bra ke). Jest on ob słu gi wa ny
za po mo cą dźwi gni z pra wej
stro ny ko lum ny kie row ni cy,
ma dwa stop nie in ten syw no -

ści dzia ła nia i cha rak te ry zu je
się nie zwy kle szyb ką re ak cją.
Ponieważ jego moc wy no si
aż 475 kW (646 KM), po zwa -
la to na bez piecz ny zjazd na -
wet ze stro mych wznie sień
pod du żym ob cią że niem. Ta -
kie roz wią za nie ogra ni cza zu -
ży cie za sad ni cze go układu
ha mul co we go, a jed no cze -
śnie za pew nia je go mak sy -
mal ną sku tecz ność w awa ryj -
nych sy tu acjach.
Z sil ni kiem współpracuje
16-stop nio wa skrzy nia bie -
gów Mer ce des G 280-16
z au to ma tycz nym sys te mem
zmia ny prze ło żeń Mer ce des
PowerShift 3. Na po trze by
zastosowań w ga mie cią gni -
ków SLT zo sta ła ona od po -
wied nio wzmoc nio na, tak aby
móc prze no sić mak sy mal ny
mo ment ob ro to wy się ga ją -
cy 3.000 Nm. Prze ło że nie
na pierw szym bie gu jest rów -
ne 11,7, zaś na ostat nim 0,69,
co nie tylko umożliwia ła twe
ru sza nie z miej sca, ale jed no -
cze śnie pozwala też ograniczyć
zu życie pa li wa przy pręd ko -
ściach prze jaz do wych.
Waż ną ce chą Ac tro sa i Aroc -
sa SLT jest rów nież tur bo -
sprzę gło z re tar de rem. Ze spół
ten ma zwar tą, lek ką kon -
struk cję, po zwa la na ła twe
ru sza nie z miej sca i ma new -
ro wa nie z mi ni mal ną pręd -
ko ścią, jak rów nież peł ni
funk cję wy daj ne go re tar de -
ra. Ma to ogrom ne zna cze -
nie w po jaz dach do trans -
por tu cięż kie go. W no wych
cią gni kach sio dło wych SLT
za sto so wa no dru gą ge ne ra -
cję tur bo sprzę gła z re tar de -
rem, za pew nia ją cego jesz -
cze spraw niej sze przy spie -
sza nie ob cią żo nym ze sta -
wem, a tak że szyb -
szą re ak cję na każ de
wci śnię cie „ga zu”.

No we cią gni ki do trans por tu cięż kie go Mer ce des -Benz SLT
Zwień cze niem ofer ty po jaz dów użyt ko wych Mer ce des Benz są cią gni ki sio dło we do trans por tu
cięż kie go Ac tros SLT i Arocs SLT. Oba ty po sze re gi ma ją wie le uni ka to wych cech, dzię ki któ rym
ma sa cał ko wi ta ze sta wu mo że się gać aż dwustu pięćdziesięciu ton!

www.mercedes-benz.pl

Cha rak te ry stycz ną ce chą cią gni ków SLT jest tzw. wie ża chłod ni cza umiesz czo na za ka bi ną, któ ra obej mu je m.in. roz bu do wa ny
układ chło dze nia sil ni ka i tur bo sprzę gła z re tar de rem ze wspól nym obie giem cie czy, a tak że zbior nik pa li wa o po jem no ści 900 li trów

http://www.mercedes-benz.pl
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Jed nym z naj cie kaw szych sa -
mo cho dów przy go to wa nych
na te go rocz ną pre zen ta cję
był wie lo funk cyj ny po jazd dla
ener ge ty ki ba zu ją cy na pod -
wo ziu MAN TGM 18.250 4x4.
Zo stał on wy po sa żo ny m.in.
w umiesz czo ny za ka bi ną żu -
raw Pal fin ger PK27002 -SH.
Urzą dze nie to ma pięć sek cji
wy su wa nych hy drau licz nie,
dzię ki cze mu mak sy mal ny
wy sięg wynosi 14,5 metra.
W ta kiej kon fi gu ra cji za pew -
nia udźwig 1.300 kg, przy wy -
się gu 4 m – 5.750 kg, a mak -
sy mal na war tość te go pa ra -
me tru wy no si aż 8.200 kg.
Za kres ob ro tu żu ra wia jest
nie ogra ni czo ny, co ozna cza
moż li wość wie lo krot ne go ob -
ro tu ko lum ny w jed ną stro nę
bez ko niecz no ści ru chu po -
wrot ne go. Ta ka funk cja zna -
czą co uła twia i przy spie sza
pra cę, po dob nie jak płyn ne
wy ha mo wy wa nie ob ro tu ko -
lum ny i ła god ny do bieg si -
łow ni ków te le sko po wa ne go
ra mie nia (Soft Stop), ma ją ce
też wpływ na bez pie czeń stwo
(zwłasz cza przy wy ko rzy sta -
niu ko sza ro bo cze go), a tak -
że trwa łość urzą dze nia. In ny -
mi waż ny mi roz wią za nia mi są

np. prze prost ra mie nia zgi na -
ne go o 15°, któ ry umoż li wia
wy god ne ope ro wa nie żu ra -
wiem w ni skich po miesz cze -
niach, jak rów nież układ przy -
spie szo ne go te le sko po wa nia
re ali zo wa ny po przez wtór ne
wy ko rzy sta nie ole ju z prze -
strze ni tło czy sko wej w prze -
strze ni tło ko wej. Urzą dze nie
zo sta ło też wy po sa żo ne
w sys tem kom pen sa cji li ny
SRC. Po wo du je on, że pod -
czas wy su wa nia ko lej nych
sek cji żu ra wia, od le głość ha -
ka od koń ca wy się gni ka nie
ule ga zmia nie. Urzą dze nie
mo że być ste ro wa ne zdal nie
za po mo cą er go no micz ne go

pul pi tu wy po sa żo ne go w pas
szyj ny oraz bio dro wy. W naj -
now szej wer sji PALcom 7
z roz dzie la czem Bosch Re -
xroth umoż li wia on za po mo -
cą dwóch dźwi gni krzy żo -
wych kon tro lę w spo sób pro -
por cjo nal ny do sied miu funk -
cji żu ra wia. Aby pra ca by ła
wy god na i bez piecz na, pul pit
wy po sa żo no w du ży wy świe -
tlacz cie kło kry sta licz ny, któ ry
po zwa la na bez pro ble mo wy
od czyt in for ma cji na wet
przy du żym na sło necz nie niu,
ob ra zu ją cy między innymi
sto pień ob cią że nia żu ra wia.
Dla za pew nie nia mak sy mal -
nej kon tro li w róż nych sy tu -

acjach, ma on tak że układ
au to ma tycz ne go prze łą cza -
nia czę sto tli wo ści ste ro wa nia
w przy pad ku za kłó ceń
i dziesięciome tro wy ka bel.
Sta tecz ność po jaz du w cza -
sie pra cy za pew nia ją dwie
pa ry pod pór, tj. głów ne zin te -
gro wa ne z je go pod sta wą
oraz po moc ni cze za mon to -
wa ne z ty łu, o roz sta wie od -
po wied nio 7,4 i 4,4 m. Bel ki
wszyst kich pod pór są wy -
suw ne hy drau licz nie, na to -
miast ob rót si łow ni ków
o kąt 180° na czas trans por tu
jest ko niecz ny tyl ko w przy -
pad ku przed niej kon struk cji.
Za na pęd żu ra wia od po wia da
wie lo tłocz ko wa pom pa hy -
drau licz na o zmien nej wy daj -
no ści z sys te mem Lo ad Sen -
sing, za pew nia ją ca płyn ną
pra cę urzą dze nia, a jed no -
cze śnie wy mier ne oszczęd -
no ści zwią za ne z mniej szym
zu ży ciem pa li wa oraz zu ży -
ciem eks plo ata cyj nym za sto -
so wa nej ar ma tu ry (sa mej
pom py, prze wo dów, złą czek
itp.). Sys tem ten uru cha mia
pom pę hy drau licz ną tyl ko
wte dy, gdy wy chy la na jest
dźwi gnia ste ru ją ca roz dzie la -
cza od po wia da ją ca za re ali -
za cję kon kret ne go ru chu ro -
bo cze go. Dla te go sil nik po -
jaz du przez więk szość cza su
za łą cze nia przy staw ki od bio -
ru mo cy nie jest ob cią żo ny,
bo pom pa pra cu je tyl ko w try -
bie go to wo ści (tzw. Stand by).
Oprócz żu ra wia na po jeź dzie
za mon to wa no także skrzy nię
ła dun ko wą z ob rot ni cą
do prze wo że nia słu pów,
a tak że hy drau licz ną wy cią -
gar kę pod wo zio wą (mię dzy
osia mi) o udźwi gu 7.300 kg
z wy pro wa dze niem li ny
na przód i tył. Wy mien ny
osprzęt do dat ko wy sta no wi
na to miast dwu oso bo wy, au -
to ma tycz nie po zio mo wa ny
kosz ro bo czy BB040 o udźwi -
gu 200 kg oraz świ der
do wier ce nia w zie mi o śred -
ni cy 600 mm i dłu go -
ści 1.200 mm, z 1,5-
me tro wą prze dłuż ką.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – roz wią za nia z przy szło ści
Fir ma Gra co or ga ni zu je cy klicz nie spo tka nia o cha rak te rze „dnia otwar te -
go”, stwa rza jąc moż li wość za po zna nia się z jej moż li wo ścia mi kon struk cyj -
ny mi i pro duk cyj ny mi, a tak że  zo ba czenia pod czas po ka zów dy na micz nych
skompletowanych pojazdów specjalistycznych 

www.graco.pl

Za pre zen to wa ny podczas „Dnia Otwartego”  żu raw Pal fin ger PK27002 -SH wy po sa żo ny zo stał między innymi w sys tem kom pen -
sa cji li ny, za pew nia ją cy sta łą od le głość ha ka od koń ca wy się gni ka

Spe cjal ny ste laż za mon to wa ny na ob rot ni cy umoż li wia jed no cze sne prze wo że nie
słu pów ener ge tycz nych oraz ko sza ro bo cze go 

http://graco.pl/


http://graco.pl/
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DAF bar dzo roz sąd nie pod -
cho dzi do kon stru owa nia po -
jaz dów bu dow la nych. W je go
ofer cie nie ma pod wo zi z na -
pę dem wszyst kich osi, bo
zda niem ho len der skie go kon -
cer nu ta kie roz wią za nia prak -
tycz nie nie są po trzeb ne w cy -
wil nych za sto so wa niach. Jest
w tym du żo ra cji: na te re nach
bu do wy, w żwi row niach czy
ko pal niach nie mal za wsze
znaj du ją się tech no lo gicz ne
dro gi do jaz do we, eli mi nu ją ce
ko niecz no ści za łą cza nia na -
pę du wszyst kich kół, a ta ki
układ zmniej sza ła dow ność
i pod wyż sza ce nę po jaz du.
Stąd sto so wa nie go w zwy -
kłym trans por cie bu dow la nym
nie znaj du je uza sad nie nia
eko no micz ne go. Prze my śla -
na opty ma li za cja ma ją ca za -
pew nić użyt kow ni ko wi wy so -
ką kon ku ren cyj ność jest też
do sko na le wi docz na w de -
mon stra cyj nym cią gni ku sio -
dło wym CF 4x2. Do je go na -
pę du wy ko rzy sta no 6-cy lin -
dro wy sil nik wy so ko pręż ny
Pac car MX-11 o po jem no -
ści 10,8 dm3, zgod ny z nor mą
Eu ro 6. Jed nost ka ta za pew -
nia moc 320 kW (435 KM)

oraz mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy 2.100 Nm roz wi ja -
ny w za kre sie od 1.000
do 1.450 obr./min. W prze ka -
zy wa niu na pę du na tyl ną oś
o prze ło że niu 2,69 po śred ni -
czy zauto ma ty zo wa na, dwu -
na sto stop nio wa skrzy nia bie -
gów AS Tro nic 12AS2130
z prze ło że niem bez po śred -
nim 15,86-1,0. Kom ple tu jąc
po jazd zde cy do wa no się
na wer sję ze ste ro wa niem
Full, któ ra oprócz stan dar do -
wych funk cji, ta kich jak
FastShift (szyb ka zmia na naj -
wyż szych bie gów), EcoRoll
(kon tro lo wa ny zjazd z ła god -
nych wznie sień na ja ło wych
ob ro tach) czy Hill Start Aid (ła -
twiej sze ru sza nie pod gó rę)
ofe ru je szer szy za kres moż li -
wo ści przy ste ro wa niu ręcz -
nym. Choć do bór prze ło żeń
jest od po wied nio traf ny, a sa -
me zmia ny le d wo od czu wal -
ne, ist nie ją sy tu acje kie dy
nad skrzy nią AS-Tro nic war to
prze jąć kon tro lę. Spo tka li śmy
się z ta kim przy pad kiem pod -
czas pró by wy jaz du nie ob cią -
żo nym ze sta wem z za głę bie -
nia o mięk kim pod ło żu. Po zo -
sta wie nie wy bie ra ka w try bie
au to ma tycz nym spra wia, że
w mia rę na bie ra nia pręd ko ści,
prze kład nia zmie nia bieg
na wyż szy, a tym sa mym
zmniej sza się si ła jaz dy roz wi -
ja na na ko łach. Włą cze nie try -
bu ręcz ne go eli mi nu je ten
pro blem, bo choć sil nik zwięk -
sza swo je ob ro ty aż do od cię -
cia do pły wu pa li wa, skrzy nia
ca ły czas pra cu je na prze ło że -
niu wy bra nym przez kie row cę,
uła twia jąc po ko na nie opre sji.
Moc bli sko 440 KM jest w zu -
peł no ści wy star cza ją ca do ty -
po wych za sto so wań po jaz du.
Na wet pod peł nym ob cią że -
niem nie ma się wra że nia, że
na cze pa „przy trzy mu je” cią -
gnik i na dal moż na nim
spraw nie wy prze dzać czy
po ko ny wać dłuż sze wznie -
sie nia. Do te go jest od po -
wied nio eko no micz ny – mi mo
wykonywania wie lu ma new -
rów na te re nie żwi row ni, zu ży -
cie pa li wa ca ły czas mie ści ło

TEST POŚREDNIKA

DAF CF 440 FT – cięż ka pra ca „bu dow la ńca”
Ciężarówki bu dow la ne za zwy czaj pra cu ją z wy ko rzy sta niem mak sy mal nej
ła dow no ści, co spra wia, że sta wia ne są przed ni mi bar dzo wy so kie wy ma -
ga nia. Z jed nej stro ny po jaz dy te mu szą być być lek kie, z dru giej zaś moc -
ne i wszech stron ne. Jak pod tym wzglę dem wy pa da te sto wy DAF?

Testowany przez naszą redakcję DAF CF posiadał masę własną 7.133 kg, co przy masie własnej naczepy F.X. Meiller równej
6.500 kg oznacza dopuszczalną ładowność ponad 26.300 kg

Pro wa dząc DAFa moż na być od prę żo nym, bo po jazd na wet na gor szych na -
wierzch niach ła two utrzy mać w za mie rzo nym to rze jaz dy

W przedniej atrapie chłodnicy po mistrzowsku wkomponowano rozkładane stopnie
wejściowe ułatwiające dostęp do naroży szyby, wycieraczek i lusterka czołowego
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się w bar dzo przy zwo itym za -
kre sie. W ob ni że niu cał ko wi -
tych kosz tów eks plo ata cji,
a jed no cze śnie za pew nie niu
od po wied nie go po zio mu
bez pie czeń stwa jaz dy, istot -
ną ro lę od gry wa ha mu lec sil -
ni ko wy MX En gi ne Bra -
ke,współ pra cu ją cy z ha mul -
cem wy de cho wym. Cha rak -
te ry zu je się on du żą wy daj no -
ścią, dzię ki cze mu moż na go
sto so wać nie tyl ko na dłu gich
zjaz dach ale tak że przy wy -
tra ca niu pręd ko ści np. pod -
czas do jaz dów do skrzy żo -
wań, co w wy mier ny spo sób
ogra ni cza zu ży cie ha mul ców
za sad ni czych i gwa ran tu je
ich mak sy mal ną sku tecz ność
w awa ryj nych sy tu acjach.
Moc ną stro ną te sto we go
DAFa jest tak że ka bi na ty pu
Sle eper Cab o dłu go -
ści 2.200 mm i sze ro ko -
ści 2.300 mm. To uda ny kom -
pro mis mię dzy nie wiel ki mi ga -
ba ry ta mi ze wnętrz ny mi, a jed -
no cze śnie prze stron nym wnę -
trzem, umoż li wia ją cym wy po -

czy nek na dłuż szej tra sie.
Z ze wnątrz ma ta kie sa me ele -
men ty sty li stycz ne, co fla go -
wa se ria XF. W szcze gól no ści
do ty czy to du żej kra ty wlo tu
po wie trza zwień czo nej ja -

snym pa sem z na pi sem DAF
i cha rak te ry stycz nych re flek to -
rów ze spo lo nych o łe zko wa -
tym kształ cie. Pa trząc z gó ry
widać, że ka bi na roz sze rza sie
ku ty ło wi, co uła twia ma new -

ro wa nie na ogra ni czo nej
prze strze ni al bo w gę stym ru -
chu ulicz nym, ale tak że po -
pra wia ae ro dy na mi kę nad wo -
zia, kierując stru mień po wie -
trza na bocz ne ścia ny na cze -
py. Wnę trze nie po zo sta wia
nic do ży cze nia – moż na się
w nim po czuć nie mal jak
w cię ża rów ce do trans por tu
da le ko bież ne go, bo jest prze -
stron ne, wy god ne i ma wie le
schow ków. Oprócz te go war -
to też zwró cić uwa gę na sta -
ran ny mon taż i wy so ką ja -
kość ma te ria łów wy koń cze -
nio wych, a tak że cie płą ko lo -
ry sty kę, dzię ki któ rej ła twiej
po czuć się jak w do mu będąc
przecież z da la od nie go.
W czę ści sy pial nej znaj du je
się jed na, dol na le żan ka z gru -
bym ma te ra cem wy ko na nym
z gąb ki, o wy mia rach (dłu -
gość x sze ro kość) 2.045
x 700 mm. Po jej pod nie sie niu
kie row ca ma do stęp do trzech
prak tycz nych schow ków, któ -
rych łącz na po jem ność wy no -
si aż 260 dm3. Wszyst kie ma -

Układ hydrauliczny testowej naczepy został w całości wyprodukowany przez firmę
F.X. Meiller, dzięki czemu ma wysoką jakość i łatwiej go serwisować

http://www.meiller.com/?L=2
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ją re gu lar ne, pro sto pa dło -
ścien ne kształ ty, co uła twia
prze wo że nie ekwi pun ku nie -
zbęd ne go pod czas dłuż -
szych wy jaz dów. Tuż nad tu -
ne lem sil ni ka umiesz czo no
ko mo rę z lo dów ką o po jem -
no ści 33 dm3. Ko lej ny du ży
scho wek (85 dm3) znaj du je
się na jesz cze niż szym po zio -
mie, ale do stęp do nie go jest
moż li wy tyl ko od ze wnątrz
ka bi ny z le wej stro ny. Pra cę
w trud nych wa run kach bu -
dow la nych, gdzie pa nu je du -
że za py le nie, uła twia wy daj ny
filtr prze ciw pył ko wy. Za pew -
nia on sku tecz ność rzę -
du 85% w przy pad ku czą stek
sta łych o wiel ko ści 0,5 µm
oraz 98% w przy pad ku za nie -
czysz czeń o wiel ko ści 10 µm.
Za rów no kie row cy po cząt ku -
ją cy, jak i ci z du żym sta żem
otwar ci na do sko na le nie swo -
ich umie jęt no ści w jeź dzie
eko no micz nej, z pew no ścią
do ce nią mon to wa ny stan dar -
do wo sys tem DAF Dri ver Per -
for man ce As si stant. Za po mo -
cą pię cio ca lo we go, umiesz -
czo ne go w głów nym ze sta wie
wskaź ni ków, ko lo ro we go mo -
ni to ra, pod po wia da on „szo -
fe ro wi”, co ro bić, aby mak sy -
mal nie ob ni żyć kosz ty eks plo -
ata cji sa mo cho du, a jed no -
cze śnie na bie żą co oce nia je -
go po stę py. Za sto so wa ny
sys tem ma bar dzo przy ja zny
in ter fa ce i ła two z nie go ko -
rzy stać, sku tecz nie mo bi li zu -
jąc do roz wi ja nia na by tych
umie jęt no ści al bo zmia ny
błęd nych na wy ków.
Te sto wy ze staw obej mo wał
na cze pę sa mo wy ła dow czą
ty pu „hal fpi pe” fir my F.X. Me -
il ler o wy mia rach we wnętrz -
nych (dłu gość x sze ro kość x
wy so kość) 7.370 x 2.300
x 1.600 mm, co za pew nia ob -
ję tość ok. 25 m3. Po jazd zo -
stał wy ko na ny z ma te ria łów
o wy so kiej ja ko ści, dzię ki
cze mu je go ma sa wła sna wy -
no si za le d wie 6.500 kg.
Do bu do wy skrzy ni uży to wy -
łącz nie sta li Har dox 450.
Ścia ny bocz ne ma ją
po 4 mm gru bo ści, a pod ło -

ga oraz ścia na przed nia i tyl -
na po 5 mm. Sztyw ność nad -
wo zia zwięk sza ją do dat ko wo
po dłuż ne prze gię cia oraz
wzmoc nio ny pas gór ny. Ra -
ma zo sta ła wy ko na na z wy -
so ko wy trzy ma łej, drob no -
ziar ni stej sta li kon struk cyj nej
Do mex 690 XPE/PAS 700.

Pod pie ra ją 3-osio wy agre gat
jezd ny z za wie sze niem pneu -
ma tycz nym i 9-to no wy mi
osia mi pro duk cji BPW.
Pierw sza oś jest pod no szo -
na, co ogra ni cza zu ży cie
ogu mie nia pod czas jaz dy
„na pu sto”, a tak że uła twia
ma new ro wa nie na grzą skim

pod ło żu. Prak tycz nym roz wią -
za niem jest układ au to ma tycz -
ne go zmniej sza nia wy so ko ści
za wie sze nia pod czas roz ła -
dun ku, gwa ran tu ją cy lep szą
sta bil ność ze sta wu. Oczy wi -
ście moż na go dez ak ty wo wać,
je śli na cze pa współ pra cu je
np. z roz ście ła czem na -
wierzch ni. Dla za pew nie nia
od po wied niej sku tecz no ści
ha mo wa nia w róż nych wa run -
kach te re no wych, a jed no cze -
śnie zmniej sze nia kosz tów ob -
słu gi, po jazd zo stał wy po sa żo -
ny w ha mul co we me cha ni zmy
bęb no we o wy mia rach 420
x 180 mm. No wo cze sny sys -
tem ste ro wa nia Wab co za po -
bie ga blo ko wa niu się kół na -
wet w przy pad ku gwał tow ne -
go za trzy ma nia po jaz du.
Wy ła du nek po jaz du od by wa
się za po mo cą przed nie go te -
le sko po we go si łow ni ka hy -
drau licz ne go. Jest on pro du -
ko wa ny przez fir mę F.X. Me il -
ler, co gwa ran tu je nie tyl ko
od po wied nią ja kość, ale tak -
że uprasz cza ob słu gę ser wi -
so wą i zmniej sza jej kosz ty.
W ce lu za pew nia nia mak sy -
mal nej trwa ło ści nad wo zie
oraz ra ma otrzy ma ły so lid ne
za bez pie cze nie prze ciw ko ro -
zyj ne. Są one śru to wa ne,
a na stęp nie po kry wa ne dwie -
ma war stwa mi la kie ru przy ja -
zne go dla śro do wi ska. Stan -
dar do we wy po sa że nie po jaz -
du obej mu je mię dzy in ny mi
two rzy wo we błot ni ki przy każ -
dej osi ra zem z chla pa cza mi
przy tyl nych ko łach, no gi
pod po ro we Jost, alu mi nio wy
bal kon do ob słu gi plan de ki
zwi ja nej na pra wą stro nę na -
cze py oraz bocz ne osło ny
prze ciw wjaz do we.
Ze staw te sto wy udo stęp nio ny
przez DAF Trucks Pol ska sta -
no wi nie zwy kle atrak cyj ną pro -
po zy cję dla wie lu firm z bran -
ży bu dowla nej. Od zna cza
się ni ski mi kosz ta mi eks plo -
ata cji, jest opty mal nie skom -
ple to wa ny i mo że być wy ko -
rzy sty wa ny do trans -
por tu róż ne go ro -
dza ju ma te ria łów.

TEST POŚREDNIKA

www.daftrucks.pl

DAFa nie trzeba się uczyć. Tu wszystko jest pod ręką i w przewidywalnym miejscu.
Minimum przyrządów, maksimum funkcjonalności

Choć z da la od do mu, na ta kiej le żan -
ce moż na wy po cząć. Jest sze ro ka, od -
po wied nio twar da, a jed no cze śnie lek -
ka, co uła twia do stęp do schow ków

Le żan ka jest uno szo na i przy trzy my -
wa na za po mo cą sprę żyn ga zo wych.
Kry ją się pod nią trzy schow ki o re gu -
lar nym kształ cie i du żej po jem no ści

Sil nik Pac car MX-11 cha rak te ry zu je
się wy so ką kul tu rą pra cy, ży wo re agu -
je na każ de wci śnię cie pe da łu przy -
spie sze nia i jest eko no micz ny

Na cze pa F.X. Me il ler ma pro fi lo wa ne ścia ny bocz ne, gór ny pas wzmac nia ją cy i jest
wy ko na na z wy so ko ja ko ścio wych sta li, co gwa ran tu je ni ską ma sę wła sną, a jed no -
cze śnie du żą wy trzy ma łość kon struk cji

Tyl na oś z czteromie cho wym ste ro -
wa nym elek tro nicz nie za wie sze niem
pneu ma tycz nym  za pew nia zna ko mi -
te pro wa dze nie po jaz du 

http://www.daftrucks.pl/
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl
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IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IMPREZY TARGOWE

ul. G∏ogowska 14, 60-734 Poznaƒ
tel. 61 869 20 00, fax 61 866 58 27

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

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

www.targikielce.pl



CENNIK REKLAM

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

1/2015 30.01.2015 16.12.2014 02.01.2015
2/2015 27.03.2015 16.02.2015 03.03.2015
3/2015 04.05.2015 30.03.2015 14.04.2015
4/2015 17.07.2015 08.06.2015 22.06.2015

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
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my re -
dak cja do li cza po nie sio ne kosz ty
do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 6/2014 

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

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


http://www.mista.eu/


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

