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SPIS TREŚCI

Ko par ka ko ło wa Vo lvo EW160E

O Zło ty Me dal tar gów Au to stra da -Pol ska ubie -
ga się wie le firm, ale tyl ko nie licz ne otrzy mu ją
to pre sti żo we wy róż nie nie. W tym ro ku za słu -
ży ła na nie ko par ka ko ło wa Vo lvo EW160E

Polski sukces w Rodeo CA SE

Po la tach mo dy na po ka zy, ba le ty i wy stę py
akro ba tycz ne w wy ko na niu ma szyn bu dow la -
nych na sta ła ko lej na – na za wo dy ope ra to rów.
Jest to zna ko mi ty spo sób na pro mo wa nie mar ki

Trimble – od ścier ni ska do lą do wi ska

W ro ku 2010 Ae ro klub w Tu szo wie Na ro do -
wym uru cho mił wła sne lą do wi sko. Dłu go się
nim nie cie szył, bo w bli skim są siedz twie pa sa
star to we go wy bu do wa no ob wod ni cę Miel ca 

Le piej pró bo wać, niż ża ło wać!

Rozmowa z Mirosławem Królem, dyrektorem
generalnym Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.

„De mol ka” z Cat – szyb ka i efek tow na

Podczas pokazu w Li bią żu Ber ge rat Mon noy -
eur zaprezentował ze staw ma szyn służących
do wy bu rzeń oraz prze ro bu i za go spo da ro wa -
nia ma te ria łów po roz biór ko wych

Hy un dai HL – er go no mia po nad wszyst ko!

Za pre zen to wa na wio sną  no wa se ria ła do wa -
rek Hy un dai HL9 prze ko nu je pod wzglę dem
no wo cze snych roz wią zań tech no lo gicz nych,
wy daj no ści i bez pie czeń stwa

Wy bu rze nia – raz, dwa, Tree 

O po wo dze niu prac wy bu rze nio wych de cy du -
ją nie tyl ko ma szy ny, ale też od po wied nie roz -
wią za nia tech no lo gicz ne, do sko na ła or ga ni za -
cja pra cy i pro fe sjo nal ne za ple cze tech nicz ne. 

Ter mi no wo dzię ki Mer lo Spa ce!

Ła do war ki te le sko po we Mer lo wy ko rzy sty wa -
ne były nie mal na wszyst kich eta pach od bu -
do wy Mo stu Ła zien kow skie go przy czy nia jąc
się do terminowego u koń cze nia ro bót

Mecalac sprawia, że praca wre! 

Uzna wa ne za naj bez piecz niej sze w swo jej kla -
sie ła do war ki ob ro to we Me ca lac Se rii AS pro -
du ko wa ne są w fa bry ce, któ ra swe go cza su
wy twa rza ła… okrę ty pod wod ne

Żu ra wie Te rex – sil ne, zwrot ne i sta bil ne

Kon ser wa cja urzą dzeń wiert ni czych? Bu do wa
elek trow ni w Opo lu? Mo der ni za cja wę zła ko le -
jo we go w sto li cy? W każ dym przy pad ku nie -
zbęd ny jest żu raw te re no wy Te rex

Ko mat su na po ka zie w fir mie OL -TRANS

Na te re nie żwi row ni fir my OL -TRANS ko ło Ko -
ście rzy ny miał miej sce po kaz dwóch ma szyn
Ko mat su. Obie wy ko rzy sty wa no do ob słu gi
prze sie wa cza sta cjo nar ne go 

JCB Be aver do remontów dróg

Fir ma „Czy stość” z Wo ło mi na ma w swym par -
ku ma szy no wym agre gat hy drau licz ny JCB
Be aver. To lek kie, kom pak to we urzą dze nie
jest wy ko rzy sty wa ne nie mal każ de go dnia
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Dro dzy Czy tel ni cy,
ani się nie obej rze li śmy, a wkrót ce znów bę dzie my pa ko wać wa liz ki szy ku jąc się do wy jaz du na Bau mę.
Przed smak te go mie li śmy w li sto pa dzie, kie dy to Tar gi Mo na chij skie za pro si ły dzien ni ka rzy do cze skiej
Pra gi, by za po znać ich z przy go to wa nia mi do naj więk szych tar gów prze my sło wych na świe cie. Kon fe -
ren cja, jak kon fe ren cja. Sta rzy wy ja da cze w su mie nie do wie dzie li się o Bau mie ni cze go no we go. Bo
i do wie dzieć się nie mo gli. Bau ma wy ko rzy stu je co praw da tech no lo gicz ne no win ki, ale kon se kwent nie
po dą ża wy ty czo nym przed la ty szla kiem, bi jąc wszel kie re kor dy fre kwen cji, tak ze stro ny wy staw ców,
jak i od wie dza ją cych. A tak przy oka zji, to cie kaw je stem, jak dłu go jesz cze nie któ rym ko le gom po pió -
rze zaj mie przy swo je nie fak tu, że Bau ma od by wa się co trzy la ta? 
Naj cie kaw szą część pra skiej kon fe ren cji stanowiło omó wie nie kon dy cji świa to wych ryn ków bu dow la -
nych. Po tar gach wróci prze cież co dzien ność, de ale rzy za czną się bić o klien tów. Naj wię cej kło po tów
przy spa rza ją im Chi ny i Ro sja. Wszy scy co raz bar dziej tę sk nią za cza sa mi, kie dy Chiń czy cy na swe
wiel kie bu do wy spro wa dza li zza gra ni cy na po tę gę na wy myśl niej sze i cał kiem po spo li te ma szy ny, a Ro -
sja nie nie ba cząc na kosz ty przy go to wy wa li olim pij skie obiek ty w So czi… Dość nie spo dzie wa nie  ko ło
ra tun ko we rzu ca pro du cen tom Eu ro pa. Kon kret nie Wiel ka Bry ta nia, Skan dy na wia, Niem cy i… Pol ska.
W Pra dze kil ka krot nie wy mie nia no nasz kraj, do ce nia jąc je go po ten cjał. Za po wie dzi naszych po tęż -
nych in we sty cji prze ma wia ją do wy obraź ni, pod krę ca ją ko niunk tu rę. Oby tyl ko nie skoń czy ło się
na wir tu al nym naciąga niu sprę ży ny. 
Ca ła bran ża cze ka w blo kach na pie nią dze z fun du szów unij nych. Każ dy chce być pierw szy w prze tar go -
wym wy ści gu, ale za sta no wić się trze ba, czy je śli zwy cię ży, to po do ła za da niom, któ rych się po dej mu je?
Czy nie za brak nie ro bot ni ków i ope ra to rów ma szyn? Z tym mo że być pro blem, pra cow ni ków bu dow la -
nych na gwałt po szu ku ją tak że w bo gat szych kra jach. Po la cy prze no szą się do nich wy bie ra jąc nie tyl ko
wyż sze za rob ki, ale tak że spo koj niej sze ży cie. Ta kie, jak w Nor we gii, gdzie we dług ofi cjal nych da nych
tam tej sze go Urzę du Sta ty stycz ne go miesz ka już sto ty się cy na szych ro da ków. Sta no wią oni rów nież naj -
licz niej szą gru pę pra cow ni ków pla ców bu do wy. Nor we go wie chcą wię cej bu dow lań ców z Pol ski. Do -
szło na wet do te go, że w grudniu zor ga ni zo wa li w Kra ko wie Świą tecz ne Tar gi Pra cy, na któ rych za -
chwa la li wa run ki pra cy na swo ich bu do wach. By naj mniej nie by ły to tar gi nie wol ni ków, Po la cy wy jeż -
dża ją do bro wol nie. I gremialnie. A my musimy się martwić, nie tyl ko czym, ale i kim bu do wać… 

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Iveco Trakker 

AD410T45 8x4

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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Nowy stary prezes SDMB
W czwar tek, ósme go paź dzier ni ka od by ło się po sie dze nie Za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych,
pod czas któ re go do ko na no wy bo ru władz. Funk cję pre ze sa
SDMB na ko lej ną ka den cję po wie rzo no Jac ko wi Ma łę czyń skie -
mu (Ko pras), wi ce pre ze sa mi zo sta li na to miast Mar ce li Bed na rek
(Lie bherr Pol ska) oraz Ra fał Fe de ro wicz (In trac Pol ska). – Jest to
mo ja ko lej na ka den cja w ro li pre ze sa SDMB. Dzię ku ję wszyst kim
człon kom Sto wa rzy sze nia za ob da rze nie mnie za ufa niem. Czas
te raz na pra cę. Cze ka ją nas za da nia zwią za ne z in te gra cją bran -
ży. Chce my tak że do ko nać za po wia da nych zmian w sta tu cie.
W naj bliż szym cza sie chcie li by śmy upo rząd ko wać kwe stię im prez
tar go wych. Na szym zda niem bran ża po win na spo ty kać się na tar -
gach co dwa la ta na du żej im pre zie od by wa ją cej się w Po zna niu
lub Kiel cach. SDMB na dal roz wi jać bę dzie pro gram ana li zy ryn -
ku ma szyn bu dow la nych. Bę dzie my sta ra li się za in te re so wać nim
jak naj więk szą licz bę dys try bu to rów oraz po sze rzyć ra por to wa -
nie o ko lej ne gru py ma szyn i urzą dzeń. Na wią że my współ pra cę
z in ny mi or ga ni za cja mi bran żo wy mi w ce lu stwo rze nia wspól ne -
go lob by – po wie dział Ja cek Ma łę czyń ski.
Nowy Za rzą d SDMB prze dys ku to wał po szcze gól ne ar ty ku ły
sta tu tu, które zdaniem członków powinny zostać zmienione.
Modyfikacja zapisów statutu jest ko niecz na ze wzglę du na
ich zdez ak tu ali zo wa nie. Ustalono, że pro po no wa ne zmia ny zo -
sta ną wpro wa dzo ne do pro jek tu sta tu tu, któ ry przed osta tecz -
nym przy ję ciem bę dzie przed sta wio ny do za opi nio wa nia
powołanemu przez SDMB rad cy praw ne mu.
Pod czas spo tka nia omó wio no za da nia sto ją ce przed Sto wa -
rzy sze niem i spo so by ich re ali za cji. Pre zes Ma łę czyń ski zwró -
cił uwa gę na cią gle nie sta bil ną sy tu ację bran ży. Fa la nie tak
daw nych ban kructw i osła bie nia kon dy cji fi nan so wej firm wy -
ko naw czych spra wi ła, że w pew nym mo men cie nie mal cał ko -

wi cie za prze sta ły one za ku pów no wych ma szyn. Mó wił o tym
tak że spe cjal ny gość spo tka nia, Ja cek Za wadz ki. To zna czą ca
po stać bran ży, współ za ło ży ciel i pierw szy pre zes Sto wa rzy -
sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych. Nic dziw ne go, że
Za rząd SDMB chęt nie wsłu chi wał się w je go opi nie. – Prze sta -
łem peł nić funk cję pre ze sa SDMB, ale cią gle ki bi cu ję bran ży.
Trze ba po my śleć o tym, by dzia ła ją ce w niej fir my już dzi siaj
przy go to wy wa ły się na gor sze cza sy. Je że li bu dow nic two prze -
sta nie się roz wi jać, to spad nie sprze daż ma szyn. Sy tu acja w tym
sek to rze od ra zu od bi je się na kon dy cji dys try bu to rów – po wie -
dział Ja cek Za wadz ki spra wu ją cy dziś funk cję Pre ze sa Za rzą -
du fir my Agrex -Eco dzia ła ją cej w bran ży ko mu nal nej.

ERA prze wi du je wzrost

W ro ku 2016 pol ski sek tor wy naj mu sprzę tu bę dzie się na dal
roz wi jał. Tak przy naj mniej twier dzi Eu ro pej skie Sto wa rzy sze -
nie Wy po ży czal ni (Eu ro pe an Ren tal As so cia tion – ERA). Je go
eks per ci sza cu ją, że ob ro ty w pol skim sek to rze wy naj mu
sprzę tu wzro sną o 2,6 pro cent do kwo ty 1.675 mln zło tych
w ro ku 2015, a na stęp nie o ko lej ne 1,8 pro cent w ro ku 2016.
Po wyż sze da ne po cho dzą z „Ra por tu ERA z ba da nia ryn ku
za rok 2015” (ERA Mar ket Re port 2015), sta no wią ce go źró dło
naj peł niej szych in for ma cji na te mat eu ro pej skie go sek to ra wy -
naj mu sprzę tu. Ra port spo rzą dza ny jest we współ pra cy z IHS,
nie za leż ną agen cją ba da nia ryn ku.
Więk szość przy cho dów z wy naj mu sprzę tu w Pol sce ge ne ru je
sek tor bu dow la ny. Z ra por tu wy ni ka, że łącz ne fak tycz ne wy dat -
ki w pol skiej bran ży bu dow la nej praw do po dob nie wzro sną o 3,3
pro cent w ro ku 2015, a w przy szłym o ko lej ne 2,6 pro cent. Wy -
na jem sprzę tu przy no si re al ne ko rzy ści przed się bior stwom, co
w co raz więk szym stop niu jest za uwa ża ne w ca łej Eu ro pie. Wy -
na jem sprzę tu umoż li wia zwięk sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta -
nia ka pi ta łu, do stęp do szer sze go asor ty men tu sprzę tu oraz pro -
fe sjo nal nych usług kon ser wa cyj nych i ser wi so wych, zgod ność
z prze pi sa mi pra wa oraz bar dziej zrów no wa żo ny roz wój przed -
się biorstw. Sze ro ko sto so wa ny, sta ran nie wy bra ny i pra wi dło wo
utrzy my wa ny sprzęt do stęp ny na za mó wie nie ozna cza re al ne
ko rzy ści dla eu ro pej skiej go spo dar ki oraz śro do wi ska na tu ral -

ne go. Ra port za wie ra m.in. pod su mo wa nie per spek ty wy go spo -
dar czej dla Pol ski. W ra por cie stwier dza się: „W ro ku 2014 re al -
ny PKB wzrósł o 3,4 pro cent w po rów na niu z ro kiem ubie głym
i prze wi du je się, że wzro śnie on o 3,5 pro cent w po rów na niu
z ro kiem ubie głym w ro ku 2015 oraz o 3,8 pro cent w po rów na -
niu z ro kiem ubie głym w ro ku 2016. Po pyt kra jo wy bę dzie na dal
moc no wpły wał na wzrost pol skie go PKB w ro ku 2015, dzię ki
po pra wie sy tu acji na ryn ku pra cy, re kor do wo ni skim sto pom
pro cen to wym oraz de fla cji. Opty mi stycz ne da ne do ty czą ce ryn -
ku pra cy z ostat nich mie się cy wska zu ją, że w koń czą cym się
ro ku po pyt kra jo wy utrzy ma się na wy so kim po zio mie”.
„Ra port ERA z ba da nia ryn ku za rok 2015” za wie ra ana li zę da -
nych do ty czą cych 14 kra jów eu ro pej skich. Za wie ra on szcze -
gó ło we in for ma cje na te mat wiel ko ści ryn ku w la tach 2012-
2015 oraz klu czo we wskaź ni ki, w tym wiel kość flo ty oraz po -
ziom in we sty cji. Ra port uwzględ nia tak że wskaź ni ki pe ne tra cji
w sto sun ku do kra jo wych PKB, kra jo wej pro duk cji bu dow la nej
oraz licz by lud no ści. Da ne licz bo we za war te w ra por cie opie -
ra ją się na ofi cjal nych da nych sta ty stycz nych we dług kla sy fi -
ka cji NA CE: „Wy na jem ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych bez
ope ra to ra”. Jest to sys tem stan dar do wej kla sy fi ka cji ro dza jów
dzia łal no ści i pro duk tów sto so wa ny w Unii Eu ro pej skiej. Każ -
dy roz dział od no szą cy się do da ne go kra ju obej mu je czte ry
stro ny szcze gó ło wych da nych wy ra żo nych w lo kal nej wa lu -
cie, co umoż li wia lep sze uka za nie ten den cji, nie za leż nie
od zmian kur su wa lu ty w sto sun ku do eu ro.
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MIESZANKA FIRMOWA

Ja cek Za wadz ki (z pra wej) po gra tu lo wał Jac ko wi Ma łę czyń skie mu po wtór ne go wy -
bo ru na sta no wi sko Pre ze sa Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych
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ZŁOTE MASZYNY

Pro du ko wa na w Niem czech
ko par ka ko ło wa Vo lvo
EW160E to uni wer sal na ma -
szy na prze zna czo na na róż ne
pla ce bu do wy. Za sto so wa no
w niej ulep szo ny układ hy -
drau licz ny, któ ry w jesz cze
więk szym stop niu wy ko rzy -
stu je moc sil ni ka i za pew nia
krót sze cy kle ro bo cze.
Do dys po zy cji użyt kow ni ka są
czte ry try by pra cy, opty ma li -
zu ją ce osią gi pod wzglę dem
róż nych za sto so wań ma szy -
ny, a tak że trzy za kre sy pręd -
ko ści jaz dy, któ re uła twia ją
po ru sza nie się w wa run kach
te re no wych i czę ste zmia ny
miej sca ro bót. W ce lu zwięk -
sze nia wszech stron no ści ko -
par ki moż na w niej za mó wić
dwie do dat ko we funk cje hy -
drau licz ne X1 oraz X3. Pierw -
sza z nich wy ko rzy stu je głów -
ny ob wód do za si la nia
osprzę tu wy ma ga ją ce go
zwięk szo ne go prze pły wu jed -
no - lub dwu kie run ko we go,
na to miast dru ga umoż li wia
dwu kie run ko we za si la nie
osprzę tu prze chyl ne go i ob ro -
to we go. Prak tycz nym roz wią -
za niem do stęp nym w ra mach
wy po sa że nia opcjo nal ne go
jest rów nież układ amor ty za -
cji wy się gni ka, któ ry – dzię ki
amor ty za to rom ga zo wym
wbu do wa nym w ob wód hy -
drau licz ny – gwa ran tu je wyż -
szy kom fort pra cy i po zwa la
na jaz dę z więk szą pręd ko -
ścią po nie rów nym te re nie.
Za na pęd ma szy ny od po wia -
da sze ścio cy lin dro wy sil nik
rzę do wy Vo lvo D6J o po jem -
no ści 5,7 dm3. No wo cze sna
jed nost ka speł nia nor my
emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV dzię ki za sto so wa niu fil -

tra czą stek sta łych oraz ukła -
dów EGR i SCR. W tro sce
o jak naj niż sze zu ży cie pa li -
wa, w sil niku zastosowano
tryb pra cy ECO, któ ry za łą -
cza się au to ma tycz nie i nie
wpły wa na po gor sze nie wy -
daj no ści ma szy ny.

Waż ną za le tą ko par ki Vo lvo
EW160E jest prze stron na ka -
bi na z po jem ny mi schow ka -
mi, ob szer nym miej scem
na no gi i ła two do stęp ny mi
ele men ta mi ste row ni czy mi.
Wy róż nia się ona po nad to
wą ski mi słup ka mi mię dzy -

okien ny mi i du ży mi po -
wierzch nia mi prze szklo ny mi,
co ra zem z po pra wio ną wi -
docz no ścią na pra wą stro nę
ma szy ny ogra ni cza do mi ni -
mum tak zwane mar twe po le,
a tym sa mym zwięk sza bez -
pie czeń stwo pra cy i uła twia
ma new ro wa nie. Aby ope ra tor
mógł jesz cze bar dziej skon -
cen tro wać się na wy ko ny wa -
nym za da niu, w naj now szej
wer sji ko par ki za sto so wa no
mniej przy ci sków. Du ży, czy -
tel ny wy świe tlacz LCD po ka -
zu je nie tyl ko naj waż niej sze
pa ra me try ro bo cze, ale tak że
umoż li wia spraw dze nie po zio -
mu pły nów eks plo ata cyj nych,
na przy kład ole ju sil ni ko we go
czy hy drau licz ne go. W opcji
do stęp ny jest sys tem trzech
ka mer, któ re re je stru jąc ob raz
z przo du, z bo ku i z ty łu ko -
par ki two rzą na do dat ko wym
mo ni to rze wi dok z lo tu pta ka
na pra cu ją cą ma szy nę i jej
naj bliż sze oto cze nie.
Wszech stron ność ko par ki
zwięk sza moż li wość za sto so -
wa nia róż nych kon fi gu ra cji
wy się gni ków i ra mion, kom bi -
na cji le mie sza i hy drau licz nie
roz kła da nych pod pór czy
w koń cu opon. Koparka
kołowa Volvo EW160E wy stę -
pu je tak że w od mia nie
do prac ko mu nal nych, któ ra
za leż nie od wy ma gań użyt -
kow ni ka mo że być wy po sa -
żo na w ze staw za bez pie czeń
osła nia ją cych szy by, re flek to -
ry czy si łow ni ki, a tak że hy -
drau licz nie uno szo ną ka bi nę,
po zwa la ją cą ope ra to ro wi
na ob ser wa cję miej -
sca pra cy z wy so ko -
ści pię ciu me trów.

Ko par ka ko ło wa Vo lvo EW160E
O Zło ty Me dal tar gów Au to stra da -Pol ska ubie ga się wie le firm, ale tyl ko nie licz ne ze zgło szo nych przez nie
pro duk tów otrzy mu ją to pre sti żo we wy róż nie nie. W tym ro ku za słu ży ła na nie ko par ka ko ło wa Vo lvo EW160E

www.volvoce.pl

Pod wo zie ko par ki EW160E za opa trzo ne w za czep umoż li wia ho lo wa nie przy czep
z ha mul cem i bez ha mul ca o dmc wynoszącej od po wied nio 8 i 3 to ny

Ko par ka Vo lvo EW160E mo że być wy po sa żo na w wy się gnik jed no czę ścio wy, dwu -
czę ścio wy lub dwu czę ścio wy skręt ny oraz kil ka ty pów ra mion

http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm
http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Tak że pod czas tar gów w sto -
iskach or ga ni zo wa ne są kon -
kur sy spraw no ścio we, a naj -
lep si mo gą wziąć udział w fi -
na łach, ze wszyst ki mi szy ka -
na mi, sę dzia mi i atrak cyj ny mi
na gro da mi. Za wo dy są rów -
nież zna ko mi tym spo so bem
na za pre zen to wa nie moż li wo -
ści kon kret nych ma szyn czy
wy pro mo wa nie no wych mo -
de li. Or ga ni zu jąc je w sie dzi -
bie fir my, moż na za pro sić nie
tyl ko ope ra to rów, ale i klien -
tów, przy go to wać moc atrak -
cji, tak że ku li nar nych, i spra -
wić, by ma szy ny tej mar ki ko -
ja rzy ły się przy by łym go ściom
wy łącz nie po zy tyw nie.
Ca se Con struc tion or ga ni zu je
swo je za wo dy od wie lu lat, ma
tak że wła sny, ory gi nal ny po -
mysł na ich opra wę. Na wią zu -
jąc do ame ry kań skie go po -
cho dze nia mar ki urzą dza ro -
deo, sta ra jąc się, by pod czas

ry wa li za cji wszyst ko ko ja rzy ło
się z Dzi kim Za cho dem. Każ dy
z uczest ni ków do sta je za tem
skó rza ny ka pe lusz, kow boj ską
chu s tę, cza sem tak że kra cia -
stą ko szu lę. Kon ku ren cje
mają od po wied nie, kow boj -
skie na zwy, ma szy ny usta wio -
ne są na pla cu peł nym bel sło -
my. Na wet lunch dla za wod ni -
ków utrzy ma ny jest w cha rak -
te rze tex -mex: do dys po zy cji

są ham bur ge ry, chil li, pie czo -
ne ziem nia ki i skrzy deł ka, ste -
ki. Tra dy cyj nie jed ną z kon ku -
ren cji do dat ko wych jest ujeż -
dża nie me cha nicz ne go by ka
i by wa to o wie le trud niej sze
od ope ro wa nia łyż ką czy kie -
ro wa nia skid -ste erem. 
Mię dzy na ro do we fi na ły Ca se
Ro deo nie zmien nie or ga ni zo -
wa ne są w pod pa ry skim Ca se
Cu sto mer Cen tre w Mon thy on.
W tym ro ku w paź dzier ni ko -
wych zawodach udział wzię -
ło czterdziestu trzech śmiał -
ków z osiemnastu kra -
jów – Nie miec, Włoch, Fran cji,
Au strii, Czech, Buł ga rii, Ru mu -
nii, Sło we nii, Da nii, Nor we gii,
Szwe cji, Litwy, Łotwy, Estonii,
Ho lan dii, Fin lan dii, An glii i Pol -
ski. Nasz kraj re pre zen to wa li:

Adam Ka czor, Ma te usz Ra taj -
czyk i Krzysz tof Sta chec ki.
Eli mi na cje Ca se Ro deo od by -
wa ły się przez kil ka po prze -
dza ją cych mie się cy w ca łej
Eu ro pie. Nie któ re im pre zy nie -
mal do rów ny wa ły atrak cyj no -
ścią fi na ło wej. De ale rzy Ca se
or ga ni zu ją je zwy kle przy swo -
ich sie dzi bach wy ko rzy stu jąc
oka zję, by za pre zen to wać za -
pro szo nym wi dzom (nie tyl ko

za wod ni kom i ich ro dzi nom),
swo je moż li wo ści, na przy kład
chwa ląc się ser wi sem czy też
dy na micz nie pre zen tu jąc naj -
now sze mo de le ma szyn. Mie -
li śmy oka zję wziąć udział w ta -
kim wła śnie wy da rze niu, ja kim
nie wąt pli wie by ły za wo dy ope -
ra to rów Ca se w kra jach bał tyc -
kich – Li twie, Ło twie i Es to -
nii – zor ga ni zo wa ne w tym ro -
ku w Ry dze. Waż ną czę ścią
im pre zy by ło zwie dza nie sie -
dzi by de ale ra Intrac Latvija,
moż li wość obej rze nia ma szyn
z bli ska, po zna nia ich za let
oraz uzy ska nia in for ma cji o za -
ku pie czy fi nan so wa niu wprost
z pierw szej rę ki. In ny po mysł
miał cze ski de aler Ca se, któ ry
ro deo zor ga ni zo wał w ko pal ni
nie da le ko Brna. Tu już sam

po byt w efek tow nej sce ne rii
po zy tyw nie wpły nął na po -
strze ga nie ma szyn Ca se, któ -
re zna ko mi cie pre zen to wa ły
się na tle ścian wy ro bi ska.
We Fran cji skon cen tro wa no
się na sa mych za wo dach.
Uczest ni cy mo gli po ja wić się

MASZYNY BUDOWLANE

Polski sukces w Rodeo CA SE
Po wie lu la tach mo dy na po ka zy, ba le ty i wy stę py akro ba tycz ne w wy ko -
na niu ma szyn bu dow la nych na sta ła ko lej na – na za wo dy ope ra to rów.
Jest to zna ko mi ty spo sób na pro mo wa nie mar ki. Do strze gli to już nie mal
wszy scy pro du cen ci two rząc klu by sku pia ją ce ope ra to rów, a tak że or ga -
ni zu jąc mniej sze i więk sze im pre zy o cha rak te rze ry wa li za cji 

To na tej wła śnie ma szy nie pol ski kow boj po ka zał, co po tra fi. Ko par ka gą sie ni co wa
Ca se CX210D mia ła pre mie rę na In ter ma cie, czas by pod bi ła pol skie pla ce bu do wy

Adam Ka czor z Po zna nia, wła ści ciel
fir my wy ko naw czej, to „sta ry wy ja -
dacz”. Ja ko je den z naj lep szych w za -
wo dach ope ra to rów Vo lvo, miał oka -
zję re pre zen to wać Pol skę rok te mu
w Hisz pa nii i był o krok od wej ścia
do run dy fi na ło wej. Tym ra zem w bar -
wach Ca se też ra dził so bie bar dzo do -
brze, jed nak uwa ża, że za bra kło mu
tro chę prak ty ki. Pra cu je na co dzień
na róż nych ty pach ma szyn i stąd wie,
że na wet w sprzę cie tej sa mej mar ki
hy drau li ka po tra fi re ago wać nie co ina -
czej. Po trzeb ny jest czas, by się w tym
zo rien to wać. Uwa ża jed nak, że Ro deo
Ca se to świet ny po mysł.

Krzysz tof Sta chec ki, naj młod szy z na -
szej re pre zen ta cji, pra cu je w Przed się -
bior stwie In ży nie rii Bu dow la nej Ko -
pac ki z woj. wiel ko pol skie go, zaj mu ją -
cym się głów nie in sta la cja mi te le tech -
nicz ny mi (świa tło wo dy, ste ro wa nie ru -
chem ko le jo wym). Ma 23 la ta, udział
w ta kich za wo dach to dla nie go zu peł -
na no wość. Po do ba mu się po mysł,
tak że kow boj ska opra wa, śmie je się
jed nak, że przy jem niej by by ło ry wa li -
zo wać na ja kimś ran cho w USA. 

Ma riusz Ra taj czyk, wła ści ciel fir my ze
Zduń skiej Wo li, na fi na ły Ca se tra fił
nie co przez przy pa dek – nie pla no wał
udzia łu w pol skich eli mi na cjach, przy -
je chał po pro stu z ro dzi ną na tar gi In -
ter masz, gdzie trwa ły za wo dy. Spy ta -
ny przez sy nów (pięć i dziesięć lat),
czy też by tak umiał, nie miał wyj -
ścia – siadł za ste ra mi ko par ko -ła do -
war ki i wywal czył bi let do Pa ry ża! We
Fran cji nie co kło po tu spra wi ła mu ła -
do war ka, z któ rą nie ma do czy nie nia
na co dzień. Był tro chę roz cza ro wa -
ny, uwa ża, że mógł wy paść le piej. 
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w Ca se Cu sto mer Cen ter
na dzień wcze śniej i spró bo -
wać swych sił na przy go to wa -
nych już ma szy nach. Po nie -
waż tra dy cyj nie zaplanowa no
czte ry róż ne kon ku ren cje, war -
to by ło po ćwi czyć. Więk szość
ope ra to rów ma do sko na le
opa no wa ną tech ni kę ob słu gi
ko par ko -ła do war ki (tu cze kał
na nich mo del 695ST) jaz da
skid -ste erem (TR270) teo re -
tycz nie też jest dość pro sta,
ale rzad ko zda rza się, by
w rów nym stop niu umieć ob -
słu gi wać tak że zu peł nie in ne
ma szy ny – jak kom pak to wa ła -
do war ka ko ło wa 321F ZB czy
ko par ka gą sie ni co wa CX210D.
Ro deo Ca se w Eu ro pie Środ -
ko wo -Wschod niej zy sku je so -
bie co raz więk szą po pu lar -
ność – mó wi Łu kasz Jóź wiak
(CNH). W tej chwi li or ga ni zo -
wa ne jest już w ośmiu kra jach,
w przy szłym ro ku praw do po -
dob nie do łą czą do nas Ser bia
i Gre cja. W fi na łach po sta no wi -
li śmy po ka zać no wą ko par kę
gą sie ni co wą se rii D, któ ra mia -

ła pre mie rę na In ter ma cie.
Chce my wy pro mo wać tę ma -
szy nę, za po znać z nią użyt kow -
ni ków. Ideą za wo dów, jest jed -
nak, by każ dy miał szan sę tra -
fić na ma szy nę, na któ rej naj le -
piej so bie ra dzi. Stąd czte ry zu -
peł nie róż ne kon ku ren cje
i czte ry od mien ne ma szy ny.
Nam z pew no ścią naj bar dziej
pa su je ko par ko -ła do war ka...
W so bo tę 17 paź dzier ni ka
od ra na 18 ze spo łów przy stą -
pi ło do ry wa li za cji. Po po łu -

dniu w ku lu arach po ja wi ły się
po gło ski o moż li wym dru ży -
no wym zwy cię stwie Po la -
ków. – Wy gry wa cie! Sły sze li -
ście? – py ta li nas dzien ni ka -
rze z in nych kra jów. Trzy ma li -
śmy więc kciu ki, a wie czo rem
pod czas uro czy stej ga li w na -
pię ciu cze ka li śmy na wer dykt.
Jak się oka za ło – dru ży no wo
naj lep si oka za li się An gli cy.
Naj lep szym ope ra to rem Ca se
Ro deo 2015 zo stał po raz dru -
gi z rzę du Fin, Jan ne En sio

Leppånen. – Mo że jed nak od -
puść te za wo dy za rok, daj wy -
grać in nym – pro sił go żar tem
konferansjer. Za py ta ny, czy
cie szy się z na gro dy, ja ką jest
wi zy ta w Cen trum Klien ta Ca -
se „To ma hawk” w USA, Jan -
ne od parł – No En glish. No,
tak – pod su mo wa no go na -
tych miast ze sce ny – nie miał
cza su na uczyć się ję zy ka, jest
wszak mi strzem ob słu gi
wszyst kich moż li wych ma -
szyn, kie dy miał by zna leźć
czas na in ne rze czy?
Do cze ka li śmy się i my na na -
szą chwi lę trium fu. Krzysz tof
Sta chec ki, naj młod szy z na -
szej wspa nia łej trój ki, zdo był
srebr ny me dal w kon ku ren cji
na 21-to no wej ko par ce gą -
sie ni co wej CX210D. Wiel kie
gra tu la cje i... ape tyt na wię -
cej. Z pew no ścią mu si my
jed nak pa mię tać, by w przy -
szłym ro ku, wzo rem in nych
kra jów przy wieźć
na Ro deo do Pa ry ża
na szą pol ską fla gę.

www.intrac.pl

Pol ski te am na Ca se Ro deo. Przez ca ły czas im pre zy za wod ni ka mi opie ko wa li się
Iwo na Ki ciń ska (In trac Pol ska) oraz Łu kasz Jóź wiak (CNH)

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


Bau ma 2016 – bli sko, co raz bli żej!
Zbli ża się 31. edy cja naj więk szych prze my sło wych tar gów
na świe cie. Świa to we Tar gi Ma szyn, Po jaz dów i Sprzę tu dla
Prze my słu Bu dow la ne go, Ma te ria łów Bu dow la nych Bau ma, bo
tak brzmi peł na na zwa tej gi gan tycz nej im pre zy, od bę dzie się
w Mo na chium w dniach 11-17 kwiet nia 2016 ro ku. Dzien ni ka -
rze pra sy bran żo wej z Pol ski, Sło wa cji i Czech za po zna ni zo -
sta li z pla na mi or ga ni za to rów na spe cjal nej kon fe ren cji w cze -
skiej Pra dze. – Chce my za chę cić jak naj szer sze gro no fa chow -
ców z Czech, Sło wa cji i Pol ski do od wie dze nia przy szło rocz nej
Bau my. Na miej sce kon fe ren cji nie przy pad ko wo wy bra li śmy
Pra gę. Chcie li śmy w ten spo sób uho no ro wać za in te re so wa nie
na szą im pre zą za rów no ze stro ny cze skich od wie dza ją cych, jak
i wy staw ców – po wie dzia ły nam Ra do sti na Hri sto va i Ma rit ta
Dötter re pre zen tu ją ce w Pra dze or ga ni za to ra tar gów Münche -
ner Mes se International. Sło wa te ode brać moż na ja ko przy tyk
pod pol skim ad re sem. Dla cze go? Otóż na Bau mie 2013 za re je -
stro wa ło się nie co po nad pięć ty się cy od wie dza ją cych z na sze -

go kra ju, po dob ny wy nik od no to wa ły jed nak Cze chy, kraj li czą -
cy tylko nie co po nad dzie sięć mi lio nów miesz kań ców. Nic za -
tem dziw ne go, że or ga ni za to rzy Bau my li czą, że w przy szłym
ro ku wśród spo dzie wa ne go pół mi lio na od wie dza ją cych Bau mę
znaj dzie się wię cej Po la ków. Tym bar dziej, że na pra skiej kon fe -
ren cji oma wia jąc po ten cjał świa to we go sek to ra bu dow la ne go,
kil ka krot nie przy wo ły wa no do bre per spek ty wy Pol ski, co ma
zwią zek ze ska lą re ali zo wa nych już i pla no wa nych in we sty cji.
Co zaś do prze wi dy wa nej licz by wy staw ców na przy szło rocz -
nej Bau mie, to zda niem Ma rit ty Dötter utrzy ma się ona na zbli -
żo nym po zio mie jak przed trze ma la ty. Padł wów czas re kord,
bo wiem w Mo na chium swą ofer tę za pre zen to wa ło 3.421 firm
z naj dal szych za kąt ków świa ta. Im po nu ją ce go wy ni ku nie da
się spe cjal nie śru bo wać z po wo du ogra ni czo nej po wierzch ni
wy sta wien ni czej. Te ren by łe go lot ni ska Riem, na któ rym od by -
wa się Bau ma, nie jest z gu my. Or ga ni za to rzy i tym ra zem bę -
dą mu sie li po mie ścić eks po zy cję na oko ło sze ściu set ty sią -
cach me trów kwa dra to wych. Ra do sti na Hri sto va sta now czo
zde men to wa ła jed nak po gło ski o po szu ki wa niu przez or ga ni -
za to rów do dat ko wych te re nów i za mia rach roz dzie le nia po -
szcze gól nych seg men tów im pre zy. – Bau ma z pew no ścią od -
by wać się bę dzie na dal w jed nym miej scu i w jed nym cza sie.

Ta ki ro dzaj or ga ni za cji od po wia da bo wiem za rów no ocze ki wa -
niom wy staw ców, jak i go ści im pre zy – po wie dzia ła. 
Świa towa bran ża wy do byw cza prze ży wa kry zys spo wo do wa -
ny utrzy mu ją cym się spad kiem cen su row ców. Jak by na prze -
kór ten den cji, za rów no wśród wy staw ców, jak i od wie dza ją -
cych Bau mę co raz więk szą po pu lar no ścią cie szy się seg ment
im pre zy po świę co ny gór nic twu. Przed trze ma la ty w Mo na -
chium swe moż li wo ści za pre zen to wa ło po nad sied miu set wy -
staw ców. Zda niem Ma rit ty Dötter – mi mo sta gna cji – licz ba ta
po win na utrzy mać się co naj mniej na tym sa mym po zio mie.

Pro du cen ci ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go trak tu ją tar gi Bau -
ma w szcze gól ny spo sób. To wła śnie mo na chij skie tar gi wy -
zna cza ją rytm świa to wych de biu tów ma szyn, któ rych in no wa -
cyj ne roz wią za nia kon struk cyj ne ma ją nie tyl ko za sko czyć,
ale wręcz rzu cić na ko la na kon ku ren cję. Pro blem w tym, że by
no wa tor skie ma szy ny znaj do wa ły na byw ców. To zaś za leż ne
jest od kon dy cji bran ży bu dow la nej. Nic dziw ne go, że spo rą
część kon fe ren cji w Pra dze po świę co no te mu za gad nie niu.
Ra por ty ze świa to wych ryn ków po zwa la ją za cho wać opty -
mizm. Po ubie gło rocz nych dwu cy fro wych spad kach do for my
szan se wró cić ma na wet ry nek chiń ski. Je że li pro gno zy te by
się po twier dzi ły, był by to z pew no ścią sil ny im puls dla świa to -
wych ryn ków. Wszak Chi ny po zo sta ją od lat nie tyl ko naj więk -
szym na świe cie pro du cen tem ma szyn i sprzę tu bu dow la ne -
go, ale tak że ich naj po tęż niej szym im por te rem.

8 Pośrednik Budowlany

MIESZANKA FIRMOWA

Po kon fe ren cji dzien ni ka rze mie li odro bi nę cza su na spa cer po Pra dze i spojrzenie
z Mo stu Ka ro la na im po nu ją cy swym pięk nem Za mek na Hrad cza nach

Ma rit ta Dötter i Ra do sti na Hri sto va pod czas kon fe ren cji w Pra dze re pre zen to wa ły or -
ga ni zu ją cą Bau mę fir mę Münche ner Mes se In ter na tio nal

Tak by ło przed trze ma la ty na chwi lę przed otwar ciem tar go wych bram. Or ga ni za to rzy
Bau my ma ją na dzie ję, że w kwiet niu przy szłe go ro ku pad nie ko lej ny re kord fre kwen cji 



http://www.warynski-trade.com.pl/
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Skró co ny pas jest obec nie
wy star cza ją cy tyl ko dla skocz -
ków spa do chro no wych i mi ło -
śni ków mo de lar stwa. Chcąc
po wró cić do moż li wo ści re ali -
za cji ce lów sta tu to wych, za -
rząd Ae ro klu bu pod jął de cy zję
o wy bu do wa niu no we go lą do -
wi ska na są sied niej dział ce.
Za da nie to nie by ło ła twe, po -
nie waż znaj do wa ły się tam
po zo sta ło ści daw ne go kom -
plek su bu dyn ków in wen tar -
skich po tocz nie zwa nych ba -
ra niar nią (z fun da men ta mi),
hał dy zie mi, gru zu oraz głę bo -
kie na kil ka me trów wy ro bi -
ska. Pod ję ła się go spół ka
Dzie wit i Dzie wit z Miel ca, wy -
spe cja li zo wa na w ro bo tach
ziem nych, bu do wie dróg (po -
za kła dze niem na wierzch ni)
i obiek tów in ży nie ryj nych.
W po cząt ko wym eta pie bu do -
wy no we go lą do wi ska ko -
niecz ne by ło usu nię cie za le -
ga ją ce go gru zu, karp i dar ni,
a na stęp nie zgrub ne wy rów -
na nie te re nu w ce lu okre śle nia
bi lan su grun tu. Po tem prze -
pro wa dzo no wa ło wa nie pod -
ło ża dla uzy ska nia od po wied -
nie go stop nia za gęsz cze nia,

a na koń cu jesz cze raz wy rów -
na no lą do wi sko – tym ra zem
pod ni we le tę, na da jąc mu za -
kła da ny pro fil.
We wszyst kich tych ope ra -
cjach klu czo wą ro lę ode gra ły
dwie spy char ki gą sie ni co we
wy po sa żo ne w sys tem ste ro -
wa nia ma szy na mi Trim ble 2D,
ofe ro wa ny w Pol sce przez fir -
mę SI TECH Po land. Na jed -
no st ce Cat D6N LGP za mon -
to wa no ze staw GCS900 2D
Du al La ser, a na Cat D5N
LGP – ze staw BladePro. – Nie
mam za mia ru się chwa lić, ale
uwa żam, że po tra fię do brze

pra co wać na spy char ce, więc
my śla łem, że ten sys tem nic
mi nie da. Mi mo to da łem się
na mó wić pa nu Wa no wi czo wi
z SI TECH Po land na wy pró bo -
wa nie sys te mu Trim ble 2D.
Gdy zo ba czy łem jak pra cu je
się z tym sys te mem, od ra zu
za mon to wa łem go na dwóch
swo ich spy char kach. Jed ną
spe cjal nie po wie rzy łem ope -
ra to ro wi śred niej kla sy i na -
tych miast by ło wi dać u nie go
po pra wę. Na po cząt ku usta -
wia łem mu wszyst ko oso bi -
ście, ale już po kil ku dniach,
gdy sam prze ko nał się
do sys te mu i za czął mu się
po do bać, po pro sił mnie,
abym ob ja śnił mu peł ną ob -
słu gę. Ko rzy sta jąc z tych roz -
wią zań klient zy sku je wy so ką
do kład ność, a my oszczę dza -
my czas. Je śli ma szy na pra -
cu je kró cej, to spa li mniej pa -
li wa i mniej się zu ży je, zwłasz -
cza pod wo zie – opo wia da
Piotr Dzie wit, współ wła ści ciel
fir my Dzie wit i Dzie wit.
Naj wię cej uwa gi wy ma gał ostat -
ni etap bu do wy no we go lą do wi -
ska, dłu gie go na 760 i sze ro kie -
go na 170 me trów. Pro jekt za -

SI TECH Po land w Miel cu – od ścier ni ska do lą do wi ska
W ro ku 2010 Ae ro klub im. Bo gu sła wa „BOD KA” Mroz ka w Tu szo wie Na ro do wym uru cho mił wła -
sne lą do wi sko. Dłu go się nim nie cie szył, bo w bli skim są siedz twie pa sa star to we go wy bu do -
wa no ob wod ni cę Miel ca, któ ra – ja ko prze szko da te re no wa – unie moż li wia wy ko rzy sta nie lą do -
wi ska przez więk sze stat ki po wietrz ne. Jak po ra dzo no so bie z za ist nia łym pro ble mem?

Największą rolę w przygotowaniu terenu pod przyszłe lądowisko odegrały dwie spycharki Cat wyposażone w systemy sterowania Trimble 2D. Wyjaśniamy, czym różni się
lotnisko od lądowiska: to pierwsze musi być ogrodzone

Piotr Dzie wit, współ wła ści ciel fir my
Dzie wit i Dzie wit szyb ko prze ko nał się
do roz wią zań Trim ble i obec nie nie
wy obra ża so bie bez nich pra cy

Przy stę pu jąc do prac fir ma Dzie wit i Dzie wit za sta ła na te re nie przy szłe go lą do wi -
sko w Tu szo wie Na ro do wym głę bo kie wy ko py, fun da men ty, gruz i kar py
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kła dał bo wiem spa dek po -
przecz ny o róż ni cy po zio mów
wy no szą cej 30 cm w ce lu od -
pro wa dza nia wo dy oraz sy -
me trycz ny, dwu spa do wy pro -
fil po dłuż ny, uła twia ją cy star -
ty i lą do wa nia z obu stron pa -
sa (za leż nie od kie run ku wia -
tru). W dru gim przy pad ku róż -
ni ca po zio mów na dłu go -
ści 40-50 me trów jest rów -
na oko ło 3 cm. Dla uzy ska nia
od po wied niej do kład no ści, te -
ren przed wa ło wa niem wy rów -
ny wa no wzdłuż lą do wi ska, na -
to miast w fa zie wy kań cza ją -
cej – w po przek. – Ko rzy sta jąc
z sys te mu ste ro wa nia ty -
pu Trim ble 2D trud no uzy skać
gład kie przej ścia, bo ope ru je
się na po je dyn czych płasz czy -
znach, ale przy ta kim spad ku
wy star czy de li kat nie ze brać

grunt o sze ro ko ści oko -
ło 3 me trów z za ła ma nia i ja -
kie kol wiek przej ścia są zu peł -
nie nie zau wa żal ne. Oczy wi -
ście i tu taj moż na osią gnąć ja -
kość za pew nia ną przez sys -
tem Trim ble 3D, ale wy ma ga
to ko niecz no ści wie lo krot ne go
prze sta wia nia ni we la to ra, co
nie ste ty zaj mu je czas – tłu ma -
czy Piotr Dzie wit.
Sys te my ste ro wa nia Trim ble 2D
umoż li wia ją kon tro lę wy so ko -
ści i prze chy le nia le mie sza
w osi pro sto pa dłej do kie run -
ku ru chu spy char ki. W roz wią -
za niu BladePro wy stę pu je je -
den od bior nik la se ro wy za -
mon to wa ny na środ ku osprzę -
tu, któ ry współ pra cu je z czuj ni -
kiem na chy le nia po przecz ne -
go. Elek tro nicz na po zio mi ca
nie jest po trzeb na w przy pad ku

ze sta wu Trim ble GCS900 2D
Du al La ser, po nie waż wy ko -
rzy stu je on dwa od bior ni ki la -
se ro we znaj du ją ce się na obu
koń cach le mie sza, do pa so wu -
jąc usta wie nie na rzę dzia ro bo -
cze go do płasz czy zny wy zna -
czo nej przez ni we la tor. Jed -
nost ka ste ru ją ca CB450
umiesz czo na w ka bi nie ma
czy tel ny wy świe tlacz po zwa la -
ją cy na kon tro lę pa ra me trów
pra cy w cza sie rze czy wi stym,
a tym sa mym szyb ką re ali za -
cję za da nej płasz czy zny
przy licz bie przejść ogra ni czo -
nej do mi ni mum. – Oba te sys -
te my za pew nia ją wy so ką ja -
kość pra cy, choć w przy pad ku
wer sji dwu masz to wej do kład -
ność jest więk sza, bo sys tem
nie mu si czy tać po zio mi cy.

Pro du cent za pew nia w ka ta lo -
gach o od chył ce wy no szą -
cej dwa cen ty me try, na to miast
mo im zda niem jest ona mniej -
sza co naj mniej o po ło wę. Naj -
lep sze re zul ta ty uzy sku je się
na pod ło żach o lep szej no śno -
ści, bo wte dy ma szy na jest
bar dziej sta bil na. Du ży wpływ
na do kład ność pra cy ma rów -
nież pręd kość jaz dy. Je śli jest
niż sza, układ hy drau licz ny za -
wsze zdą ży sko ry go wać po ło -
że nie le mie sza wzglę dem pod -
wo zia, któ re na przy kład w da -
nej chwi li prze chy li ło się, na tra -
fia jąc pod jed ną z gą sie nic
na grunt o mniej szej no śno -
ści – tłumaczy Piotr Dzie wit.
Wy świe tlacz w ka bi nie po ka -
zu je za da ną płasz czy znę i ak -
tu al ną po zy cję le mie sza, dla -
te go je śli wy stą pi na głe prze -
chy le nie ma szy ny, ope ra tor
do kład nie wi dzi, czy do szło
do ja kiejś od chył ki. Mo że wte -
dy za re ago wać ręcz ną zmia ną
po ło że nia le mie sza lub zmniej -
sze niem pręd ko ści jaz dy. Piotr
Dzie wit wy mie nia jesz cze jed -
ną waż ną za le tę roz wią zań
Trim ble: – Gdy spy char ka wy -
po sa żo na jest w ta ki ze staw,
to – w po rów na niu z ma szy ną
bez sys te mu – kosz ty jej pra cy
są co praw da wyż sze w prze li -
cze niu na go dzi nę. Na le ży jed -
nak zawsze brać pod uwa -
gę efekt koń co wy. Za da nie mo -
że być wy ko na ne du -
żo szyb ciej, a tym sa -
mym znacz nie ta niej.

www.sitech-poland.pl

Ze staw BladePro na spy char ce Cat D5N LGP po zwa la na kon tro lę wy so ko ści i po chy -
le nia le mie sza za po mo cą jed ne go od bior ni ka la se ro we go i elek tro nicz nej po zio mi cy

Oba sys te my Trim ble wy ko rzy sty wa ne przez fir mę Dzie wit i Dzie wit ma ją tzw. masz ty
elek trycz ne, umoż li wia ją ce re gu la cję wy so ko ści od bior ni ków  bez wy cho dze nia z ka bi ny

No we lą do wi sko w Tu szo wie Na ro do wym prak tycz nie z każ dej per spek ty wy wy glą da na pła skie, ale w rze czy wi sto ści ma kil ka
spad ków uła twia ją cych od pro wa dza nie wo dy i po lep sza ją cych wa run ki star to wa nia i lą do wa nia sa mo lo tów

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


– Od czasu ob ję cia przez Pa na funk cji dy rek to ra ge ne ral -
ne go Fay at Bo mag Pol ska upły nę ło już nie co wo dy w Wi -
śle. Kil ka krot nie pró bo wa łem umó wić się z Pa nem na wy -
wiad, ale za wsze miał Pan obiek cje…

– Uwa ża łem, że na dłuż szą roz mo wę war to umó wić się do pie ro
wów czas, gdy wpro wa dzo ne prze ze mnie zmia ny za czną przy no -
sić efek ty. Obej mo wa łem swą funk cję gdy Fay at Bo mag Polska
był w złej kon dy cji, trze ba by ło wie le na pra wić. Na pla cu przed fir -
mą stał sznur ma szyn od zy ska nych od ma ją cych obiek tyw ne kło -
po ty fi nan so we al bo nie rze tel nych klien tów. Moż na po wie dzieć,
że fir ma nie by ła przy go to wa na na ne ga tyw ne kon se kwen cje za -
koń cze nia bo omu na ryn ku bu dow nic twa in fra struk tu ral ne go.

– Aż trud no w to uwie rzyć. Wy da wa ło się, że sy tu acja wy -
jąt ko wo sprzy ja ła dro go wnic twu. By ły pie nią dze na in we -
sty cje, mie li śmy naj więk szy pro jekt au to stra do wy w Eu ro -
pie, wie le dróg do wy bu do wa nia i od no wie nia…
– Wszy scy pod da li się eu fo rii. Nikt nie za sta na wiał się, co się sta -
nie, gdy pi ra mi da się za chwie je. Dla Fay at Bo mag Pol ska skut ki
te go oka za ły się bar dzo do tkli we. Jed ną z przy czyn by ły błę dy
po peł nio ne przy wy naj mie ma szyn. Fir ma ro bi ła to wła snym
sumptem, bez na le ży te go przy go to wa nia. Te raz zaj mu je my się
wy naj mem jedynie w ograniczonym zakresie. 

– Branża drogowa otrząsnęła się nieco z marazmu. A czy
Fay at Bo mag Pol ska powrócił na drogę rozwoju?
– Fir ma jest ren tow na, dzia ła, sta ra my się wy ko rzy sty wać każ dą
moż li wość roz wo ju. Jest nam trud niej z ra cji ogra ni czo ne go asor -
ty men tu. Fay at Bo mag Pol ska jest fir mą, któ ra sprze da je nie mal
wy łącz nie sprzęt dla dro go wców. Bio rąc pod uwa gę ca ły ry nek
ma szyn bu dow la nych, to z te go tor tu wy kro ić dla sie bie mo że my
co naj wy żej dzie sią tą część. Tyle  przy pa da na ma szy ny dla dro -
go wnic twa. Ma my za tem moc no ogra ni czo ne moż li wo ści roz wo -
ju. Nie ma my w swej ofer cie ma szyn uni wer sal nych. Wa lec, fre -
zar ka, roz ście łacz to prze cież nie ko par ko -ła do war ka. Jak nie ma
pra cy na dro dze, to nie wy ko rzy sta my ich gdzie in dziej. 

– Nie spo sób nie za py tać o per spek ty wy dro go wnic twa.
Cho dzi prze cież o to, by wasz ka wa łek tor tu był jak naj -
więk szy. Mó wi się, że wła śnie wy brzmiał ostat ni dzwo -
nek, by bran ża za czę ła przy go to wać się na gor sze cza -
sy, kie dy to ogra ni czo ne zo sta nie fi nan so wa nie in we sty -
cji ze środ ków unij nych… 
– Du żo mó wi się o tym, jak pręż na jest pol ska go spo dar ka.
W mo im prze ko na niu re ak cja po szcze gól nych branż na za po -
wie dzi do ta cji unij nych upraw nia do stwier dze nia, że ma my
do czy nie nia z go spo dar ką cią gle się roz wi ja ją cą. Bran ża dro -
go wa dzia ła w ryt mie od jed ne go fi nan so we go za strzy ku
do ko lej ne go. Je że li znaj dą się pie nią dze, to na stę pu je eu fo -
ria. Gdy z ja kiś po wo dów ku rek zo sta je przy krę co ny, bran ża
na tych miast re agu je ne ga tyw nie. Czas pły nie, re ali zu je my ko -
lej ne in we sty cje, a ja cią gle nie wi dzę so lid nej pod sta wy
umoż li wia ją cej w mia rę nor mal ne dzia ła nie tak że w trud niej -
szych cza sach. Bra ku je fun da men tu, któ ry po zwa lał by bran ży
roz wi jać się cho ciaż by po przez cy klicz ne od na wia nie par ku
ma szy no we go. Jest za to cią gła huś taw ka, al bo dzie je się bar -
dzo du żo, al bo nie dzie je się zupełnie nic. 

– Tak czy inaczej szansa na osiągnięcie stabilizacji
istnieje? Fay at Bo mag Polska z niej sko rzy sta? 
– W koń czą cym się ro ku obrachunkowym na sze ob ro ty wzro sły.
Czy ry nek od ro dzi się na do bre? Je stem umiar ko wa nym opty mi -
stą, warunki zmieniły się bo wiem tak, że trud niej nam o klien ta.
Du że mię dzy na ro do we kon cer ny dro go we nie czy nią wiel kich
za ku pów. Kie dyś na by wa ły na raz po kil ka na ście, a na wet kil ka -
dzie siąt sztuk wal ców. Dziś nie pro wa dzą sa mo dziel nie ro bót,
zle ca ją ich wy ko na nie pod wy ko naw com. Nie wszy scy z nich sta -
ją się na szy mi klien ta mi, a je że li już, to skła da ją mniej sze za mó -
wie nia, gó ra na kil ka sztuk ma szyn. Ozna cza to, że za miast
sprze dać więk szą licz bę wal ców jed ne mu kon tra hen to wi, do ko -
nu je my sze re gu trans ak cji na po je dyn cze sztu ki. 

– Jak funk cjo nu je sieć dys try bu cyj na Fay at Bo mag Pol ska? 
– Ofe ru je my lek ki sprzęt za gęsz cza ją cy oraz cięż kie ma szy ny.
Sprze daż w tych dwóch seg men tach rzą dzi się róż ny mi pra -
wa mi. Mniej sze ma szy ny ła twiej znaj du ją na byw ców, dla te -
go pro wa dzi my sprze daż po przez  lokalnych  de ale rów. Je że li
cho dzi na to miast o sprzęt cięż ki, to Fayat Bomag Polska ma
re gio nal nych kie row ni ków sprze da ży, któ rzy ofe ru ją ma szy ny
na podlegających im te re nach. 

– Zapowiadana zmia na tech no lo gii wy ko na nia pol skich
dróg to dla was duży pro blem? Za miast as fal towych
polskie drogi mają mieć na wierzch nie be to no we…
– We spół z kil ko ma du ży mi pro du cen ta mi be to nu prze pro wa -
dzi li śmy sze reg po ka zów wy ko ny wa nia na wierzch ni z be to nu
wa ło wa ne go przy uży ciu na szych roz ście ła czy. Udo wod ni li -
śmy, że na sze ma szy ny na da ją się do bu do wy dróg be to no -
wych. Je że li cho dzi na to miast o na wierzch nie wy ko ny wa ne
z be to nu la ne go, to nie ste ty nie ma my w ofer cie spe cja li stycz -
ne go sprzę tu do ich wy ko na nia. 
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Lepiej próbować, niż żałować!



– Zna m Bo ma ga ja ko nie miec ką fir mę ro dzin ną, któ ra
wzro sła od pro duk cji ga ra żo wej do glo bal ne go, in no wa -
cyj ne go pro du cen ta. Ma riaż z kon cer nem Fay at, prze ję -
cia za gra nicz nych firm za bu rzy ły nie co toż sa mość. Ma -
szy ny Bo ma ga są dziś nie miec kie, fran cu skie, wło skie? 
– Fir ma prze ję ta przez fran cu ski kon cern Fay at po sia da dziś
mię dzy na ro do wy cha rak ter. Nie któ rzy żar tu ją, że w tej ro dzi nie
bab ka jest Fran cuz ką, mat ka Niem ką, a stryjenka Włoszką. Wra -
ca jąc zaś do poruszonej przez pana kwestii za bu rzo nej toż sa -
mo ści… Nie po strze gam te go w ten spo sób. Pro duk cja dóbr
prze my sło wych przybrała dziś inne kształty, choć by ze wzglę du
na prze ję cia zagranicznych kon ku ren tów. Proszę zwrócić
uwagę, że pod ze spo ły ma szy ny Bo ma ga po cho dzić mo gą
z Nie miec, z Włoch al bo Fran cji. Wie lu uzna nych pro du cen tów
maszyn budowlanych posiada fa bry ki w Chi nach. Pro szę za -
uwa żyć, że fakt produkowania w Chinach bar dzo ła two za ak -
cep to wa no w elek tro ni ce użyt ko wej, na byw ca rzad ko zwra ca
uwa gę na miej sce wytwarzania wy ro bu. Z pew no ścią zdzi wił by
się ogrom nie, gdy by w je go rę ce tra fił na przy kład smart fon wy -
pro du ko wa ny w Eu ro pie. Nic dziw ne go, pro du cen ci – na wet ci
naj bar dziej uzna ni – nie mo gą iść pod prąd. Mu szą opty ma li zo -
wać kosz ty wytwarzania, oczy wi ście gwa ran tu jąc wy so ką ja -
kość. Jej gwa ran tem po zo sta je dana mar ka. Na by wa jąc mar ko -
wy pro dukt chce my mieć pew ność, że do je go wy ko na nia po -
słu ży ły naj lep sze tech no lo gie i ma te ria ły. Tak na praw dę klien ta
nie po win no ob cho dzić, gdzie jest  pro du ko wa na ma szy na. 

– Zgo da, ale tyl ko pod wa run kiem, że pro du cent swą
mar ką gwa ran tu je ja kość pro duk tu. Po prze ję ciu wło -
skie go Ma ri ni, pierw sza ge ne ra cja ma szyn sprze da wa -
nych pod mar ką Bo mag nie cie szy ła się uzna niem użyt -
kow ni ków. Ma szy ny by ły bar dzo awa ryj ne…
– To praw da. Cho dzi ło jed nak o try wial ne wręcz nie do cią gnię -
cia. Wy star czy ło na przy kład prze mie ścić o kil ka na ście cen ty -
me trów wiąz kę prze wo dów, by usu nąć przy czy nę uste rek.
Z pro ble ma mi po ra dzo no so bie bły ska wicz nie i w ła twy spo -
sób. Pro duk cję we wło skich za kła dach roz ście ła czy po pro stu
„zbo ma gi zo wa no”. Je że li dziś sta nie my obok li nii pro duk cyj -
nej, to trud no nam bę dzie zo rien to wać się, że je ste śmy we Wło -
szech. Wska zu ją na to wy łącz nie na pi sy na ta bli cach przy po -
szcze gól nych sta no wi skach. Tech no lo gia, ma te ria ły do pro duk -
cji, a na wet styl pra cy pod le ga ją ści słej cer ty fi ka cji cen tra li. Pro -
du ko wa ne we wło skich za kła dach roz ście ła cze opa try wa ne są
ta blicz ką zna mio no wą z na pi sem „ma de in Ita ly”, ale ca ły pro -
ces pro duk cji prze bie ga pod dyk tan do Bo ma ga. I nic w tym
dziw ne go, mar ka Bo mag jest gwa ran tem najwyższej ja ko ści.

– W ja kim kie run ku roz wi jać się bę dą kon struk cje ma -
szyn ro bo czych? Wie lu fa chow ców twier dzi, że te raz
pro du cen ci po sta wią na kom fort pra cy ope ra to ra. Po -
noć to wła śnie tu tkwią naj więk sze re zer wy w za kre sie
zwięk sze nia wy daj no ści pra cy…
– Też mi się tak wy da je. Bo mag chce pro du ko wać ma szy ny
dla ope ra to rów. Kom fort i bez pie czeń stwo pra cy ma ją ol brz mi
wpływ na wy daj ność i efek tyw ność dzia ła nia. To tu mo im zda -
niem tkwią naj więk sze re zer wy. Cho dzi o to, by ma szy na by ła
tak do bra, żeby ope ra to ro wi nie chcia ło się z niej wy sia dać.
Ob słu gu ją cy ma szy nę po wi nien czuć się do brze w miej scu
pra cy. Nie ste ty, za rzą dza ją cy fir ma mi czę sto uzna ją nie któ re
po trze by ope ra to rów za zwy kłe fa na be rie. Pa trzą bo wiem
na ma szy nę wy łącz nie przez pry zmat ce ny za ku pu. Uwa żam,

że z bie giem cza su roz wią za nia uznawane dziś za zbytek sta -
ną się stan dar dem. Ta kim, jak choć by układ kli ma ty za cji, któ -
ry sta no wi dziś wy po sa że nie prak tycz nie każ dej ma szy ny. 

– Czy nie są dzi Pan, że re stryk cyj ne nor my emi sji spa lin
spra wi ły, że fir my za czę ły kon cen tro wać się na kon -
struk cji ukła dów na pę do wych? Bo mag skon stru ował
wa lec o na pę dzie hy bry do wym. Czy kon struk cja te go ro -
dza ju ma szyn bę dzie roz wi ja na?
– Ro pa naf to wa jest dziś naj tań sza od pięt na stu lat. Nie tyl ko
z te go po wo du sil nik spa li no wy dłu go jesz cze sta no wić bę dzie
pod sta wo wy ro dzaj na pę du ma szyn ro bo czych. In ne go ro dza -
ju roz wią za nia są me lo dią przy szło ści, ale war to być na bie żą -
co z in no wa cyj ny mi tech no lo gia mi, bo do brze świad czy to
o da nej fir mie. Trze ba so bie jed nak zdać spra wę, że in no wa cje
kosz tu ją. Fay at Bo mag stan dar do wo prze zna cza część swo ich
przy cho dów na pra ce ba daw czo -roz wo jo we. Nie są to dzia ła -
nia ad -hoc, ale dłu go fa lo we, sta no wią ce od po wiedź na zmie -
nia ją ce się po trze by ryn ku. Bo mag nie daw no wpro wa dził
do sprze da ży maszynę z sil ni kiem ga zo wym. Zde cy do wa no się
na to, mi mo że jest to pro dukt ni szo wy. Uwa żam, że to krok we
wła ści wym kie run ku. Mo że za brzmi to dziw nie z ust eko no mi -
sty, ale mo im zda niem li czą się nie tyl ko zysk i pie nią dze. Waż -
ne są tak że od po wie dzial ność społeczna i kon se kwen cja.

– Jest Pan eko no mi stą dzia ła ją cym uprzed nio w po krew -
nej bran ży. Pro szę po wie dzieć coś o swych do świad -
cze niach za wo do wych. Czy przy naj mniej nie któ re z nich
wy ko rzy stu je Pan w dzi siej szej pra cy?
– Wy wo dzę się z bran ży mo to ry za cyj nej, zaj mo wa łem się roz -
wo jem biz ne su w fir mach pro du ku ją cych środ ki trans por tu,
póź niej sa mo cho dy cięż kie i au to bu sy. Nie je stem in ży nie rem,
si łą rze czy nie za głę biam się więc w aspek ty tech nicz ne. Znam
so cjo lo gów i ma te ma ty ków, któ rzy od lat z po wo dze niem kie -
ru ją du ży mi fa bry ka mi. Pra wi dła eko no micz ne są przecież ta -
kie sa me, stosuje się je nie za leż nie od bran ży. Je że li mó wi my
o roz wo ju fir my, to ma my na my śli ren tow ność, je że li ana li zu -
je my sprze daż, to nie za po mi na my o udzia le ryn ko wym. Wy -
ko rzy stu ję swo je do tych cza so we do świad cze nia tak że w za -
kre sie kon tak tów in ter per so nal nych. Pracując w branży
motoryzacyjnej by łem od po wie dzial ny za ry nek afry kań ski, bli -
skow schod ni i środ ko wo eu ro pej ski. Po tra fię od na leźć się
w róż nych sy tu acjach, ne go cjo wać w niesprzyjających wa run -
kach. Sta ram się za wsze zna leźć opty mal ne roz wią za nie
i wdra żać je w ży cie. Za wsze le piej coś spraw dzić w prak ty ce,
w przeciw nym ra zie każ dy po mysł jest z gó ry ska zy wa ny
na nie po wo dze nie. Wy zna ję za sa dę, że le piej spró bo wać niż
ża ło wać, że się nie spró bo wa ło. 

– Ja ki jest szef Fay at Bo mag Pol ska pry wat nie? Co z tej
sfe ry ze chciał by Pan zdra dzić na szym czy tel ni kom? 
– Je stem czło wie kiem otwar tym. Nie bo ję się po le mi ki, ale za wsze
szu kam moż li wo ści osią gnię cia kom pro mi su. Pry wat nie in te re su -
je mnie hi sto ria oraz kul tu ra kra jów afry kań skich i arab skich, z któ -
rą mia łem oka zję ob co wać. Od da wien daw na je stem wiel kim mi -
ło śni kiem mu zy ki Be atle sów. Znam hi sto rię ze spo łu, któ ra fa scy -
nu je mnie nie zmien nie do tej po ry. Je stem szczę śli wym oj cem.
Do brze czu ję się w miej scu pra cy, w któ rym cze ka ją mnie wy -
zwa nia. Każ de go dnia da je mi to mo ty wa cję do dzia ła nia.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski

Pośrednik Budowlany  13

WYWIAD POŚREDNIKA



14 Pośrednik Budowlany

Głów nym part ne rem przed -
się wzię cia ko lej ny raz zo stał
Stal bet. W ze szłym ro ku za -
de mon stro wa no pro ces re cy -
klin gu na te re nie hał dy na le -
żą cej do ślą skiej gru py, na to -
miast tym ra zem prze wod ni
te mat po ka zu zwią za ny był
z roz sze rze niem dzia łal no ści
przed się bior stwa o pro fe sjo -
nal ne roz biór ki obiek tów ku -
ba tu ro wych. Do sko na le wpi -
sa ło się to w stra te gicz ne ce -
le Ber ge rat Mon noy eur wy -
zna czo ne na naj bliż szą przy -
szłość.  – W bran ży wy bu rze -
nio wej je ste śmy od wie lu lat,
ale chce my jesz cze bar dziej
umoc nić swo ją po zy cję. Ta
im pre za ma uświa do mić na -
szym obec nym i po ten cjal nym
klien tom, że dys po nu je my ma -
szy na mi skon stru owa ny mi
z my ślą o tym wy ma ga ją cym
sek to rze – opo wia da Le szek
Wę grzy no wicz, me na dżer ds.
ryn ków prze my sło wych.
Oprócz sprzę tu do wy bu rzeń,
na spo tka niu w Li bią żu spół -
ka Ber ge rat Mon noy eur za -
pre zen to wa ła też ma szy ny

prze sie wa ją co -kru szą ce pro -
duk cji McCloskey. Sprzę tem
ta kie go ro dza ju za in te re so -
wa na jest prak tycz nie każ da
fir ma zaj mu ją ca się pro fe sjo -
nal nie pra ca mi roz biór ko wy -
mi. Do ob słu gi ma szyn
McCloskey wy ko rzy sta no de -
biu tu ją cą w Pol sce ła do war -
kę ko ło wą Cat 966M XE. W Li -
bią żu oglą da li śmy ma szy nę
w wer sji Ag gre ga te, wy róż nia -
ją cą się m.in. łyż ką o więk szej
po jem no ści i więk szą prze -
ciw wa gą, co za pew nia pod -

nie sie nie wy daj no ści sprzę tu
przy pra cach z naj cięż szy mi
ma te ria ła mi syp ki mi. Ła do -
war kę wspo ma ga ła ko par ka
Cat MH3024 na le żą ca do naj -
now szej se rii ma szyn prze ła -
dun ko wych. Za da nie wstęp -
ne go kru sze nia du żych
odłam ków gru zu przy pa dło
w udzia le ko par kom gą sie ni -
co wym Cat wy po sa żo nym
w osprzęt w ro dza ju mło ta hy -
drau licz ne go i tzw. mul ti pro -
ce so ra, czy li ob ro to wych
szczęk kru szą co -bu rzą cych.

– Waż nym ele men tem pre zen ta -
cji w Li bią żu by ło rów nież po ka -
za nie moż li wo ści po now ne go
wy ko rzy sta nia kru szy wa z roz -
biór ki. Znaj du je ono za sto so wa -
nie w bu do wie dróg lo kal nych,
osie dlo wych, umac nia niu dróg
grun to wych – wszyst kich, któ re
nie mu szą ce cho wać się du żą
no śno ścią. Przy tej oka zji mo gli -
śmy po chwa lić się ofer tą na -
szych ma szyn dla tak zwa nej
ma łej dro gów ki – do da je Le szek 
Wę grzy no wicz. W tym ce lu od -
po wied nio przy go to wa ny ma -
te riał z roz biór ki zo stał roz gar -
nię ty przez spy char kę Cat
D6N XL, a na stęp nie za gęsz -
czo ny wal cem do grun tu Cat
CS64. Na frag men cie no wej
dro gi swo je moż li wo ści za -
pre zen to wał tak że naj mniej -
szy spo śród roz ście ła czy ofe -
ro wa nych przez Ber ge rat
Mon noy eur, mo del Cat AP255.
Aby tym cza so wą na wierzch nię
moż na by ło w ła twy spo sób
usu nąć, ro lę ma sy bi tu micz nej
peł nił pia sek, do star cza ny ryt -
micz nie przez ła do war kę o ste -
ro wa niu bur to wym Cat 216B3.
Swo istą wi sien ką na tor cie był
wie czor ny po kaz pra cy ko par ki
wy bu rze nio wej Cat 330D UHD,
za ku pio nej już wcze śniej przez
Gru pę Stal bet. Na wy się gni ku
o dłu go ści 21 me trów za mon -
to wa no mul ti pro ce sor, za po -
mo cą któ re go krok po kro ku
roz mon to wy wa no sta lo we po -
szy cie kil ku kon dy gna cyj ne go
bu dyn ku. – Ma my świa do mość
te go, że w każ dej fir mie zaj mu -
ją cej się wy bu rze nia mi i re cy -
klin giem ma te ria łów po roz biór -
ko wych te pro ce sy wy glą da ją
ina czej, ale dla nas naj waż -
niej sze by ło tu taj po ka za nie
ma szyn, któ re ide al nie na da ją
się do ta kich prac. Nie zmier -
nie się cie szę, że da ne nam
by ło za pre zen to wać ofer tę
oraz moż li wo ści na sze go
sprzę tu bar dzo sze ro kiej pu -
blicz no ści, bo na im pre zie w Li -
bią żu go ści li śmy oko ło trzy stu
pięć dzie się ciu osób re pre zen tu -
ją cych po nad dwie ście
firm – pod su mo wu je
Le szek Wę grzy no wicz.

MASZYNY BUDOWLANE

„De mol ka” z Cat – szyb ka i efek tow na
Fir mie Ber ge rat Mon noy eur nie bra ku je po my słów na cie ka we, me ry to -
rycz ne po ka zy, któ re tłum nie gro ma dzą przed sta wi cie li sze ro ko ro zu mia -
nej bran ży bu dow la nej. Jed ną z nie daw nych by ła im pre za zor ga ni zo wa na
w Li bią żu, pod czas któ rej za pre zen to wa no ze staw ma szyn do wy bu rzeń
oraz prze ro bu i za go spo da ro wa nia ma te ria łów po roz biór ko wych

www.b-m.pl

Ber ge rat Mon noy eur, ja ko dys try bu tor ma szyn Cat i McCloskey oferuje kom plet ną
ga mę sprzę tu prze zna czo ne go do re cy klin gu ma te ria łów po roz biór ko wych

Zwieńczeniem niezwykle udanego pokazu w Libiążu było zaprezentowanie licznie zgromadzonej publiczności pracy maszyny
do wyburzeń Cat 330D UHD zakupionej przez Grupę Stalbet

http://www.b-m.pl/
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Po łu dnio wo ko re ań scy in ży -
nie ro wie po sta no wi li w mak -
sy mal nym stop niu do sto so -
wać wa run ki pra cy do moż li -
wo ści psy cho fi zycz nych ope -
ra to ra. Za dba li o naj drob niej -
sze szcze gó ły, tak by układ:
czło wiek -ma szy na -wa run ki
ro bo cze umoż li wiał wy ko ny -
wa nie efek tyw nej pra cy
przy moż li wie ni skim na kła -
dzie sił. Ope ra to rzy no wych
ła do wa rek do ce nią te sta ra -
nia już w mo men cie wcho -
dze nia do ma szy ny. Czy nią
to bo wiem wy god nie przez
od chy la ne o kąt 90 stop ni
drzwi. Ich uzna niem cie szy
się rów nież wnę trze – w po -
rów na niu z po przed nią ge ne -
ra cją ma szyn – po więk szo ne
za rów no na sze ro kość, jak
i na dłu gość. Ka bi na im po nu -
je rów nież pod wzglę dem du -
żej po wierzch ni prze szkleń.
W stan dar do wym wy po sa że -
niu operator ła do war ki ste ru je
wy się gni kiem za po mo cą joy -
stic ka. W ob słu dze ma szy ny
po ma ga mu du ży, sied mio ca -
lo wy ekran do ty ko wy, na któ -
rym śle dzić moż na wy bra ne
pa ra me try pra cy ła do war ki.
Ope ra tor ca ły czas ma w za -
się gu wzro ku de skę roz dziel -
czą. Na pod świe tla nych
wskaź ni kach wi dzi pręd kość
jazdy, war tość ob ro tów sil ni -
ka, zu ży cie pa li wa i in ne pa ra -
me try. Wie le war to ści,
na przy kład pręd kość jaz dy
do przo du i do ty łu, moż na re -
gu lo wać za po mo cą su wa -
ków na ekra nie do ty ko wym.
Tuż pod pa ne lem do ty ko wym
umiesz czo no kon wen cjo nal -
ne prze łącz ni ki umoż li wia ją ce
ła twe ste ro wa nie czę sto uży -
wa ny mi funk cja mi, ta ki mi jak
wy cie racz ki, szyb ko złą cze,
oświe tle nie ro bo cze, układ
wa żą cy oraz sys tem po zy cjo -
no wa nia wy się gni ka. 

Za le tą no wej ge ne ra cji ła do -
wa rek ko ło wych Hy un dai jest
moż li wość usta wia nia stop nia
kom pen sa cji drgań wy się gni -
ka od dziel nie dla jaz dy
do przo du i do ty łu. Wpływ na
efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ma szy ny ma też au to ma tycz -
ne wy łą cza nie sil ni ka. W przy -
pad ku bez czyn no ści hy drau -
li ki ma szy ny jed nost ka na pę -
do wa wy łą cza się sa mo czyn -
nie w za pro gra mo wa nym cza -
sie od dwóch do czter dzie stu

mi nut. Za po mo cą dia gra mu
ko lo ro wych wskaź ni ków ukła -
du ECO ope ra tor mo że ko ry -
go wać spo sób pra cy, co pro -
wa dzi do opty ma li za cji wy ko -
rzy sta nia ma szy ny. Dla na rzę -
dzi ro bo czych, w ro dza ju łyż -
ki wy so kie go wy sy pu czy
chwy ta ka do drew na usta wić
moż na war tość prze pły wu
ole ju hy drau licz ne go w pięt -
na stu po zy cjach. Do se ryj ne -
go wy po sa że nia pod no szą ce -
go kom fort pra cy ope ra to ra
na le ży elek tro nicz ny układ
kon tro li po zy cji krań co wych
wy się gni ka. Zwy czaj ne sys te -
my opie ra ją się na amor ty za -
cji do bie gu tło czy ska si łow ni -
ka. Układ Hy un dai re gu lu je
na to miast wy da tek pom py
hy drau licz nej przed osią gnię -
ciem krań co wej po zy cji wy -
się gni ka za rów no w dol nym,
jak i gór nym po ło że niu. Za -
pew nia to płyn ność cy kli ro -
bo czych i pod no si
kom fort ob słu gu ją -
ce go ma szy nę. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki ko ło we Hy un dai HL – er go no mia po nad wszyst ko!
Ła do war ki ko ło we spraw dza ją się przy pra cach ziem nych oraz w sek to rze wy do byw czym i prze -
my sło wym. Za pre zen to wa na wio sną te go ro ku no wa se ria ła do wa rek Hy un dai HL9 prze ko nu je
pod wzglę dem no wo cze snych roz wią zań tech no lo gicz nych, wy daj no ści i bez pie czeń stwa. Zda -
niem kon struk to rów kon cer nu Hy un dai klu czem do suk ce su jest er go no mia

www.amago.pl

Opty mal ne pa ra me try i ni skie kosz ty eks plo ata cji no wej ge ne ra cji ła do wa rek Hy un dai HL spr awia ją, iż ma szy ny te są co raz po -
wszech niej sto so wa ne w bran ży bu dow la nej, a zwłasz cza w żwi row niach, pia skow niach i ko pal niach su row ców skal nych

Scen tra li zo wa ny pa nel ma ni pu la to rów, wskaź ni ków i prze łącz ni ków uła twia ob słu -
gę i po zwa la na sta łe mo ni to ro wa nie new ral gicz nych funk cji ła do war ki

Sied mio ca lo wy ekran do ty ko wy umoż -
li wia in tu icyj ną ob słu gę ma szy ny

http://www.amago.pl/
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,Te go ro dza ju kom pe ten cje
po sia da fir ma Tree Pol ska,
któ ra w cią gu kilkunastu
ostat nich lat wy ro sła na praw -
dzi wą po tę gę wy bu rze nio wą
w na szym kra ju wy kształ ca jąc
pro fe sjo nal ną ka drę kie row ni -
czą, ser wi so wą i ope ra tor ską.
Naj waż niej sze pra ce wy bu rze -
nio we w sto li cy zo sta ły bądź
są wy ko ny wa ne wła śnie przez
nią. Do naj bar dziej spek ta ku -
lar nych wy bu rzeń w tym ro ku
na le ża ła mię dzy in ny mi roz -
biór ka je de na sto pię tro we go

bu dyn ku Te le wi zji Pol skiej
przy ul. Wo ro ni cza w War sza -
wie. To je den z nie wie lu
obiek tów, któ re go kon struk cja
po zo sta wa ła w mia rę sta bil na,
gdy jesz cze sta no wi ła ca łość.
Po roz po czę ciu prac oka za ło
się, że bu dy nek na le ży roz bie -
rać od… do łu. Do prac fir ma
Tree Polska wy ko rzy sta ła 110-
to no wą ko par kę wy po sa żo -
ną w no ży ce tną co -kru szą ce
Atlas Cop co CC 1700 U. Ma -
szy na z ła two ścią po ra dzi ła so -
bie ze ścia na mi, stro pa mi i sta -
lo wy mi ele men ta mi no śny mi.
Na po zio mie grun tu do ak cji

wkra cza ły ko lej ne ma szy ny wy -
po sa żo ne w osprzęt wy bu rze -
nio wy Atlas Cop co. Pod czas
prac wy ko rzy sty wa no kru szar kę
wy bu rze nio wą DP 2800, chwy -
ta ki do gru zu MG 2100 oraz
młot hy drau licz ny HB 2000.
Do se pa ro wa nia ele men tów sta -
lo wych ze zwa ło wi ska uży ty zo -
stał na to miast hy dro -elek tro ma -
gnes HM 2000. Po wy bu rze niu
bu dyn ku gruz prze zna czo ny
do po now ne go wy ko rzy sta nia
pod da ny zo stał wstęp ne mu
przy go to wa niu za po mo cą kru -
sza rek mo bil nych.
Spraw ne prze pro wa dze nie
tak skom pli ko wa nej ope ra cji,
ja ką by ło wy bu rze nie biu row -
ca TVP, nie by ło by moż li we,
gdy by nie pre cy zja ope ra to -
rów i kom pe ten cje szta bu lu -
dzi fir my Tree Polska za pew -
nia ją cych wspar cie ro bót. Fir -
ma dys po nu je wła sną cy ster -
ną za pew nia ją cą do sta wy pa -
li wa na czas bez po śred nio
na plac bu do wy. Istot ne zna -
cze nie ma też pręż nie dzia ła -
ją cy ser wis nie zwłocz nie re -
agu ją cy na ewen tu al ne uster -
ki czy awa rie. To dzię ki te mu
uda ło się pod nieść efek tyw -
ność dzia ła nia eli mi nu jąc
prze sto je ma szyn.
Na każ dym eta pie roz biór ki
pro wa dzo ny jest szcze gó ło wy
nad zór spe cja li stów z Tree
Polska. To oni usta la ją har mo -
no gram prac, dba ją o uty li za -
cje od pa dów nie bez piecz nych
oraz za pew nia ją bez pie czeń -
stwo na pla cu wy bu rzeń. Po -
twier dze niem ich pro fe sjo na li -
zmu są po zy tyw ne wy ni ki wie lu
kon tro li prze pro wa dza nych
przez jed nost ki ze wnętrz ne.
Nad spraw no ścią po nad set ki
jed no stek sprzę to wych i sa mo -
cho dów cię ża ro wych nie usta -
nnie czu wa dział ser wi su Tree
Polska wy po sa żo ny w mo bil ne
za ple cza tech nicz ne. W chwi li
obec nej fir ma roz bu do wu je
też ser wis sta cjo nar ny. Roz po -
czę to bo wiem bu do wę wła -
snej ha li ser wi so wej z pro fe -
sjo nal nym wy po sa -
że niem do ob słu gi
i re mon tów ma szyn.

Wy bu rze nia – raz, dwa, Tree 
O po wo dze niu prac wy bu rze nio wych de cy du ją nie tyl ko ma szy ny, ale też
nie kon wen cjo nal ne roz wią za nia tech no lo gicz ne, do sko na ła or ga ni za cja
pra cy i pro fe sjo nal ne za ple cze tech nicz ne. W du żych mia stach obiek ty,
któ re moż na by ło zbu rzyć me to dą mi ner ską lub ku lą za wie szo ną na dźwi -
gu, zo sta ły już zbu rzo ne. Na pla cu po zo sta ły bu dynki, któ rych zbu rze nie
wy ma ga prze my śle nia, dłu gich przy go to wań i pre cy zji

www.atlascopco.pl

Spraw ne prze pro wa dze nie tak spektakularnej ope ra cji, ja ką by ło wy bu rze nie biu row ca
TVP, by ło moż li we dzię ki pro fe sjo na li zmo wi pra cow ni ków fir my Tree Polska

No ży ce Atlas Cop co z ła two ścią  ra dzi ły so -
bie z ele men ta mi kon struk cyj ny mi bu dyn ku

Istotną rolę w realizacji skomplikowanego projektu odegrały też maszyny pracujące na
poziomie gruntu wyposażone w osprzęt wyburzeniowy Atlas Copco

http://www.atlascopco.pl/plpl/
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Osprzęt Spa ce fir my Mer lo
two rzy spe cja li stycz ny wy -
się gnik ob ro to wy prze zna -
czo ny do współ pra cy z ko -
szem ro bo czym dla dwóch
osób. Umoż li wia on wy ko ny -
wa nie róż nych czyn no ści
pod mo stem lub wia duk tem,
przy ma szy nie ba zo wej usta -

wio nej na obiek cie. Ta kie roz -
wią za nie nie sie ze so bą wie le
ko rzy ści. Wśród naj waż niej -
szych jest eli mi na cja ko niecz -
no ści an ga żo wa nia pro mu,
z któ re go mo że pra co wać ła -
do war ka al bo żu ra wia, wy ma -

ga ją ce go naj czę ściej zmia ny
or ga ni za cji ru chu w sy tu acji,
gdy po jazd mu si być usta -
wio ny na jezd ni pod wia duk -
tem. Po za tym ła do war kę ko -
ło wą o wie le ła twiej „prze sta -
wić”, a jej pra ca nie jest uza -
leż nio na od sta nu rze ki (po -
ziom wo dy, si ła nur tu itp.).

Gdy na Mo ście Ła zien kow -
skim po ja wi ła się pierw sza
spe cja li stycz na ma szy na Mer -
lo, kie row nic two bu do wy bar -
dzo szyb ko za uwa ży ło jej uni -
ka to we ce chy. Po pro szo no
więc fir mę Se rvi pol – pod wy -

ko naw cę przy re mon cie Mo -
stu Ła zien kow skie go, któ ra
na co dzień zaj mu je się wy naj -
mem i ob słu gą ła do wa rek te -

le sko po wych Mer lo – o spro -
wa dze nie ko lej nej jed nost ki,
a nie dłu go po tem dwóch na -
stęp nych. – Nie ste ty w tam tym
cza sie dys po no wa li śmy tyl ko
dwie ma ta ki mi ma szy na mi,
a do pie ro te raz je ste śmy
na eta pie za ku pu trze ciej.
Wcze śniej nie wie lu klien tów
in te re so wa ło się tym osprzę -
tem, na to miast obec nie za py -
tań jest co raz wię cej. Re mon -

to wi tak waż ne go obiek tu
przy glą da ło się bo wiem wie le
firm bu dow la nych, więc mia ły
one oka zję zo ba czyć jak bar -
dzo osprzęt Spa ce uprasz cza
i przy spie sza wy ko ny wa nie
wie lu prac w trud no  do stęp -
nych miej scach – opo wia da
Pa weł Pły wa czew ski, wła ści -
ciel fir my Se rvi pol.
Osprzęt Spa ce jest kom pa ty -
bil ny tyl ko z wy bra ny mi mo de -
la mi ła do wa rek te le sko po -
wych se rii Mer lo Ro to. Ma ją

one m.in. od po wied nie za bez -
pie cze nia i są przy sto so wa ne
do ste ro wa nia urzą dze niem
z plat for my ro bo czej. Dzię ki te -
mu oso by pra cu ją ce w kosz tu
mo gą sa mo dziel nie zmie niać
swo ją po zy cję, co jest nie zwy -
kle waż ne w sy tu acjach, gdy
nie ma ją kon tak tu
wzro ko we go z ope ra -
to rem ła do war ki.

Ter mi no wo dzię ki Mer lo Spa ce!
Ła do war ki te le sko po we Mer lo wykorzystywane były nie mal na wszyst -
kich eta pach od bu do wy Mo stu Ła zien kow skie go, w wy mier ny spo sób
przy czy nia jąc się do za koń cze nia ro bót w za pla no wa nym ter mi nie.
W ostat nich tygodniach przed od da niem prze pra wy do użyt ku, klu czo -
wą ro lę ode gra ły jed nost ki wy po sa żo ne w osprzęt Spa ce, nie za stą pio -
ny przy pra cach in sta la cyj no -wy koń cze nio wych

www.pl.merlo.com

Osprzęt Mer lo Spa ce umoż li wia wy god ną i bez piecz ną pra cę do dzie wię ciu me -
trów po ni żej po zio mu pod ło ża, na któ rym jest usta wio na ma szy na ba zo wa

Na Mo ście Ła zien kow skim pra co wa ły dwie ła do war ki Mer lo wy po sa żo ne w osprzęt
Spa ce, sku tecz nie ogra ni cza jąc kosz ty i przy spie sza jąc wy ko ny wa nie wie lu ro bót

http://www.merlo.pl/
http://www.merlo.pl/
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W ła do war kach z ob ro to wym
wy się gni kiem udźwig bocz ny
prze wyż sza ten pa ra metr uzy -
ski wa ny z przo du ma szy ny.
Jak to moż li we? Ta jem ni ca
kry je się w kon struk cji ma szyn
sły ną cych z wy so kiej sta bil no -
ści, ja ko ści, so lid no ści, pro -
sto ty i ob ro to we go wy się gni -
ka w za kre sie 180 stop ni. 
Ob ser wu jąc pra cę na li nii pro -
duk cyj nej, na któ rej mon to wa -
ne są te ma szy ny, do cho dzi
się na tych miast do prze ko na -
nia, że oto ma my do czy nie nia
z ła do war ką, któ ra jest w sta -
nie znieść wie le w trak cie ca -

łe go okre su eks plo ata cji. Po -
czu cie to po ja wia się na tych -
miast, gdy weźmiemy pod
uwagę kom po nen ty, któ re wy -
ko rzy sta ne są do bu do wy tej
ma szy ny. Po cząw szy od wy -
twa rza nych we wła snym za -
kre sie – a nie zle ca nych
do pro duk cji ze wnętrz nym ko -
ope ran tom – ram no śnych ła -
do wa rek. To fun da men tal -
na za sa da pro duk cji tych ma -
szyn obo wią zu ją ca od dzie -
się cio le ci. Nie ma tu miej sca
na wiot kość kon struk cji czy

wpro wa dza nie oszczęd no ści.
Ra ma ma być moc na, no i ta -
ka wła śnie jest. Ko lej ny mi ele -
men ta mi wy twa rza ny mi we
wła snej fa bry ce są wy się gnik
i osprzęt ro bo czy. Po zo sta łe
ele men ty po cho dzą wy łącz nie
od re no mo wa nych pro du cen -
tów, dzię ki któ rym ła do war ka
Me ca lac „bu dzi się” do ży cia. 
Po co w ła do war ce ob ro to wy
wy się gnik? Je dy ny w swo im
ro dza ju Me ca lac AS od po wia -
da na to py ta nie swo ją pra cą.
Jest ona wy ko ny wa na do słow -
nie w każ dej se kun dzie po ru -
sza nia się ma szy ny, bo nie ma

dla niej pu stych prze bie gów.
Zresz tą sie dząc za ste ra mi ła -
do war ki AS nie spo sób nią nie
pra co wać. W do dat ku czy ni
się to nie zwy kle oszczęd nie.
Kon struk cja ma szy ny po zwa la
wy eli mi no wać ty po wą dla ła -
do war ki prze gu bo wej ko niecz -
ność po ru sza nia się „po Y”
na rzecz ru chu pro sto li nio we -
go. Dzię ki za sto so wa niu ob ro -
to we go wy się gni ka, aż o trzy -
dzie ści dwa pro cent zwięk -
szo no rów nież za kres ro bo -
czy po mię dzy przed ni mi ko ła -

mi ma szy ny. Za bu do wa ny
stan dar do wo In te li gent ny sys -
tem „Bo oster” do ła do wu je
i wspo ma ga pra cę wy się gni -
ka przy pod no sze niu ła dun -
ku. To pro ste i przy dat ne roz -

wią za nie zwięk sza si łę udźwi -
gu o trzy dzie ści pro cent. 
Zwrot ność w ma new ro wa niu
na da ją ma szy nie dwie osie
skręt ne. Sta bil ność tych jed -
no stek na to miast jest nie pod -
wa żal na. Z punk tu wi dze nia
kon struk cji ma szyn śro dek
cięż ko ści po zo sta je za wsze
w ob ry sie ra my. Wah li wy tyl -
ny most au to ma tycz nie włą -
cza sta bi li za cję po skrę ce niu
wy się gni ka o kąt wy kra cza ją -
cy po za trzy dzie ści stop ni
w le wo lub w pra wo. Dla te go
wy wró cić ła do war kę AS mo -
że je dy nie bar dzo „zde ter mi -
no wa ny” ope ra tor. 
Krót kie i szyb kie cy kle ro bo -
cze mają wpływ na eko no -
mikę pra cy tej ma szy ny. Do -
sko na ła zwrot ność na ogra ni -
czo nej prze strze ni to jej naj -
lep sza wi zy tów ka. Pra ca jed -
nym to rem i skra ca nie prze -
jaz dów w celu zmi ni ma li zo -

wa nia utrud nień w ru chu to
istotny aspekt eko lo gicz ny
ła do wa rek AS.
Ła do war ki Me ca lac w du żym
stop niu re du ku ją rów nież
sto pień za gęsz cze nia te re nu
po któ rym się po ru sza ją, a to
za spra wą wspo mnia nych
rzad szych cy kli pra cy. Na pla -
cach bu do wy ła do war ki AS
za chwy ca ją dy na mi ką, zwrot -
no ścią, kom pak to wą bu do wą
i po stę pem pra cy. Pra cu jąc
ła do war ką AS za uwa ża my
po stę pu ją cy front ro bót na wet

przy wy ko ny wa niu pro za icz -
nej czyn no ści. Ba wiąc się
w ma te ma tycz ne wy li cze nia
oszczęd no ści ge ne ro wa nych
przez te ma szy ny, doj dzie my
do wnio sku, że za ła du nek
środ ków trans por tu, przy go -
to wa nie pod bu do wy, roz kła -
da nie pa let z ma te ria łem, za -
sy py wa nie wy ko pów i wie le
in nych czyn no ści da się wy -
ko nać szyb ciej i ta niej. 
Spo sób pra cy ła do war ki AS
nie któ rzy na zy wa ją „fru wa -
niem”. Wy ni ka to z ob ser wa cji
ma szy ny w ak cji. Pręd kość jej
pra cy fak tycz nie jest im po nu -
ją ca i nie po zo sta wia żad nych
złu dzeń co do za sad no ści jej
po zy ska nia. Moż na po sia dać
w swo im par ku ma szy no wym
ła do war ki i … ła do war ki z ob -
ro to wym wy się gni -
kiem. Ob rót czy ni ko -
lo sal ną róż ni cę!

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac z obrotem. Na na bu do wie praca wre! 
Uzna wa ne za naj bez piecz niej sze w swo jej kla sie ła do war ki ob ro to we mar ki
Me ca lac Se rii AS pro du ko wa ne są na pół no cy Nie miec w fa bry ce, któ ra
swe go cza su wy twa rza ła… okrę ty pod wod ne. Dzi siaj w tym sa mym miej -
scu po wsta ją tyl ko i wy łącz nie lą do we ła do war ki Me ca lac. Ma szy ny z ob ro -
to wym wy się gni kiem w wer sjach cy wil nych oraz woj sko wych 

www.mecalac.pl

Ła do war ki ob ro to we Me ca lac AS to supersta bil ne kon struk cje z wykorzystaniem
pod wo zia bez prze gu bo we go i bez ob słu go wej tech no lo gii ob ro tu

Operatorzy ładowarek obrotowych Mecalac AS oszczędzają czas i paliwo dzięki
skróceniu drogi pokonywanej przez maszynę w czasie pracy

http://www.mecalac.com/pl/
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Żu rawie Te rex bez naj mniej -
sze go pro ble mu po ru sza ją się
w naj trud niej szym te re nie.
Wszyst kie mo de le za pro jek to -
wa ne zo sta ły z za cho wa niem
opty mal ne go prze świ tu
pod po jaz dem, co w po łą cze -
niu z trze ma try ba mi ste ro wa -
nia umoż li wia spraw ne po ko -
ny wa nie prze szkód te re no -
wych i ma new ro wa nie w naj -
trud niej szych wa run kach. Du -
ża moc sil ni ka i bar dzo do bra
trak cja za pew nia ją do sko na łą
zdol ność po ko ny wa nia wznie -
sień. Skrzy nia bie gów po zwa -
la płyn nie re gu lo wać pręd -
kość jaz dy, a trzy try by ste ro -
wa nia umoż li wia ją spraw ne
ma new ro wa nie w trud nym te -
re nie. Dzię ki te mu operator
żurawia osiąga zdecydowanie
wyższą wy daj ność pra cy.
Wszystkie modele żurawi
Terex wy po sa żo ne zostały
w wy trzy ma łe osie i sta bil ne
pod wo zie, dzięki czemu ra -
dzą so bie do sko na le z głę -
bo kim bło tem, śnie giem i in -
ny mi trud ny mi wa run ka mi te -
re no wy mi. Moc sil ni ka i ukła -
du hy drau licz ne go zsyn chro -
ni zo wa no tak, aby za pew nić
szyb ki wy suw wy się gni ka
oraz w mak sy mal nym stop -
niu zop ty ma li zo wać cały pro -
ces pod no sze nia. 
Dzię ki wy so kie mu re żi mo wi
tech no lo gicz ne mu pro du ko -
wa ne przez fir mę Te rex żu ra -
wie cha rak te ry zu ją się naj wyż -
szą ży wot no ścią, co spra wia,
że dłu go za cho wu ją wy so ką
war tość na ryn ku wtór nym. 
Za rów no cię żar ro bo czy, jak
i ga ba ry ty żu ra wi te re no wych
Te rex do sto so wa no tak, aby
umoż li wić ich trans port
przy uży ciu po jaz dów cię ża -
ro wych do pu szo nych do ru -
chu po dro gach pu blicz nych. 
Zna na mak sy ma mó wi, że
„Czas to pie niądz”, nic za tem
dziw ne go, że każ da fir ma wy -

ko naw cza chce pra co wać jak
naj wy daj niej. Waż ne jest więc,
by ogra ni czyć do nie zbęd ne -
go mi ni mum bez pro duk tyw ne
prze sto je. Dla te go kon struk to -
rzy żu ra wi za dba li o ła twość
ich kon ser wa cji, a de aler
w Pol sce, fir ma EW PA Ma szy -
ny Bu dow la ne szyb ką do stęp -
ność czę ści za mien nych oraz
ser wis mo bil ny. Od po wied nie
wy po sa że nie w spe cja li stycz -
ny sprzęt dia gno stycz ny
i warsz ta to wy umoż li wia wy ko -
ny wa nie na wet skom pli ko wa -
nych na praw w wa run kach po -
lo wych, co ogra ni cza kosz ty
bie żą cej eks plo ata cji żu ra wia. 
Te rex przy wią zu je ol brzy mią
wa gę do kwe stii bez pie czeń -
stwa. By ope ra tor żu ra wia
mógł sku pić się na pra cy,
wspo ma ga ny jest przez roz -
wią za nia kon struk cyj ne oraz
ukła dy ma szy ny, ta kie jak
sys tem po dwój ne go ha mo -
wa nia, ma ją ce na ce lu za -
pew nie nie peł ne go bez pie -
czeń stwa. Uwa gę zwra ca wy -
jąt ko wo do bra wi docz ność
z ka bi ny. Miej sce pra cy ope -
ra to ra wy po sa żyć moż na
w układ kli ma ty za cji, co nie
tyl ko pod no si kom fort, ale
tak że bez pie czeń stwo pra cy.
Pro du cent żu ra wi, fir ma Te rex
Cra nes po ma ga w sfi nan so -
wa niu po zy ska nia sprzę tu.
Terex Fi nan cial Se rvi ces wcho -
dzi w skład Gru py Te rex za -
pew nia jąc po ten cjal nym na -
byw com ma szyn bez po śred ni
kon takt z eks per ta mi z dzie -
dzi ny fi nan sów, któ rzy do sko -
na le zna ją ry nek dźwi gów
i spe cy fi kę bran ży cięż kie go
sprzę tu. Każ dy za in te re so wa -
ny żu ra wiem mo że li czyć
na ze spół fa chow ców, któ ry
zro bi wszyst ko, aby zna leźć
roz wią za nia fi nan so -
we umożl wia ją ce po -
zy ska nie ma szy ny.

MASZYNY BUDOWLANE

Żu ra wie te re no we Te rex – sil ne, zwrot ne i sta bil ne
Kon ser wa cja urzą dzeń wiert ni czych? Bu do wa elek trow ni w Opo lu? Mo der ni za cja wę zła ko le jo we -
go w sto li cy? W każ dym przy pad ku nie zbęd ny jest żu raw te re no wy Te rex, któ ry nie tyl ko wy ko -
na swo ją pra cę, ale tak że sa mo dziel nie do trze na jej miej sce 

www.ewpa.pl

Żu ra wie te re no we Te rex ma ją na pęd 4x4 i obie osie skręt ne z trze ma try ba mi pra cy
ukła du kie row ni cze go, w tym tak zwa ny chód kra ba 

W gru pie żu ra wi te re no wych mar ki Te rex znaj du ją się po jaz dy o udźwi gu w za kre -
sie od trzy dzie stu do dzie więć dzie się ciu ton

http://www.ewpa.pl/
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Fir ma spe cja li zu je się w mar -
kach JCB i Ca ter pil lar, dys po -
nu jąc naj więk szym w Pol sce
asor ty men tem czę ści i pod -
ze spo łów do tych ma szyn.
Za so by ma ga zy no we Ser wis -
-Kop są na bie żą co uzu peł -
nia ne, fir ma przyj mu je rów -
nież za mó wie nia in dy wi du al -
ne, któ rych re ali za cja od by wa
się w naj krót szym moż li wym
ter mi nie. Dba o to kil ku na sto -
oso bo wy ze spół naj wyż szej
kla sy spe cja li stów, za trud nio -
nych w dzia le han dlo wym fir -
my. Każ dy z nich słu ży fa cho -
wą i rze tel ną in for ma cją, do -
ty czą cą pra wi dło we go do bo -
ru czę ści, kom po nen tów
i osprzę tu do ma szyn. Z kon -
sul tan ta mi Ser wis -Kop moż -
na kon tak to wać się za rów no
te le fo nicz nie, po przez for mu -

larz zgło sze nio wy, jak i bez -
po śred nio, od wie dza jąc sie -
dzi bę fir my w Rze szo wie.
Ser wis -Kop ofe ru je rów nież
za mien ni ki czę ści do ma szyn
JCB, Ca ter pil lar, Ca se, Ko -
mat su, Te rex i Vo lvo, gwa ran -
tu jąc, że zo sta ły one od po -
wied nio prze te sto wa ne i speł -
nia ją pa ra me try ja ko ścio we
okre śla ne dla czę ści ory gi nal -
nych. Po ję cie „za mien nik”
w przy pad ku czę ści, znaj du -
ją cych się w asor ty - men cie
fir my Ser wis -Kop ab so lut nie
nie ozna cza, że są one „gor -
sze, ale tań sze”. To praw da,
że za mien ni ki kosz tu ją mniej,
ale ich ja kość nie od bie ga
od ja ko ści czę ści ory gi nal -
nych. Klient nie mu si więc
oba wiać się, że po za mon to -
wa niu za mien ni ka na ra zi się

na pro ble my w co dzien nej
eks plo ata cji ma szy ny. Han -
dlow cy Ser wis -Kop wska zu ją
moż li wo ści ob ni że nia kosz -
tów na pra wy ma szy ny, ale
do de cy zji klien ta po zo sta -
wia ją, czy osta tecz nie za mó -
wi za mien nik czy też ory gi nal -
ną część, któ ra z re gu ły jest
rów nież do stęp na „od rę ki”.
Wszyst kie czę ści do ma szyn
bu dow la nych – tak że znaj du -
ją ce się w ofer cie Ser wis -Kop
za mien ni ki, ob ję te są gwa -
ran cją. Czas obo wią zy wa nia
gwarancji różni się w za le -
żności od ro dza ju pro duk tu.
Ser wis -Kop po ma ga użyt kow -
ni kom ma szyn i sprzę tu bu -
dow la ne go zwięk szyć je go
pro duk tyw ność i wy dłu żyć
okres efek tyw ne go użyt ko wa -
nia. Rze szow ska fir ma po sia -

da w swej ofer cie bo ga ty asor -
ty ment czę ści do ma szyn gą -
sie ni co wych. Jest tak że w sta -
nie za ofe ro wać prak tycz nie
każ dy ro dzaj osprzę tu, na da -
ją cy się do ma szyn wszel kie -
go ty pu. Roz bu do wa na ofer ta
obej mu je za rów no szyb ko złą -
cza hy drau licz ne, jak i ca łą ga -
mę róż no rod nych ty pów ły żek
naj wyż szej ja ko ści. Po cząw -
szy od róż nych roz mia rów ły -
żek pod się bier nych, po przez
skar po we, aż po spe cja li stycz -
ne tra pe zo we. Po nad to Ser -
wis -Kop po ma ga do po sa żyć
ma szy ny w róż ne go ro dza ju
wi dły do pa let, zry wa ki, wiert -
ni ce mło ty, a tak że do dat ko -
we ob wo dy hy drau -
licz ne, za si la ją ce
ofe ro wa ny osprzęt.

Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!
Wy wo ła ny awa rią prze stój sta no wi pro blem dla każ de go użyt kow ni ka ma szy ny bu dow la nej. Dez or ga -
ni zu je bo wiem pra cę na pla cu bu do wy fir my, dez or ga ni zu jąc jej pra cę. Aby przy spie szyć usu nię cie
awa rii, moż na sko rzy stać z ofer ty fir my Ser wis -Kop, na le żą cej do gro na czo ło wych pol skich im por te -
rów i dys try bu to rów czę ści ory gi nal nych oraz wy so kiej kla sy za mien ni ków do ma szyn bu dow la nych 
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Ła do war ka ko ło wa WA 470 -7
by ła wy ko rzy sty wa na do za ła -
dun ku ko sza za sy po we go prze -
sie wa cza, na to miast spy char ka
gą sie ni co wa D61PX -23 zna la -
zła za sto so wa nie przy ob sy py -
wa niu ma te ria łu z gór nych po -
kła dów żwi row ni w dół wy ro bi -
ska i for mo wa niu dróg tech no -
lo gicz nych. Obie ma szy ny
spo tka ły się z du żym za in te re -

so wa niem. Ob ser wu ją cy po -
kaz pod kre śla li, że po sia da ją -
cy wie le cie ka wych roz wią zań
tech nicz nych sprzęt Ko mat su
speł nia po trze by sze ro kiej gru -
py użyt kow ni ków. – Choć to
jed na z naj droż szych form pro -
mo cji, to za mie rza my co raz
czę ściej or ga ni zo wać i uczest -
ni czyć w ta kich po ka zach.
Stwa rza ją one bo wiem moż li -
wość kon tak tu z ma szy ną,
a tym sa mym oso bi ste go
prze ko na nia się o jej za le tach.
Rów nie istot ną ro lę od gry wa ją
te sty u klien tów, bo dzięki nim
mo gą oni w kon kret nych wa -
run kach po rów nać wy ko rzy sty -
wa ne do tych czas ma szy ny ze
sprzę tem Ko mat su i oce nić je -
go osią gi, wy daj ność czy kosz -
ty eks plo ata cji – prze ko nu je
Ma ciej Ko stań ski, dy rek tor
sprze da ży w Ko mat su Po land. 

Za pre zen to wa na pod czas po -
ka zu spy char ka D61PX -23
speł nia nor my emi sji spa lin
Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB tyl ko
przy za sto so wa niu fil tra czą -
stek sta łych. W naj bliż szym
cza sie po ja wi się wer sja ma -
szy ny na pę dza na sil ni kiem
zgod nym z nor mą Tier 4 Fi -
nal/Sta ge IV z fil trem czą stek
sta łych i ukła dem SCR. Spy -

char ka D61 ofe ro wa na jest
w wer sji EX i PX z gą sie ni ca mi
o sze ro ko ści od po wied nio
– 600 i 860 mm oraz le mie sza -
mi o po jem no ści 3,4 i 3,8 m3.
W przy pad ku wer sji PX do stęp -
ny jest le miesz ze skła da ny mi
„skrzy deł ka mi” bocz ny mi, któ -
re po zło że niu ogra ni cza ją sze -

ro kość na rzę dzia ro bo cze go
do trzech me trów. Za pre zen to -
wa na spy char ka, wraz z mo de -
la mi D37 i D51, na le ży do no -
wej se rii tych ma szyn. Ich ce -
chę cha rak te ry stycz ną sta no wi
prze nie sie nie chłod ni cy sil ni ka
z przed niej czę ści ma szy ny aż
za ka bi nę. Dzię ki te mu kon -
struk to rom uda ło się skró cić
przód spy char ki, co przy jed -
no cze snym za sto so wa niu po -
kry wy jed nost ki na pę do wej
o uko śnym pro fi lu, znacz nie
po pra wi ło wi docz ność. 
Do na pę du wen ty la to ra za sto -
so wa no sil nik hy drau licz ny
z funk cją od wrot ne go cią gu,
któ ry uła twia czysz cze nie
chłod ni cy bez ko niecz no ści
wy cho dze nia z ka bi ny.
Ła do war ka ko ło wa WA 470 -7

o ma sie ro bo czej 24-25 ton
(za leż nie od kon fi gu ra cji
osprzę tu) jest bar dzo po pu lar -
na wśród pol skich użyt kow ni -
ków. Naj czę ściej eks plo ato wa -
na jest z łyż ką o po jem no ści
4 lub 4,8 m3. Pierw sza z nich
prze zna czo na jest do sto so -
wa nia w trud niej szych wa run -
kach eks plo ata cji, dru ga
zaś – do prac prze ła dun ko -
wych. Łyż ki te do stęp ne są
w wer sjach z kra wę dzia mi pro -

sty mi, w kształ cie del ty, z zę -
ba mi lub li stwa mi. Po dob nie
jak za pre zen to wa na spy char -
ka, jest ona na pę dza na sil ni -
kiem Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB,
któ ry nie ba wem za stą pi jed -
nost ka Tier 4 Fi nal/Sta ge IV.
Ła do war ka ma układ cen tral -
ne go sma ro wa nia, dzię ki cze -
mu co dzien na ob słu ga spro -
wa dza się do kon tro li po zio mu
sma ru w za sob ni ku i ogól ne go
spraw dze nia sta nu ma szyn.
Ko mat su D61PX -23 podczas
po ka zu ob słu gi wał Pa weł 
Jó skow ski, któ ry mi mo, że
na ma szy nach te go ty pu pra -
cu je po nad trzy dzie ści lat, ni -
gdy wcze śniej nie miał
do czy nie nia ze spy char ką
Ko mat su. Do świad czo ny ope -
ra tor chęt nie dzie lił się swo imi
spo strze że nia mi. – Po za ję ciu
miej sca w ka bi nie mo ją uwa -
gę zwró ci ła krótka, uko śna po -
kry wa sil ni ka za pew nia ją ca do -
sko na łą wi docz ność na ob szar
przed ma szy ną. Za le tą jest rów -
nież funk cja wy czu wa nia ob cią -
że nia, dzię ki któ rej spy char ka

nie zwal nia tem pa, na wet gdy
na tra fi na więk szy zwał grun tu.
Po nie waż na sza fir ma zaj mu je
się też bu do wą dróg, ol brzy mie
zna cze nie ma dla mnie pre cy -
zyj ny układ ste ro wa nia. Aby
spraw dzić je go funk cjo no wa -
nie, wy je cha łem ma szy ną
na pła ski te ren i bez naj mniej -
sze go pro ble mu ze -
bra łem bar dzo cien -
ką war stwę grun tu.

Ma szy ny Ko mat su na po ka zie w fir mie OL -TRANS
W po ło wie li sto pa da na te re nie żwi row ni fir my OL -TRANS w Go sto miu
ko ło Ko ście rzy ny od był się po kaz dwóch ma szyn Ko mat su. Wy ko rzy sty -
wa no je do ob słu gi prze sie wa cza sta cjo nar ne go Te rex AggreSand 206,
któ ry kil ka ty go dni wcze śniej do star czy ła spół ka Po wer sto ne

www.komatsupoland.pl

Obie ma szy ny Ko mat su za pre zen to wa ne w żwi row ni fir my OL -TRANS są wy po sa -
żo ne w bez płat ny sys tem mo ni to rin gu sa te li tar ne go Kom trax, któ ry uła twia za rzą -
dza nie sprzę tem i zmniej sza kosz ty eks plo ata cji wy ko rzy sty wa nej flo ty

Dzię ki umiesz cze niu chłod ni cy z ty łu ka bi ny, spy char ka Ko mat su D61PX -23 ma
bar dzo krót ki prze dział sil ni ka i uko śny pro fil ma ski, za pew nia jąc do sko na łą wi -
docz ność na le miesz i te ren przed ma szy ną

Ope ra tor spy char ki Pa weł Jó skow ski
w roz mo wie z An drze jem To kar czy -
kiem, za stęp cą dy rek to ra sprze da ży
w Ko mat su Po land, chwa lił ma szy nę
D61PX -23 głów nie za do sko na łą wi -
docz ność z ka bi ny i nie zwy kle pre cy -
zyj ny układ ste ro wa nia

http://komatsupoland.pl/
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Re mont dro gi prze waż nie ko -
ja rzy się z po ło że niem no wej
na wierzch ni, ale obej mu je
jesz cze wie le in nych waż -
nych czyn no ści. Wśród nich

jest na przy kład re gu la cja
wła zów stu dzie nek ka na li za -
cyj nych czy skrzy nek za wo -
rów wo do cią gów i hy dran tów
do wy so ko ści no wej war stwy
ście ral nej. Aby się do nich
do stać, ko niecz ne jest wy ku -
cie na wierzch ni przy le ga ją cej
do ele men tu, któ ry trze ba
pod nieść. – Naj ła twiej ro bi się
to mło tem hy drau licz nym za -
si la nym z agre ga tu JCB
Beaver. Ta ki młot nie jest
cięż ki i moż na nim swo bod nie
ma new ro wać, co z jed nej

stro ny nie wy ma ga wy sił ku,
a z dru giej umoż li wia bar dzo
pre cy zyj ne ku cie – prze ko nu -
je Adam Zych, ope ra tor z fir -
my „Czy stość”. – Za leż nie

od po trzeb sto su je my węż sze
lub szer sze gro ty do wy ku wa -
nia, a tak że ubi jak. Ma on
okrą głą, nie wiel ką pod sta wę,
któ ra ide al nie na da je się
do ubi ja nia nie wiel kich po -
wierzch ni wo kół stu dzie nek
i skrzy nek za wo ro wych.
Wcze śniej do te go ce lu uży -

wa li śmy skocz ków, ale są one
cięż sze, mniej po ręcz ne i ma -
ją du żą, pro sto kąt ną sto pę,
któ ra wy ma ga wy ku cia więk -
szej po wierzch ni – do da je.
Agre gat hy drau licz ny JCB
Beaver wy ko rzy sty wa ny w fir -
mie „Czy stość” jest na pę dza -
ny sil ni kiem ben zy no wym
Hon da GX 240 o mo cy 8 KM,

ale w ofer cie bry tyj skie go pro -
du cen ta ist nie je też wer sja za -
si la na jed nost ką wy so ko pręż -
ną. Urzą dze nie za pew nia prze -
pływ ole ju do 20 l/min i mak sy -
mal ne ci śnie nie 138 bar. Ma sa
agre ga tu go to we go do pra cy
(bez wę ży) wy no si za le d -
wie 63 kg, a je go wy mia ry (dłu -
gość x sze ro kość x wy so kość)
są rów ne 720 x 530 x 610 mm.
– Ob słu ga agre ga tu jest ba -
nal nie pro sta. Wy star czy go
tyl ko uru cho mić jak pi lar kę
spa li no wą, a na stęp nie za łą -
czyć pom pę hy drau licz ną.
Do tej po ry nie mie li śmy z nim

żad nych pro ble mów. Na wet
pod czas mro zów agre gat pa -
lił za pierw szym ra zem i po -
trze bo wał tyl ko chwi lę na roz -
grza nie ole ju, aby za pew niać
no mi nal ną moc pod łą czo ne -
go na rzę dzia ro bo -
cze go – pod su mo -
wu je Adam Zych.

MASZYNY BUDOWLANE

JCB Be aver nie za stą pio ny przy remontach dróg
Od lip ca fir ma „Czy stość” z Wo ło mi na, wy spe cja li zo wa na mię dzy in ny -
mi w ro bo tach dro go wych, ma w swym par ku ma szy no wym agre gat hy -
drau licz ny JCB Be aver. To lek kie, kom pak to we urzą dze nie jest wy ko -
rzy sty wa ne nie mal każ de go dnia i trud no je za stą pić

www.interhandler.pl

W wo ło miń skiej fir mie „Czy stość” agre gat JCB Be aver naj czę ściej znaj du je za sto -
so wa nie przy re gu la cji wła zów stu dzie nek ka na li za cyj nych i skrzy nek do hy dran tów
pod ziem nych, wo do cią gów itp.

Okrą gły ubi jak o nie wiel kiej śred ni cy
spra wia, że nie trze ba wy ku wać du żej
po wierzch ni as fal tu wo kół skrzy nek,
co przy spie sza wy ko ny wa nie pra cy

Agre gat hy drau licz ny JCB Be aver wa ży tyl ko 63 kg (bez wę ży) i ma kom pak to wą
bu do wę, dzię ki cze mu nie zaj mu je wie le miej sca i ła two za ła do wać go lub zdjąć
na wet z wyż sze go sa mo cho du, na przykład pick -upa

http://www.interhandler.pl/
http://www.interhandler.pl/
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Jed nym z naj cie kaw szych, ja -
kie za pre zen to wa no na te go -
rocz nej im pre zie, był wie lo -
funk cyj ny po jazd dla ener ge -
ty ki zbu do wa ny na pod wo ziu
sa mo cho du Mer ce des -Benz
Arocs 4143 z ukła dem na pę -
do wym 8x8. Zo stał on wy po -
sa żo ny mię dzy in ny mi w żu -
raw za ka bi no wy kla sy 65 tm,
Pal fin ger mo del PK65002 -
-SH. Pod sta wo wy wy się gnik
ma 7 sek cji wy su wa nych hy -
drau licz nie, za pew nia jąc za -
sięg 18 me trów. W ta kiej kon -

fi gu ra cji udźwig urzą dze nia
wy no si 2,5 t, przy wy się -
gu 4,3 m – 12,9 t, a mak sy -
mal na war tość te go pa ra me -
tru prze kra cza 19 t. Za sto so -
wa nie żu ra wia roz sze rza Fly
Jib PJ 100 D, czy li tzw. bo cia -
nek zwięk sza ją cy wy sięg
w po zio mie do nie mal 30 m,
przy któ rym urzą dze nie mo że
bez piecz nie ope ro wać ła dun -
ka mi o ma sie pra wie 700 kg.
Na ra mie niu głów nym za mon -
to wa no do dat ko wo wcią gar -
kę li no wą z na pę dem hy drau -
licz nym. Stan dar do wo jej
udźwig wy no si 2,5 t, ale
przy za sto so wa niu dwóch
warstw li ny i zblo cza dwu li no -
we go zwięk sza się do 5 t. Ko -

rzy sta nie z urzą dze nia uła twia
sys tem RTC (Rope Tension
Control). Za pew nia on sta łe
na pię cie li ny wcią gar ki, dzię ki
cze mu nie trze ba jej zdej mo -
wać z krąż ków pro wa dzą cych
pod czas skła da nia oraz roz -
kła da nia żu ra wia.
Wśród in nych cie ka wych
roz wią zań, ja kie zna la zły się
w za pre zen to wa nym żu ra -
wiu Pal fin ger PK65002 -SH,
jest sys tem kom pen sa cji li -
ny SRC, za pew nia ją cy sta łą
od le głość mię dzy ha kiem,

a koń cem wy się gni ka
przy zmia nie wysięgu urzą -
dze nia. Rów nie przy dat ny

jest sys tem AOS eli mi nu ją cy
tzw. efekt węd ki. Po wo du je
on szyb kie wy tłu mie nie

drgań wy się gni ka po wsta -
łych na sku tek na głe go za -
trzy ma nia ru chu pio no we go,
co z jed nej stro ny po zwa la
na bar dziej dy na micz ną pra -
cę, a z dru giej umoż li wia
bardziej pre cy zyj ną kon tro lę
urzą dze nia. Istot ną ro lę,
szcze gól nie przy za mon to -
wa nym ko szu ro bo czym,
od gry wa też funk cja ła god -
ne go do bie gu si łow ni ków
hy drau licz nych po szcze gól -
nych sek cji wy się gni ka oraz
płyn ny start i za trzy ma nie

ob ro tu ko lum ny żu ra wia.
Urzą dze nie jest ste ro wa ne ra -
dio wo za po mo cą kon so li
PALcom P7 z roz dzie la czem
Bosch Re xroth, umoż li wia ją -
cym za po mo cą dwóch dźwi -
gni krzy żo wych (joy stic ków)
kon tro lę w spo sób pro por cjo -
nal ny do sied miu funk cji żu -
ra wia. Ma ono przej rzy sty, ko -
lo ro wy ekran cie kło kry sta licz -

ny, któ ry do sko na le spraw -
dza się w każ dych wa run -
kach oświe tle nio wych – na -
wet przy „ostrym słoń cu” ła -
two od czy ty wać na nim
wszyst kie in for ma cje. Za po -
mo cą kon so li moż na usta -
wiać klu czo we pa ra me try żu -
ra wia oraz ste ro wać za sto so -
wa ny mi funk cja mi. Jej ob słu -
ga jest bar dzo pro sta po nie -
waż w in tu icyj nym me nu za -
miast opi sów do mi nu ją czy -
tel ne pik to gra my.
Oprócz żu ra wia po jazd zo stał
wy po sa żo ny w au tor ską za -
bu do wę skrzy nio wą Gra co
o wy mia rach we wnętrz nych
(dłu gość x sze ro kość x wy so -
kość) 6.000 x 2.550 x 800 mm,
a tak że pod wo zio wą wy cią -
gar kę hy drau licz ną fir my
Ram sey Winch, mo del
RPH 20000. Ma ona prze -
kład nię pla ne tar ną i za pew nia
mak sy mal ny udźwig rów -
ny dziewięć ton. W kom ple cie
jest też po zio mo wa ny au to ma -
tycz nie kosz ro bo czy
BB040 prze zna czo ny
dla dwóch osób.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – roz wią za nia dla wy ma ga ją cych
Każ de go ro ku na te re nie wła sne go za kła du pro duk cyj ne go w Pło cho -
ci nie fir ma Gra co or ga ni zu je spo tka nie o cha rak te rze dnia otwar te go,
stwa rza jąc moż li wość za po zna nia się z naj now szy mi roz wią za nia mi
tech nicz ny mi na przy kła dzie go to wych po jaz dów dla róż nych branż

www.graco.pl

Żu raw Pal fin ger PK65002 -SH jest za si la ny wie lo tłocz ko wą pom pą hy drau licz ną
o zmien nej wy daj no ści z sys temem Lo ad Sen sing, któ ry za pew nia płyn ną pra cę
urzą dze nia i zmniej sza zu ży cie pa li wa

Kosz ro bo czy BB040 do star cza ny jest w kom ple cie z alu mi nio wo -sta lo wym łącz ni -
kiem, uprzę żą i pa sem bez pie czeń stwa oraz uchwy tem do kon so li ste row ni czej

Po za mon to wa niu tzw. bo cian ka za kres pra cy żu ra wia zwięk sza się nie mal
do 30 metrów. Mak sy mal ny udźwig na ta kim wy się gu wy no si 690 kilogramów

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol


http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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De mon stra cyj ny Mer ce des -
-Benz Arocs w cza sie te stu
prze je chał 6.911 km. W każ -
dej z firm na okres dwóch ty -
go dni zo stał włą czo ny do wy -
ko rzy sty wa nej flo ty i re ali zo -
wał za da nia ty po we dla da ne -
go przed się bior stwa. Wy ni ki
jazd oraz spo strze że nia kie -
row ców z fir my Tree Pol ska,
któ rzy od wie lu lat pra cu ją
na ta kich po jaz dach, pre zen -
tu je my w są sied nim ar ty ku le,
na to miast z dwóch po zo sta -
łych (Sas -Trans -Pol i Fal bruk)
w ko lej nych wy da niach Po -
śred ni ka Bu dow la ne go, tj.
nu me rach 1/2016 i 2/2016.
Do te stów otrzy ma li śmy wer -
sję Gro un der z ukła dem na -
pę do wym w kon fi gu ra cji 8x6
i roz sta wem osi 4.850 mm.
W po jeź dzie za sto so wa no
sze ścio cy lin dro wy sil nik rzę -
do wy OM 471 o po jem no -
ści 12,8 dm3, wy re gu lo wa ny
na moc 330 kW (449 KM) i mak -
sy mal ny mo ment 2.200 Nm do -
stęp ny od 1.100 obr./min.
No wo cze sna jed nost ka po -
sia da wy so ko ci śnie nio wy
wtrysk pa li wa ty pu com mon
ra il X -Pul se za pew nia ją cy ci -
śnie nie do 2500 bar i speł nia
wy ma ga nia nor my emi sji
spa lin Eu ro 6, ko rzy sta jąc
z po łą cze nia tech no lo gii SCR
i EGR. Z sil ni kiem sko ja rzo -
no szes na sto stop nio wą prze -
kład nię zauto ma ty zo wa ną
G 280-16 o roz pię to ści prze -
ło żeń 11,7-0,69, ste ro wa ną
przez sys tem zmia ny prze ło -
żeń Mer ce des PowerShift 3.
W naj now szej od sło nie za pew -
nia on przede wszyst kim szyb -
szą zmia nę bie gów – o dwa -
dzie ścia pro cent w po rów na -
niu ze sto so wa nym wcze śniej
sys te mem PowerShift 2, a tak -
że bar dziej pre cy zyj ny do bór
prze ło żeń, któ ry le piej

uwzględ nia ak tu al ne wa run ki
dro go we i ob cią że nie sa mo -
cho du. Za przy kład mo że po -
słu żyć „roz po zna wa nie” ha -
mo wa nia sil ni kiem pod czas
zjaz du ze wznie sie nia i utrzy -
my wa nie do tych cza so we go
bie gu. Te sto wy eg zem plarz
wy po sa żo ny był w pro gram
jaz dy off -ro ad, umożliwiający
pra cę prze kład ni w trzech
trybach. Stan dar do wy – z se -
ryj ną funk cją eco -roll – wspie -
ra eko no micz ny styl jaz dy
w ru chu dro go wym, a ma nu al -
ny umoż li wia cał ko wi tą kon tro -

lę nad po jaz dem w eks tre mal -
nie trud nym te re nie. Za łą cza -
jąc tryb off -ro ad kie row ca ma
do dys po zy cji więk szy mo -
ment ob ro to wy, uła twia ją cy
po ko ny wa nie stro mych wznie -
sień czy naj bar dziej grzą skich
od cin ków dróg.
W przy pad ku cię ża ró wek bu -
dow la nych rów nie istot nym
za gad nie niem, co dziel ność
w te re nie, jest pre cy zyj ne ma -
new ro wa nie. Przy tra dy cyj -
nym ukła dzie prze nie sie nia
na pę du jaz da „na cen ty me -
try” mo że sta no wić pew ną

POJAZDY BUDOWLANE

Mer ce des -Benz Arocs 4445 8x6 – so lid ny za wod nik!
Pół to ra ro ku po de biu cie mo de lu Arocs, cał ko wi cie no we go po jaz du dla bran ży bu dow la nej,
Mer ce des -Benz po sta no wił zwró cić uwa gę klien tów na ce chu ją ce po jazd uni ka to we roz wią za -
nia, wśród któ rych jest na przy kład tur bo sprzę gło z re tar de rem. Tak do po sa żo ny eg zem plarz
na sza re dak cja mia ła oka zję spraw dzić w te ście dłu go dy stan so wym, zre ali zo wa nym we współ -
pra cy z trze ma ma zo wiec ki mi fir ma mi bu dow la ny mi

Do pusz czal na ma sa cał ko wi ta 4-osio we go pod wo zia wy no si 32.000 kg, co przy ma sie wła snej te sto we go Aroc sa rów -
nej 16.645 kg ozna cza ła dow ność 15.355 kg

Ta bli ca roz dziel cza ka bi ny ClassicSpace ofe ru je zna ko mi te wa run ki pra cy za rów no
na pla cu bu do wy, jak też przy po ko ny wa niu dłuż szych tras

Fo te le za sto so wa ne w Aroc sie są
szer sze i ma ją więk szy za kres re gu la -
cji w po rów na niu do sie dzeń mon to -
wa nych we wcze śniej szych po jaz -
dach cię ża ro wych Mer ce des -Benz 

Tur bo sprzę gło z re tar de rem zwięk sza
ma sę wła sną po jaz du o 120 kg, jed -
nak przy uwzględ nie niu ma sy lżej sze -
go sprzę gła cier ne go, rze czy wi ste
zmniej sze nie ła dow no ści wy no si je -
dy nie 78 kg
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trud ność dla kie row cy i jest
szko dli wa dla za sto so wa nych
pod ze spo łów, bo zna czą co
skra ca ich trwa łość. Aby te -
mu za po biec, Mer ce des -
-Benz opra co wał tur bo sprzę -
gło z re tar de rem na le żą ce
do opcjo nal ne go wy po sa że -
nia Aroc sa. Swo je wy jąt ko we
za le ty naj wcze śniej udo wod -
ni ło w no wych cią gni kach
do trans por tu ła dun ków nie -
nor ma tyw nych, tj. Ac tro sie
SLT i Aroc sie SLT. W jed nym
ze spo le łą czy ono hy dro dy -
na micz ne sprzę gło z re tar de -
rem, umoż li wia jąc pre cy zyj ne
ru sza nie i ma new ro wa nie
przy nie wiel kiej pręd ko ści,
jak rów nież sku tecz ne wy ha -
mo wy wa nie po jaz du. Tuż
po ru sze niu z miej sca tur bo -
sprzę gło z re tar de rem prze -
sta je być ak tyw ne i wów czas
prze ka zy wa nie mo men tu ob -
ro to we go z sil ni ka do skrzy ni
bie gów od by wa się za po -
śred nic twem kla sycz ne go
sprzę gła cier ne go, ale
w prze ci wień stwie do od mian
bez tur bo sprzę gła jest ono
jed no tar czo we – na wet
w Aroc sie z naj moc niej szy mi
sil ni ka mi, o naj więk szej do -
pusz czal nej ma sie cał ko wi tej.
Pod czas ha mo wa nia wir nik
tur bi ny zo sta je za blo ko wa ny,
a olej jest tło czo ny do obu do -
wy – tur bo sprzę gło z re tar de -
rem dzia ła wów czas jak wy -
daj ny re tar der głów ny.
W pierw szej ko lej no ści Arocs
ko rzy sta jed nak z im po nu ją -
cych osią gów ha mul ca sil ni -
ko we go. Eg zem plarz te sto wy
był wy po sa żo ny w sys tem
o wy so kich osią gach (High
Per for man ce Bra ke) za pew -
nia ją cy moc ha mo wa nia 400
kW (544 KM) roz wi ja ną
przy 2.300 obr./min. Tur bo -
sprzę gło w ro li re tar de ra ofe -
ru je do dat ko we 350 kW (476
KM), ale ze wzglę du na ko -
niecz ność zmniej sze nia ob -
cią że nia prze kład ni, łącz na
moc dwóch wy so ko wy daj -
nych zwal nia czy jest ogra ni -
czo na do 720 kW (979 KM).
Po jazd de mon stra cyj ny miał
sta le na pę dza ne obie tyl ne

osie, na to miast przed nia jest
do łą cza na na po sto ju za po -
śred nic twem skrzy ni roz dziel -
czej VG 3000. Do za rzą dza -
nia pra cą ukła du na pę do we -
go słu ży po krę tło na rzu ca ją -
ce pra wi dło wą ko lej ność uru -
cha mia nia wzdłuż nych i po -

przecz nych blo kad me cha ni -
zmów róż ni co wych, za pew -
nia jąc opty mal ną trak cję
w róż nych wa run kach dro go -
wych. Cie ka wym roz wią za -
niem jest funk cja dez ak ty wa -
cji ABS, zwięk sza ją ca bez pie -
czeń stwo jaz dy w trud nym te -

re nie. Wów czas ko ła blo ku ją
się pod czas ha mo wa nia, co
po wo du je utwo rze nie się
przed  ni mi kli na z luź ne go
ma te ria łu pod ło ża, sku tecz -
nie skra ca ją ce go dro gę ha -
mo wa nia. Moc ną stro ną
Aroc sa jest za sto so wa ny rów -
nież w po jeź dzie de mon stra -
cyj nym elek tro hy drau licz ny
układ wspo ma ga nia kie row -
ni cy Se rvo twin, któ ry gwa ran -
tu je bar dzo pre cy zyj ne pro -
wa dze nie sa mo cho du na róż -
nych na wierzch niach, a si ła
z ja ką od dzia łu je na układ
jest od po wied nio do sto so wa -
na do pręd ko ści jaz dy.
Wer sja Gro un der jest fa brycz -
nie prze zna czo na do pra cy
w szcze gól nie trud nych wa -
run kach, cha rak te ry zu ją ca się
zdol no ścią prze no sze nia
więk szych ob cią żeń. To za -
słu ga przede wszyst kim moc -
nej ra my z po dłuż ni ca mi
o gru bo ści 9 mm, wy ko na nej
z for mo wa nej na zim no, wy -
so ko wy trzy ma łej sta li drob no -
ziar ni stej, ale tak że so lid nych
osi i za wie sze nia ze spe cjal -
ny mi amor ty za to ra mi i sta bi li -
za to ra mi. W przy pad ku te sto -
we go mo de lu za sto so wa no
opcjo nal ne osie o na ci sku
do 9 t, na to miast z ty łu o na -
ci sku do 16 t, któ re oprócz
bar dzo wy trzy ma łej i trwa łej
kon struk cji wy róż nia ją się też
du żym prze świ tem uła twia ją -
cym jaz dę w trud nym te re -
nie. Ana lo gicz nie „wy śru bo -
wa ne” pa ra me try ma układ
za wie sze nia ze wzmoc nio ny -
mi re so ra mi pa ra bo licz ny -
mi – przed ni mi o no śno ści
2 x 9 t, tyl ny mi – 2 x 15 t.
Te sto wy Arocs zo stał wy po -
sa żo ny w ka bi nę śred niej
wiel ko ści ty pu M Clas sicSpa ce
o sze ro ko ści ze wnętrz nej
2.300 mm i wy so ko ści tu ne lu
sil ni ka 320 mm. Jej dłu gość
ze wnę trza wy no si 2.000 mm.
Pozwala to zyskać wy star cza -
ją co du żo miej sca za fo te la mi,
by  łatwo pomieścić tam przed -
mio ty co dzien ne go
użytku na wet o więk -
szych roz mia rach.

www.mercedes-benz.pl

No wy 6-cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny OM 471 jest w sta nie wy trzy my wać więk -
sze ob cią że nia m.in. dzię ki jed no czę ścio wym sta lo wym tło kom oraz wzmoc nio nym
kor bo wo dom i ło ży skom 

Przed nia część pod wo zia zo sta ła wy po sa żo na w so lid ne za bez pie cze nia, więc kie -
row ca nie mu si oba wiać się wjaz du w trud ny te ren. Mi mo na pę du przed niej osi na -
dal jest pod nią bar dzo du ży prze świt

Za bu do wa ryn no wa fir my Ski bic ki ma wy mia ry (dł. wew. x szer. wew. x wys.
wew.) 5.596 x 2.550 x 1.540 mm. Jej pod ło ga zo sta ła wy ko na na z 8-mi li me tro wej bla -
chy Har dox, na ścia ny bocz ne uży to 6-mi li me tro wej sta li S690

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars.flash.skipintro.html
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Ist nie ją ca od ro ku 2000 spół ka
Tree Pol ska by ła po cząt ko wo
nie wiel ką fir mą ro dzin ną. Po -
sze rza ła jed nak kon se kwent -
nie za kres ofe ro wa nych usług
wcho dząc do ści słej czo łów ki
przed się biorstw zaj mu ją cych
się wy ko ny wa niem zme cha ni -
zo wa nych ro bót ziem no -bu -
dow la nych, kom plek so wy mi
wy bu rze nia mi i roz biór ką
obiek tów ku ba tu ro wych oraz
in ży nie ryj nych, re kul ty wa cją
i ni we la cją te re nu, w tym pro -
fe sjo nal nym przy go to wa niem
te re nu pod in we sty cje, a tak że
wy naj mem ma szyn bu dow la -
nych i usłu ga mi trans por to wy -
mi. Tree Pol ska dys po nu je po -
nad set ką jed no stek sprzę to -
wych, z cze go bli sko dwa dzie -
ścia sztuk sta no wią po jaz dy
cię ża ro we, głów nie wy wrot ki
i cią gni ki sio dło we z na cze pa -
mi sa mo wy ła dow czy mi. Fir ma
po sia da ugrun to wa ną po zy cję
wśród firm wy ko naw czych, dla -
te go też nie na rze ka na brak
zle ceń i za zwy czaj pro wa dzi kil -
ka ro bót jed no cze śnie. Nie by -

ło więc obaw, że te sto wy Arocs
włą czo ny na dwa ty go dnie
do flo ty Tree Pol ska po zo sta -
wał bę dzie w bez czyn no ści.
Jed nym z pierw szych za dań,
ja kie przy pa dły mu w udzia le
by ła ob słu ga eki py zaj mu ją cej
się wy mia ną to rów tram wa jo -
wych na war szaw skim An no -
po lu. Pra ce po le ga ły na od bio -
rze zu ży te go i do star cza niu no -
we go kru szy wa gra ni to we -
go. – Jeż dżę tym sa mo cho dem

od kil ku dni, tak że w no cy, co
jest po dyk to wa ne na pię tym har -
mo no gra mem prac. Pod -
czas re mon tu to rów na uli cy
Rem bie liń skiej w więk szo ści
po ru sza łem się po dro gach
utwar dzo nych na te re nie War -
sza wy. W ta kim za sto so wa niu
naj bar dziej przy da je się od po -
wied nia moc, a w te sto wym
Aroc sie czuć jej za pas. Sa mo -
chód na wet pod peł nym ob cią -
że niem ła two na bie ra pręd ko -

ści i nie ta mu je ru chu. Bez pro -
ble mów moż na dłu żej je chać
le wym pa sem przy go to wu jąc
się do skrę tu, a nie cze kać
do ostat niej chwi li na pra wym
pa sie ma jąc na dzie ję, że ktoś
ła ska wie wpu ści cię ża rów -
kę – opo wia da Piotr Sa dow ski,
kie row ca w fir mie Tree Pol -
ska. – Ła twe i spraw ne roz pę -
dza nie to w du żej mie rze tak że
za słu ga zauto ma ty zo wa nej
prze kład ni PowerShift, któ ra
szyb ko zmie nia bie gi i sa ma do -
bie ra od po wied nie prze ło że nie,
by sa mo chód za cho wał się tak,
jak ocze ku je te go kie row ca.
Gdy gaz jest wci ska ny gwał tow -
niej, bie gi zmie nia ne są szyb -
ciej. Wiem, że w każ dej chwi li
mo gę za in ge ro wać w do bra ne
przez nią prze ło że nie, ale przez
kil ka dni te sto wa nia Aroc sa nie
mia łem ta kiej po trze by. Zauto -
ma ty zo wa na prze kład nia bar -
dzo po ma ga pod czas jaz dy
w du żym ru chu, szcze gól nie
na jezd niach wie lo pa smo wych.

Wte dy ła twiej sku pić się na pil -
no wa niu wła sne go pa sa i ob -
ser wa cji sa mo cho dów oso bo -
wych, któ rych kie row cy w ostat -
niej chwi li przed świa tła mi
wska ku ją przed cię ża rów kę al -
bo nie za cho wu ją od po wied niej
od le gło ści z bo ku po jaz -
du – do da je Piotr Sa dow ski.
Ko lej nym za da niem, ja kie wy ko -
ny wał te sto wy Arocs, by ła wy -
wóz ka zie mi z głę bo kie go wy ko -
pu pod ga raż pod ziem ny wie lo -

POJAZDY BUDOWLANE

Od wyburzeń po „deweloperkę"
Pierw szą fir mą bio rą cą udział w zor gani zo wa nym przez na szą re dak cję te -
ście dłu go dy stan so wym po jaz du cię ża ro we go Mer ce des -Benz Arocs 4445 8x6
by ła spół ka Tree Pol ska z Wo li Goł kow skiej ko ło War sza wy. Za kres dzia łal -
no ści firmy jest bar dzo sze ro ki, co da ło moż li wość spraw dze nia de mon -
stra cyj nej wy wrot ki w bar dzo zróż ni co wa nych wa run kach 

Testowy Arocs 8x6 w wersji Grounder ma solidne podwozie o zwiększonej wytrzymałości, dlatego łatwo znosi załadunek nawet
dużych kawałków gruzu spadających z większej wysokości 

Dzięki zastosowaniu turbosprzęgła precyzyjny dojazd pod maszynę załadowczą
nie stanowi najmniejszego problemu. Dotyczy to również sytuacji, gdy samochód
musi pokonać wzniesienie albo przemieszczać się po grząskim gruncie

Zda niem Pio tra Sa dow skie go, kie row -
cy w fir mie Tree Pol ska, te sto wy
Arocs po zwa la na bar dzo dy na micz -
ną jaz dę, a za sto so wa ny w nim na -
pęd 8x6 z kom ple tem blo kad me cha -
ni zmów róż ni co wych spra wia, że na -
wet pod peł nym ob cią że niem z ła two -
ścią po ra dzi so bie na wet w naj trud -
niej szych wa run kach te re no wych
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ro dzin ne go bu dyn ku miesz kal -
ne go przy uli cy Skier nie wic kiej
w War sza wie. Ze wzglę du
na ogra ni czo ną prze strzeń usta -
wie nie cię ża rów ki pod sto ją cą
na be to no wej „pół ce” ze ro wej
kon dy gna cji ko par kę by ło moż -
li we je dy nie ty łem, wą ską dro gą
tech no lo gicz ną. – Pod czas pra -
cy w ta kich wa run kach waż ny
jest do bry skręt i wi docz ność.
Tak że w tym wzglę dzie nie mam
do Aroc sa żad nych za strze żeń.
Za sko czy ło mnie nie zwy kle sku -
tecz ne wspo ma ga nie kie row ni -
cy, bo na wet gdy sa mo chód
jest w peł ni za ła do wa ny i stoi
na twar dym pod ło żu, moż na ją
ob ra cać do słow nie jed nym pal -
cem. Tur bo sprzę gło to ko lej -
na istot na za le ta te go sa mo cho -
du. Umoż li wia bo wiem de li kat -
ne ru sza nie i pre cy zyj ną kon tro -

lę mi ni mal nej pręd ko ści jaz dy
je dy nie za po mo cą pe da łu ga -
zu. Na wet na wznie sie niach czy
grzą skim pod ło żu ta kim Aroc -
sem moż na więc pod jeż dżać
pod ma szy ny za ła dow cze do -
słow nie na mi li me try. W cięż -
kim te re nie na po cząt ko wym
eta pie bu do wy lub na zwał ce
Arocs rów nież spi su je się do -
sko na le. Po za pię ciu wszyst -
kich blo kad w na pę dzie 8x6
po ra dzi so bie na wet w naj -
głęb szym bło cie – prze ko nu je
Piotr Sa dow ski.
Fir ma Tree Pol ska bar dzo
czę sto wy ko nu je pra ce roz -
biór ko we, dla te go te sto wy
Arocs zna lazł rów nież za sto -
so wa nie przy wy wo zie wstęp -
nie roz drob nio ne go gru zu, ja -
ki za le gał na hał dzie przy wy -

bu rze niu bu dyn ku ma ga zy -
no we go Pol skie go Hol din gu
Nie ru cho mo ści przy alei Pry -
ma sa Ty siąc le cia w War sza -
wie. Ta ka pra ca sta no wi ła
naj lep szy spraw dzian za bu -
do wy po jaz du, na któ rą tra -
fia ły du że odłam ki be to no -
we, czę sto na je żo ne wy sta -
ją cy mi prę ta mi sta lo wy mi.
Pod czas prac nie od no to wa -
no ja kich kol wiek uszko dzeń,
co do brze świad czy o od po -
wied nio wy spe cy fi ko wa nej
kon struk cji nad wo zia, przy -
sto so wa nej do zróż ni co wa -
nych i jed no cze śnie wy ma -
ga ją cych za dań trans por to -
wych. Tym ra zem z po jaz du
ko rzy stał in ny kie row ca fir -
my Tree Pol ska, Pa weł
Okuń. – Pra ca, ja ką wy ko nu -

je my wy ma ga sto so wa nia sa -
mo cho dów o du żej trwa ło ści.
Jak wi dać te sto wy Arocs zna -
ko mi cie spro stał za da niu. Na -
wet przy spa da ją cym z więk -
szej wy so ko ści du żym ła dun -
ku sku pio nym po jazd po zo -
sta je sztyw ny, nie za cho wu je

się jak ga la re ta. W oce nie
ukła du na pę do we go zga -
dzam się z opi nią ko le gi.
Prze kład nia PowerShift po -
zwa la na bar dzo dy na micz ną

jaz dę, zmie nia bie gi bez naj -
mniej szych szarp nięć i trud no
mi wy obra zić so bie sy tu ację,
w któ rej był bym zmu szo ny
do ma nu al nej ko rek ty prze ło -
że nia. Je śli zaś cho dzi o tur -
bo sprzę gło, to świet nie, że
dzia ła nie tyl ko pod czas ru -
sza nia, ale tak że w mo men -
cie, gdy kie row ca zwal nia
do pręd ko ści ma new ro wej.
W obu przy pad kach na ta bli -
cy roz dziel czej wy świe tla się
spe cjal ny pik to gram.
Pod czas te stów w fir mie Tree
Pol ska Arocs 4445 8x6
przemie rzył łącz nie 3.723 ki lo -
me try. Wszy scy kie row cy, któ -
ry mie li oka zję nim jeź dzić
zgod nie chwa li li ka bi nę
ClassicSpace. Ich zda niem
na da je się ona wprost ide al -
nie dla bran ży bu dow la nej, bo
umoż li wia mon taż od po wied -
nio dłu giej za bu do wy za pew -
nia jąc jed no cze śnie bar dzo
kom for to we wa run ki pra cy.
Na wet przy naj da lej od su nię -
tych fo te lach za opar cia mi jest
wy star cza ją co du żo miej sca,
by swo bod nie od wie sić kurt kę
i po mie ścić bu ty na zmia nę,
kask, tor bę z oso bi sty mi rze -
cza mi. Kie row cy pod kre śla li
też ła twość wcho dze nia do ka -
bi ny po sze ro kich stop niach
o kon struk cji schod ko wej,
a tak że wy god ny do stęp
do umieszczonego na tyl nej
ścia nie po de stu, z któ re go
moż na po móc ope ra to ro wi ko -
par ki czy ła do war ki w pra wi -
dło wym roz miesz cze -
niu urob ku w skrzy ni
ła dun ko wej Arocsa.

www.mercedes-benz.pl

Spółka Tree Polska jest podwykonawcą firmy Karmar odpowiedzialnej za budowę osiedla mieszkaniowego przy ul.
Skierniewickiej w Warszawie, gdzie testowy Arocs był zaangażowany w wywózkę ziemi pod parking podziemny

W ka bi nie ClassicSpace o dłu go ści 2.300 mm jest wy star cza ją co du żo miej sca
za fo te la mi, aby bez pro ble mu prze cho wy wać wie le przed mio tów nie zbęd nych
w co dzien nej pra cy, na przy kład bu tów na zmia nę, ka sków czy kur tek

Choć ka bi na te sto we go Aroc sa jest
umiesz czo na wy so ko, do stęp do niej
jest bar dzo ła twy za spra wą trzech
sze ro kich stop ni wej ścio wych w ukła -
dzie schod ko wym. Prak tycz ne po rę -
cze i po de sty wprost za chę ca ją kie -
row cę do po mo cy ope ra to ro wi ma -
szy ny za ła dow czej w pra wi dło wym
roz miesz cze niu ła dun ku

Pa weł Okuń, kie row ca w fir mie Tree
Polska, chwa li so bie szyb ką i płyn ną
zmia nę bie gów w prze kład ni
PowerShift, a tak że tur bo sprzę gło, któ -
re dzia ła za rów no pod czas ru sza nia,
jak też po zwol nie niu do pręd ko ści
ma new ro wej

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars.flash.skipintro.html
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Pod no szo na oś na pę do wa to
roz wią za nie szcze gól nie przy -
dat ne w po jaz dach o du żej ła -
dow no ści, któ re po do star -
cze niu ła dun ku wra ca ją bez
ob cią że nia, wy ko rzy sty wa -
nych na przy kład w trans por -
cie drew na, ma te ria łów nie -
spa le ty zo wa nych czy trans -
por cie bu dow la nym.– No wa
funk cja umoż li wia odłą cze nie
dru giej osi na pę do wej i jej
pod nie sie nie na czas prze jaz -
du bez ła dun ku. Dzię ki te mu
użyt kow nik po jaz du mo że
w ła twy spo sób ogra ni czyć
kosz ty eks plo ata cyj ne za osz -
czę dza jąc pa li wo. W po rów -
na niu do po jaz du, któ ry ca ły
czas po ru sza się na wszyst -
kich osiach, na wet o cztery
pro cent – prze ko nu je Jo nas
Ode rmalm, me ne dżer ds.
seg men tu trans por tu bu dow -
la ne go w Vo lvo Trucks.
Dru ga oś na pę do wa jest
odłą cza na i pod no szo na
dzię ki za stą pie niu  me cha ni -
zmu róż ni co we go w pierw -
szej osi na pę do wej sprzę -
głem kło wym. W ten spo sób
kie row ca ko rzy stać mo że
z wy so kich osią gów i ła dow -
no ści ty po wej dla po dwój nej

osi na pę do wej (6x4),
przy zwrot no ści, ja ką za pew -
nia po je dyn cza oś na pę do wa
(4x2). Po pod nie sie niu dru -
giej osi na pę do wej ma le je nie
tyl ko pro mień skrę tu – aż
o jeden metr, ale tak że zu ży -
cie opon i ele men tów za wie -
sze nia, co ma istot ny wpływ
na redukcję bieżących kosz -
tów eks plo ata cji po jaz du.
– Pod no szo na dru ga oś na pę -
do wa w ukła dzie osi tan dem
ide al nie spraw dza się w za da -
niach trans por to wych, któ re ze
wzglę du na ro dzaj pod ło ża lub
cię żar ła dun ku wy ma ga ją za sto -
so wa nia sa mo cho du z po dwój -
ną osią na pę do wą i za zwy czaj
w dro dze po wrot nej nie ma ją
już ob cią że nia. Do dat ko wo
pod czas ko rzy sta nia z tej funk -
cji kie row ca mo że do cią żyć
pierw szą oś na pę do wą. Da je to
efekt zwięk sze nia przy czep no -
ści kół i tym sa mym za po bie ga
ugrzęź nię ciu po jaz du – wy ja -
śnia Jo nas Ode rmalm.
No we roz wią za nie opra co wa -
ne przez kon struk to rów Vo lvo
Trucks zwięk sza rów nież kom -
fort pra cy kie row cy pod czas
jaz dy bez ła dun ku. War to wo -
bec te go za uwa żyć, że w tym
seg men cie trans por tu udział
prze jaz dów „na pu sto” sta no -
wi nie mal po ło wę. Trud no so -
bie bo wiem wy obra zić ła du -
nek, któ ry mógł by zo stać przy -
wie zio ny do ko pal ni su row ców
skal nych al bo za bra ny z miej -
sca bu do wy obiek tu ku ba tu ro -
we go. Gdy kon takt z pod ło -
żem ma ją ko ła tyl ko jed nej osi
na pę do wej, ma le je tak że po -
ziom ha ła su w ka bi nie oraz
war tość drgań prze no szo -
nych na ko ło kie row ni cy.
Pod no szo na dru ga oś na pę -
do wa w ukła dzie osi tan dem
jest do stęp na w mo de lach
Vo lvo FM, Vo lvo FMX, Vo lvo
FH i Vo lvo FH16. Mo że być
ob słu gi wa na za rów no pod -
czas jaz dy, jak i na po sto ju,
co nie tyl ko uła twia pra cę kie -
row cy, ale tak że umoż li wia
znacznie szyb szą re -
ak cję na zmien ne
wa run ki dro go we. 
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Lep sza przy czep ność, niż sze spa la nie
Opra co wa na przez Vo lvo Trucks no wa funk cja pod no sze nia dru giej osi na -
pę do wej nie sie wy mier ne ko rzy ści dla użyt kow ni ków naj cięż szych po jaz -
dów ope ru ją cych w mie sza nych wa run kach dro go wych. Za pew nia ona od -
po wied nią trak cję na pod ło żach o mniej szej przy czep no ści, a jed no cze śnie
ni skie zu ży cie pa li wa pod czas jaz dy na na wierzch niach utwar dzo nych

www.volvotrucks.pl

Podniesienie i odłączenie drugiej osi napędowej w czasie jazdy „na pusto” po drodze utwardzonej zapewnia zużycie paliwa
niższe nawet o 4 procent. Inne ważne korzyści to m.in. dłuższa żywotność ogumienia, a także mniejszy hałas

No wa funk cja pod no sze nia i odłą cza nia osi na pę do wej to roz wią za nie dla po jaz -
dów, któ re w jed ną stro nę ja dą w peł ni ob cią żo ne, a z po wro tem bez ła dun ku

Po pod nie sie niu dru giej osi na pę do wej jej koła znaj du ją się 140 milimetrów nad po -
wierzch nią dro gi, po której przemieszcza się pojazd

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


Dziękując za dotychczasową współpracę,
składamy życzenia
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów w Nowym 2016 Roku

http://www.goldhofer.de/en
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Fa be Pol ska to spół ka z ka pi -
ta łem tu rec kim na le żą ca
do Fa be Grup. W Pol sce dzia -
ła od mar ca 2015 ro ku. Jest
od po wie dzial na za bu do wę
S7 od Chę cin do Ję drze jo wa.
Za da nia, ja kie zo sta ły jej po -
wie rzo ne, obej mu ją ca łość ro -
bót ziem nych na od cin -
ku 12 km oraz ukła da nie ma -
sy bi tu micz nej na dłu go -
ści 21 km. Pierw szy sprzęt po -
ja wił się na bu do wie w po ło -
wie wrze śnia. Pra ce roz po czę -
to od zdej mo wa nia hu mu su
i na wo że nia dol nych warstw
na sy pu. Fir ma wy ko rzy stu je
w tym ce lu bli sko dzie sięć
wła snych po jaz dów cię ża ro -
wych, któ re przez kil ka na ście
dni wspo ma gał te sto wy Ive co
Trak ker. Eg zem plarz od da ny
w uży tek Fa be Pol ska to mo -
del AD 410T45 z ukła dem na -
pę do wym 8x4 i roz sta wem
osi 4.250 mm. Za sto so wa no
w nim 6-cy lin dro wy sil nik rzę -

do wy Cur sor 13 o po jem no -
ści 12,9 dm3, w wer sji za pew -
nia ją cej moc 331 kW (450
KM) i mak sy mal ny mo -
ment 2.200 Nm w sze ro kim
za kre sie od 970÷1.440
obr./min. Jest on wy po sa żo ny
we wtrysk bez po śred ni ze
wspól ne go ko lek to ra (com mon

ra il), tur bo sprę żar kę oraz
chłod ni cę po wie trza do ła do wu -
ją ce go. Do ob rób ki spa lin
zgod nie z nor mą Eu ro VI słu ży
wy łącz nie układ SCR (Hi -
-eSCR) i pa syw ny filtr czą stek
sta łych. Ca ły mo duł ma lek ką,
zwar tą kon struk cję i znaj du je
się w jed nej obu do wie z bo ku

ra my pod wo zia. Na pęd na ze -
spo lo ną tyl ną oś o prze ło że -
niu 4,23 i zwol ni ca mi w pia -
stach kół prze no szo ny jest
za po śred nic twem ręcz -
nej, 16-stop nio wej skrzy ni
bie gów ZF 16S2220TO. Pod -
czas jaz dy w trud niej szym te -
re nie, kie row ca mo że się
wspo móc wzdłuż ną i po -
przecz ny mi blo ka da mi me -
cha ni zmów róż ni co wych. Ob -
słu gu je się je za po mo cą po -
krę tła, któ re wy mu sza pra wi -
dło wą ko lej ność w ich za łą -
cza niu. – Za sto so wa ny sil nik
ma bar dzo wy so kie osią gi, ale
tu taj nie za bar dzo mam oka -
zję, by je wy ko rzy stać. Dzie -
się cio ki lo me tro wa tra sa z ko -
pal ni Wierz bi ca do Brze gów,
gdzie ak tu al nie wo żę ma te riał
nad kła do wy, pro wa dzi głów -
nie wą ski mi, krę ty mi dro ga mi
wiej ski mi, na któ rych trud no
roz pę dzić się do wyż szej
pręd ko ści. W ta kich wa run -
kach moż na na to miast oce nić
układ kie row ni czy. Bez wzglę -
du, czy ja dę na pu sto, czy z ła -
dun kiem, Trak kera pro wa dzi
się jak po sznur ku. Dzię ki te -
mu nie mu szę zwal niać
przy wy mi ja niu się z in ny mi
cię ża rów ka mi, któ rych jest tu
wy jąt ko wo du żo, bo też ko rzy -
sta ją z ko pal ni Wierz bi -
ca – prze ko nu je Ja ro sław Se -
we ryń ski, kie row ca w Fa be
Pol ska. W rów nie po chleb ny
spo sób wy po wia da się on
o ręcz nej prze kład ni ZF.
– Choć to prak tycz nie no wy
sa mo chód, drą żek zmia ny
bie gów nie wy ma ga przy kła -
da nia du żej si ły i ła two wska -
ku je w od po wied nie po zy cje.
Po za tym ma krót kie sko ki
i umiesz czo ny jest do kład nie
tam, gdzie po wi nien się znaj -
do wać. Jeź dzi łem już sa mo -
cho da mi, w któ rych był zbyt
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Ive co Trak ker na bu do wie tra sy S7
Chcąc za pre zen to wać no we go Trak ke ra w ty po wych wa run kach roboczych, a jed no cze śnie po -
znać opi nie klien tów o je go kon struk cji, za sto so wa nych roz wią zaniach tech nicz nych oraz wa rian -
tach spe cy fi ka cji, Ive co Po land uru cho mi ło cykl te stów swo je go be st sel le ra. Jed ną z firm, do któ -
rej tra fił de mon stra cyj ny Trak ker by ła spół ka Fa be Pol ska peł nią ca ro lę głów ne go pod wy ko naw cy
kon sor cjum Sa li ni, re ali zu ją ce go bu do wę od cin ka no wej tra sy S7

Ive co Trak ker ma do brze za bez pie czo ny spód pod wo zia w przed niej czę ści po jaz du i du że prze świ ty, wy no szą ce od po wied nio
pod przed ni mi i tyl ny mi osia mi 337 i 311 mm

Nor bert Sma ga, kie row nik dzia łu lo gi sty ki w Fa be Pol ska (od le wej) i Ja ro sław
Seweryński, kie row ca w Fa be Pol ska po zy tyw nie wy po wia da ją się na te mat te sto -
we go Trak ke ra, ale ich zda niem do pra cy na po cząt ko wym eta pie bu do wy dro gi
bar dziej przy da ła by się wer sja z ukła dem na pę do wym 8x8
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moc no prze su nię ty do ty łu
i bar dzo nie wy god nie za łą cza -
ło się wte dy dwój kę i czwór kę.
W cza sie jed nej zmia ny z obo -
wiąz ko wą „pau zą”, Ja ro sław
Se we ryń ski jest w sta nie wy -
ko nać od 7 do 9 kur sów, po -
ko nu jąc oko ło 180 km. Ich licz -
ba za le ży od ko lej ki przy myj ni,
wa dze al bo ko par ce, któ ra
w da nej chwi li mo że być
na przy kład tan ko wa na lub
prze miesz czać się do in ne go
miej sca za ła dun ku. Śred nie zu -
ży cie pa li wa te sto we go Trak ke -
ra od no to wa ne przez Fa be
Pol ska oscy lo wa ło w gra ni -
cach 41-42 l/100 km. – To bar -
dzo do bry wy nik. My ślę, że
w je go osią gnię ciu du żą ro lę
od gry wa moc ny sil nik, pra wi -
dło wo ze stop nio wa na prze -
kład nia i od po wied nio wol ny
tyl ny most. Zie lo ne po le roz -
cią ga się od 1.000 do 1.500
obr./min, ale te mu Trak ke ro wi
wy star cza do zmia ny bie -
gów 1.200 obr./min. W grzą -
skim te re nie pew nie pa lił by
wię cej, na to miast tym sa mo -
cho dem nie wjeż dża my
na naj bar dziej luź ne, roz mięk -
nię te i gli nia ste pod ło ża, po -
nie waż tam ra dzą so bie tyl ko
po jaz dy wy po sa żo ne w do -
dat ko wy na pęd jed nej lub
dwóch przed nich osi – do da -
je Ja ro sław Se we ryń ski.
Niezwykle waż ną za le tą no -
we go Trak ke ra, ale tak że po -
przed nich ge ne ra cji, są wy -
trzy ma łe ra ma i za wie sze nie.
Po dłuż ni ce ma ją kształt li te -
ry C, o wy mia rach 309 x 80
x 10 mm. Je śli cho dzi o za -
wie sze nie, przy obu przed -
nich osiach o no śno ści
8.500 kg za sto so wa no 3-pió -
ro we re so ry pa ra bo licz ne
o gru bo ści 30 mm, współ pra -
cu ją ce z dwo ma amor ty za to -
ra mi i sta bi li za to rem o prze -
kro ju 45 mm. Ze spół dwóch
osi tyl nych o no śno ści
po 10.500 kg jest za wie szo -
ny wah li wie na pół e lip tycz -
nych re so rach wie lo pió ro -
wych, z czte re ma dol ny mi
drąż ka mi pro wa dzą cy mi
i dwo ma gór nym drąż ka mi
re ak cyj ny mi w ukła dzie V.

W tym przy pad ku sta bi li za tor
jest nie co sztyw niej szy, je go
prze krój wy no si 50 mm. Dla
ze spo łu przed nich osi do -
pusz czal ne na ci ski wy no szą
2 x 8 t, tyl nych – 2 x 10,5 t. 
– Ko le dzy z Fa be, któ rzy też
jeź dzi li tym sa mo cho dem,

twierdzili, że ma twar de za -
wie sze nie, ale dla mnie jest
ono w sam raz. Po nad to mo -
im zda niem bar dzo ład nie wy -
bie ra na wet głęb sze nie rów -
no ści. Gdy kie row ca zbyt póź -
no za uwa ży ja kiś do łek, od ru -
cho wo za czy na moc niej trzy -

mać kie row ni cę w oba wie, że
za raz za trzę sie ca łym sa mo -
cho dem. W testowanym Trak -
ke rze moż na jed nak za cho -
wać spo kój, bo więk szość ta -
kich prze szkód w ca ło ści po -
chła nia za wie sze nie – za pew -
nia Ja ro sław Se we ryń ski.
Te sto wy Ive co Trak ker był
wy po sa żo ny w dzien ną ka bi -
nę Hi -Land prze zna czo ną
do pra cy na krót kich tra sach.
Jej sze ro kość wy no si 2.280,
a dłu gość 1.600 mm, co
w zu peł no ści wy star cza pod -
czas jed no dnio wych wy jaz -
dów. Ma ona od po wied nią

ilość miej sca za fo te la mi
i zna ko mi cie za go spo da ro -
wa ną tyl ną ścia nę z wie sza -
ka mi na ubra nia, a tak że
two rzy wo wym pa ne lem
z wnę ka mi na bu tel ki, trój kąt
ostrze gaw czy z ap tecz ką
oraz na pod kład kę do wy peł -
nia nia do ku men tów. – Wnę -
trze Trak ke ra jest bar dzo
prak tycz ne. Nie bra ku je mi
w nim pod ręcz nych schow -
ków, do któ rych mo gę odło -
żyć na przykład te le fon, do -
ku men ty czy kar tę zbli że nio -
wą do wa gi na ko pal ni.
Kabina ma atrak cyj ne wy po -
sa że nie i jest wy koń czo na
ma te ria ła mi dobrej ja ko ści.
Do fo te la też nie mam naj -
mniej szych za strze żeń. Bar dzo
szyb ko zna la złem w nim od po -
wied nią po zy cję – pod -
sumo wu je kie row ca
Fa be Pol ska.

www.iveco.pl 

Ive co Trak ker po sia da mu sku lar ną syl wet kę, wprost pre de sty nu ją cą do cięż kiej
pra cy. Ma sa wła sna te sto we go eg zem pla rza z na pę dem 8x4 wy no si 15.175 kg, za -
pew nia jąc ła dow ność 16.825 kg

Za bu do wa tyl noz sy po wa fir my Ski bic ki za pew nia po jem ność 18,7 m3. Jej podło gę
wy ko na no z 8-mi li me tro wej bla chy Har dox, na to miast ścia ny bocz ne, tyl ną i przed -
nią z 5-mi li me tro wej sta li Do mex

Wnę trze Trak ke ra za pew nia bar dzo kom for to we wa run ki pra cy. Ma wie le pół ek
i schow ków, a się ga nie do naj waż niej szych przy rzą dów nie wy ma ga od ry wa nia
ple ców od opar cia fo te la

Wysoko umieszczony wlot powietrza
kierowanego do silnika chroni układ
filtracji przed nadmiernymi ilościami
kurzu, które wydostają się spod
przednich kół pojazdu

http://www.iveco.pl/
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Czwar tą na gro dę zdo by tą
przez Ive co w ana lo gicz nych
ple bi scy tach po prze dza ły ty -
tu ły Mię dzy na ro do we go Sa -
mo cho du Cię ża ro we go Ro -
ku 2013 dla Stra li sa, Mię dzy -
na ro do we go Sa mo cho du
Do staw cze go Ro ku 2015 dla
Da ily i Mię dzy na ro do we go
Au to ka ru Ro ku 2016 dla Ma -
ge ly sa. Gia nen ri co Grif fi ni,
prze wod ni czą cy ju ry pod su -
mo wał wer dykt dzien ni ka -
rzy: – Wpro wa dza jąc no wy
śred ni sa mo chód cię ża ro wy,
fir ma Ive co po raz ko lej ny

pod no si po przecz kę w bar -
dzo kon ku ren cyj nym seg -
men cie, dla któ re go Eu ro car -
go sta no wi punkt od nie sie nia
już od dwudziestu pięciu lat.
Wy ni ki gło so wa nia ogło szo no
na od by wa ją cych się co dwa
la ta w Lyonie tar gach So lu -
trans po świę co nych bran ży
prze wo zo wej i trans por to wi
zbio ro we mu. Pier re La hut te,
pre zy dent Ive co, od bie ra jąc
na gro dę z rąk Gia nen ri co
Grif fi nie go w cza sie uro czy -
stej ko la cji w Lyoń skiej Izbie

Han dlo wej, po wie dział: – Je -
ste śmy bar dzo dum ni z wy ra -
zu uzna nia dla no we go Eu ro -
car go, przy ja zne go lu dziom
i śro do wi sku. To naj now sza
ge ne ra cja mo de lu, któ ry
sprze da no w licz bie pół mi lio -
na eg zem pla rzy na ca łym
świe cie i który od lat po zo sta -
je li de rem seg men tu śred nich
po jaz dów cię ża ro wych w Eu -
ro pie. W cią gu ostat nich czte -
rech lat zdo by li śmy ana lo gicz -
ne ty tu ły we wszyst kich ka te -
go riach. To ab so lut ny re kord.
Je ste śmy je dy nym pro du cen -

tem po jaz dów cię ża ro wych
i au to bu sów, któ ry ak tu al nie
pro du ku je aż czte ry sa mo cho -
dy ro ku. Do wo dzi to roz ma chu
in we sty cji na szej gru py w od -
no wie nie ofer ty pro duk tów,
a tak że na szej po zy cji li de ra
roz wi ja nia tech no lo gii, ta kich
jak Hi -SCR, któ ra jest wy ko rzy -
sty wa na w sil ni kach Eu ro VI.
Fir ma Ive co do kła da wszel kich
sta rań, aby ofe ro wa ne przez
nią pro duk ty za pew nia ły naj -
niż sze kosz ty po sia da nia i eks -
plo ata cji, wy so ką wy daj ność,

kom fort pra cy i bez pie czeń -
stwo. Eu ro car go to po jazd
śred niej wiel ko ści, któ ry speł -
nia wy ma ga nia nor my Eu -
ro VI w za kre sie emi sji spa lin
dzię ki za sto so wa niu tyl ko jed -
ne go ukła du oczysz cza nia
spa lin, obej mu ją ce go Hi -SCR

z pa syw nym fil trem czą stek
sta łych. Tech no lo gia Hi -SCR
nie in ge ru je w pro ces spa la nia,
dla te go sil nik za wsze po bie ra
świe że po wie trze. Jed nost ki
Ive co Tec tor 5 i Tec tor 7 zo sta -
ły zop ty ma li zo wa ne pod ką tem
ty po wych wa run ków eks plo -
ata cji występujących w mie -
ście. Są wy po sa ża ne w no wą
tur bo sprę żar kę, któ ra gwa ran -
tu je jesz cze lep szą dy na mi kę
i ela stycz ność pod czas ru sza -
nia i przy spie sza nia, przy jed -
no cze snym ob ni że niu zu ży cia
pa li wa na wet o osiem pro cent.
Ja ko li der tech no lo gii na pę du
opar te go na ga zie ziem nym,
Ive co ofe ru je no we Eu ro car go
tak że w wer sji przy sto so wa nej
do za si la nia sprę żo nym ga zem
ziem nym (CNG). Ta ki sa mo -
chód w jesz cze mniej szym
stop niu od dzia łu je na śro do wi -

sko i jest tań szy w eks plo ata cji
w po rów na niu z po jaz da mi wy -
po sa żo ny mi w sil ni ki wy so ko -
pręż ne. Sze ścio li tro wy sil nik
Tec tor o mo cy 210 KM cha rak -
te ry zu je się po nad to znacz nie
lep szy mi pa ra me tra mi w za kre -
sie zu ży cia pa li wa i emi sji spa -

lin oraz niż szy mi wy ma ga nia mi
w za kre sie ob słu gi. Zgod ność
z wy tycz ny mi eta pu C nor my
Eu ro VI, któ re bę dą obo wią zy -
wa ły od 31 grud nia przy szłe go
ro ku po zwa la na wjazd po jaz du
do stref ogra ni czo ne go ru chu
w cen trach miast. Sta no wi to
klu czo wą za le tę przy re ali za cji
do staw do miejsc, w któ rych za -
sto so wa nie ma ją naj bar dziej re -
stryk cyj ne prze pi sy do ty czą ce
do pusz czal ne go po zio mu emi-
sji za nie czysz czeń. Po nad to
Ive co Eu ro car go na pę dza ny
sil ni kiem za si la nym ga zem
ziem nym jest tak że bar dzo ci -
chy, dzię ki cze mu do sko na le
sprawdza się podczas noc nej
lub wcze sno po ran nej dys try bu -
cji oraz wy ko ny wa nia
za dań trans por to wych
w bran ży ko mu nal nej.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

No we  Ive co Eu ro car go cię ża rówką ro ku 2016! 
De cy zją ju ry zło żo ne go z 25 dzien ni ka rzy bran żo wych z ca łej Eu ro py no wy Eu ro car go ogłoszony
zo stał Mię dzy na ro do wym Sa mo cho dem Cię ża ro wym Ro ku 2016. Pre sti żo wa na gro da – już
czwar ta zdo by ta przez Ive co w cią gu czte rech lat – zna ko mi cie po twier dza wy so kie za an ga żo -
wa nie wło skie go pro du cen ta w roz wój kon struk cji po jaz dów użyt ko wych

Ive co Eu ro car go za wsze cie szył się du żą po pu lar no ścią w wie lu róż nych bran żach,
a ulep sze nia wpro wa dzo ne do ostat niej ge ne ra cji jesz cze bar dziej umoc nią po zy -
cję wło skie go be st sel le ra

Ty tuł Mię dzy na ro do we go Sa mo cho du Cię ża ro we go Ro ku 2016 dla no we go Ive co
Eu ro car go zo stał przy zna ny pod czas tar gów So lu trans w Lyonie. Od le wej Pier re
La hut te, pre zy dent Ive co i prze wod ni czą cy ju ry kon kur so we go Gia nen ri co Grif fi ni

http://www.iveco.pl/
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Sprze daż po jaz dów cię ża ro -
wych o do pusz czal nej ma sie
cał ko wi tej po wy żej 16 ton
do koń ca li sto pa da wy nio -
sła 18.250 sztuk, co ozna cza,
że bę dzie naj wyż sza w hi sto rii
i tym sa mym prze kro czy wy nik
z re kor do we go ro ku 2007
(19.237 sztuk). Spo glą da jąc
na ana lo gicz ny okres w 2014
ro ku, za uwa ża my, że ry nek
wzrósł aż o 32%. To za słu ga
przede wszyst kim cią gni ków
sio dło wych, do star czo nych
w licz bie 15.434 sztuk (pod wo -
zia – 2.816 sztuk). Moż na ją
uza sad nić m.in. wy so ką ak -
tyw no ścią pol skich prze woź ni -
ków, któ rych udział w trans -
por cie mię dzy na ro do wym to -
wa rów w Eu ro pie się gnął 25%.

W ze sta wie niu re je stra cji po -
jaz dów ma rek „wiel kiej sió -
dem ki” Sca nia upla so wa ła się
na dru gim miej scu. To efekt
sprze da ży 3.278 cią gni ków
i pod wo zi – tyl ko 239 sztuk
mniej od spół ki DAF Trucks
Pol ska, któ ra za ję ła pierw sze
miej sce. Trze cią naj czę ściej
wy bie ra ną mar ką oka zał się
MAN z wy ni kiem 3.194 re je -
stra cji. Sca nia Pol ska ob ję ła
na to miast zde cy do wa ne pro -
wa dze nie w sprze da ży pod -

wo zi. Do koń ca li sto pa da
na pol ski ry nek do star czo -
no 694 po jaz dy ze zna kiem
gry fa. Dwa ko lej ne miej sca
na le żą do cię ża ró wek Mer -
ce des -Benz i MAN, z wy ni ka -
mi od po wied nio 474 i 471
sztuk. – Licz ba bli sko 700
sprze da nych pod wo zi za pew -
nia spół ce Sca nia Pol ska
udział w tym seg men cie na po -
zio mie 24,6%. Nie ste ty, do sek -
to ra bu dow la ne go do star czo no
tyl ko 64 po jaz dy. Wy nik ten zu -
peł nie nie ko re spon du je z po -
ten cja łem bran ży. W la -
tach 2007-2008 na sza fir ma
sprze da wa ła rocz nie oko ło 500
ta kich pod wo zi – po wie dział
Pa weł Pa luch, dy rek tor mar ke -
tin gu Sca nia Pol ska. Du że suk -

ce sy od no to wa no w sprze da ży
po jaz dów ko mu nal nych (po -
nad 100 re je stra cji) oraz po żar -
ni czych. W dru gim przy pad ku
ta licz ba wy nie sie na ko niec
grud nia po nad 160 sztuk,
a więc bę dzie dwu krot nie więk -
sza niż w ro ku 2014. Wzrost
po pu lar no ści pod wo zi Sca nia
w sek to rze zwią za nym z go -
spo dar ką od pa da mi to efekt
no wej or ga ni za cji sprze da ży
tych po jaz dów po przez wy spe -
cja li zo wa nych han dlow ców.

Sprze daż po jaz dów Sca nia
sku tecz nie wspie ra dzia ła ją ca
od ro ku 1997 spół ka Sca nia
Fi nan ce. Obec nie bli sko po ło -
wa jed no stek tra fia ją cych
na pol ski ry nek fi nan so wa -
na jest za jej po śred nic twem.
Sca nia Fi nan ce sys te ma tycz -
nie wpro wa dza do swo jej ofer -
ty no we roz wią za nia i pro duk -

ty zgod ne ze zmie nia ją cy mi
się po trze ba mi klien tów. Jed -
nym z naj now szych pro duk -
tów są ubez pie cze nia na ży -
cie. Po li sy te ma ją nie co my lą -
cą na zwę, ale za bez pie cza ją
nie spła co ny ka pi tał umo wy le -
asin go wej na wy pa dek śmier -
ci wła ści cie la czy też oso by
pro wa dzą cej dzia łal ność. In -
nym cie ka wym roz wią za niem
jest moż li wość fi nan so wa nia
wszyst kich usług ofe ro wa nych
przez Sca nia Pol ska w jed nym
pa kie cie „Sca nia Exc lu si ve”.
Ko rzy sta ją cy z nie go klient
otrzy mu je zbior czą fak tu rę
obej mu ją cą nie tyl ko fi nan so -
wa nie po jaz du, ale na przy -
kład tak że kosz ty ob słu gi ser -
wi so wej czy sys te mu za rzą -
dza nia flo tą. Te go ro dza ju roz -
wią za nie uprasz cza ad mi ni -
stro wa nie kosz ta mi utrzy ma -
nia po jaz du, ale też za pew nia
ob ni że nie cen za ku pu usług.

Waż ną część ofer ty Sca nia
Fi nan ce sta no wi rów nież
ubez pie cze nie ko mu ni ka cyj -
ne (Sca nia In su ran ce), w za -
kre sie któ re go fir ma współ -
pra cu je z PZU i Com pen są.
Jest ono kom plet ne, tzn.
obej mu je każ dą moż li wą sy -
tu ację, ja ka mo że zda rzyć się
na dro dze z udzia łem ubez -
pie czo ne go po jaz du Sca nia,
oczy wi ście po za przy pad ka -
mi, w któ rych kie row ca jest
nie trzeź wy. Po nad to gwa ran -
tu je klien to wi niż szą ce nę
umo wy, po pra wę ja ko ści ob -
słu gi i krót szy czas li kwi da cji
ewen tu al nej szko dy. Sca nia

Pol ska mo że za pew niać ta kie
wa run ki, po nie waż do star cza
swo im part ne rom znacz nie
więk szą pu lę po jaz dów, niż
mo gą to zro bić po je dyn cze
fir my trans por to we.
W 2015 ro ku Sca nia Pol ska
otwo rzy ła no wy ser wis w Bo -
le sław cu. Obec nie jest ich
już 37, z cze go 26 to wła sne
pla ców ki. W przy szłym ro ku
doj dzie jesz cze jed na, na ra -
zie wia do mo, że bę dzie znaj -
do wa ła się na wschód od Wi -
sły. Do tej po ry otwie ra no 2-3
ser wi sy rocz nie, dla te go ich
licz ba jest obec nie wy star -
cza ją ca, a w ko lej nych la tach
fir ma sku pi się na uspraw nia -
niu pro ce sów ob słu go wych
i wzro ście efek tyw no ści po -
sia da nych warsz ta tów. 
Roz bu do wa na sieć z pro fe -
sjo nal nym za ple czem tech -
nicz nym i zna ko mi cie wy -
szko lo ną ka drą jest w sta nie

POJAZDY BUDOWLANE

Sca nia Pol ska li de rem ryn ku pod wo zi!
Na po cząt ku grud nia od by ło się tra dy cyj ne spo tka nie przed sta wi cie li
Sca nia Pol ska z me dia mi. Pod su mo wa li oni bie żą cy rok i przed sta wi li
pla ny na przy szłość. Wśród prze ka za nych in for ma cji zna la zły się mię -
dzy in ny mi da ne do ty czą ce ryn ku po jaz dów cię ża ro wych 

W spo tka niu ze stro ny gospodarzy udział wzię li m.in. (od le wej): Tomasz Cwa li na – dy -
rek tor sprze da ży sa mo cho dów cię ża ro wych Sca nia Pol ska, Harald Wo it ke – dy rek tor
ge ne ral ny Sca nia Pol ska oraz Pa weł Pa luch – dy rek tor mar ke tin gu Sca nia Pol ska

Du ży suk ces Scania Polska od nio sła w seg men cie po jaz dów ko mu nal nych. Ubie -
gły rok za mknię to wy ni kiem sprze da ży po nad 100 jed no stek, co jest efek tem
między innymi re or ga ni za cji dzia łu han dlo we go 
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do star czać sze reg roz wią zań
po sprze da żo wych na bar dzo
wy so kim po zio mie. Dla te go
nie mal każ dy po jazd Sca nia
jest te raz sprze da wa ny z róż -
ny mi usłu ga mi. Są to m.in.
umo wy ob słu go wo -na praw -
cze, sys tem za rzą dza nia flo tą
(FMS), szko le nia dla kie row -
ców czy tre nin gi po szko le nio -
we (co aching kie row ców) po -
zwa la ją ce na utrwa le nie wie -

dzy i umie jęt no ści po zy ska -
nych w trak cie kur su pod sta -
wo we go. W 2015 ro ku co
dru gi po jazd Sca nia zo stał
do star czo ny z umo wą ob słu -
go wo -na praw czą, a w przy -
pad ku nie któ rych de ale rów
do ty czył na wet 70% sprze da -
nych cią gni ków i pod wo zi.
W 2015 ro ku ze Szko ły Jaz dy
Sca nia sko rzy sta ło bli sko dwa
tysiące kie row ców. Za in te re -
so wa nie tą usłu gą sys te ma -
tycz nie ro śnie, bo przy no si

ona bar dzo wy mier ne ko rzy -
ści, za rów no pod wzglę dem
ob ni że nia kosz tów eks plo ata -
cji po jaz dów, jak też po pra wy
bez pie czeń stwa na dro dze.
We dług Sca nia Pol ska, każ -
de go ro ku licz ba kie row ców,
któ rzy de cy du ją się na szko -
le nie bę dzie zwięk sza ła się
od 30 do 40 procent.
Waż nym osią gnię ciem ro -
ku 2015 jest za ini cjo wa nie

kam pa nii „Za wsze na cze le”,
skie ro wa nej do klien tów, któ rzy
nie zna ją po jaz dów Sca nia,
więc wy nik zu ży cia pa li wa
na po zio mie 24 l/100 km pre -
zen to wa ny w ma te ria łach re kla -
mo wych  mo że być dla nich nie
do koń ca wia ry god ny. Aby sa -
mi mo gli go po twier dzić, Sca -
nia Pol ska uży cza wy bra nym
fir mom trans por to wym ze sta wy
te sto we, któ re na okres dwóch
ty go dni są włą cza ne do ich
flot. – Chce my uzmy sło wić na -

szym po ten cjal nym klien tom, że
po łą cze nie czte rech klu czo -
wych czyn ni ków, ja ki mi są od -
po wied nio do bra na spe cy fi ka -
cja po jaz du, wy kwa li fi ko wa ny
kie row ca, sys te my wspar cia
kie row cy ty pu Ac ti ve Pre dic tion,
Eco -roll, Sca nia Opti cru ise,
Sca nia Dri ver Sup port oraz usłu -
gi do dat ko we, czy li Eco lu tion,
Sca nia Fle et Ma na ge ment
i Szko ła Jaz dy Sca nia gwa ran tu -
ją re al ne oszczęd no ści dla fir my
świad czą cej usłu gi prze wo zo -
we – za pew nia Pa weł Paluch.
W 2015 ro ku przy go to wa no
czte ry ze sta wy te sto we, któ re
zo sta ły wy po ży czo ne do 21
klien tów. Łącz nie po jaz dy te
prze je cha ły po nad 130 ty się cy
ki lo me trów, a ich śred nie zu ży -
cie pa li wa nie prze kro czy ło
24 l/100 km. Wy nik ten po -

twier dza wy so ką oszczęd ność
sil ni ków Sca nia trze ciej ge ne -
ra cji, ale tak że sku tecz ność
za sto so wa nych roz wią zań
tech nicz nych oraz pro fe sjo -
nal nych szko leń. Pro gram
„Za wsze na cze le” przy niósł
za mie rzo ne efek ty, dla te go
bę dzie kon ty nu owa ny w ro -
ku 2016. Aby do trzeć do jesz -
cze szer szej gru py klien tów,
flo ta te sto wych ze sta wów zo -
sta nie uzu peł nio na o kil ka no -
wych jed no stek.
Po kil ku la tach prze rwy Sca nia
Pol ska po wró ci ła w 2015 ro ku
do or ga ni za cji „Test To urów”
stwa rza ją cych do sko na łą
moż li wość za po zna nia się
z naj now szy mi roz wią za nia mi

szwedz kie go kon cer nu dla
bran ży bu dow la nej i jed no -
cze śnie wy pró bo wa nia ich
w cięż kim te re nie. Dzię ki kil ku -
na stu do god nym lo ka li za cjom
w ta kich po ka zach uczest ni -
czy łącz nie oko ło 1.500 klien -
tów, dla te go od bę dą się one
rów nież w przy szłym ro ku. 
W cią gu ostat nich je de na stu
mie się cy nie za bra kło wy da -
rzeń na po zio mie fa brycz -
nym. Jed nym z naj waż niej -
szych był słyn ny kon kurs
Young Eu ro pe an Truck Dri -
ver. Uczest ni czył w nim kie -
row ca z Pol ski i choć re pre -
zen tu je bar dzo wy so ki po -
ziom, to za bra kło mu szczę -
ścia. W efek cie wy grał tyl ko
kon kurs na naj bar dziej eko -
no micz ną jaz dę pod czas
pierw sze go dnia zma gań.

Cie ka wą ini cja ty wę stanowi
także we wnętrz ny kon kurs
Sca nia Top Te am, w któ rym
współ za wod ni czą me cha ni -
cy. W tym ro ku do ry wa li za cji
przy stą pi ło bli sko osiem ty -
się cy osób. Wy grał ze spół
z No wej Ze lan dii, na to miast
pra cow ni cy pol skich ser wi -
sów do tar li aż do pół fi na łu.
Kon kurs bę dzie kon ty nu -
owa ny, po nie waż cie szy się
du żym za in te re so wa niem
i jest nie zwy kle sku tecz nym
na rzę dziem mo ty wa cyj nym
w zdo by wa niu wie dzy i umie -
jęt no ści do ty czą -
cych ob słu gi po jaz -
dów mar ki Sca nia. 

www.scania.pl

Sca nia Pol ska jest zde cy do wa nym li de rem ryn ku pod wo zi, ale licz ba 64 sprze da -
nych po jaz dów dla bran ży bu dow la nej (wy wrot ki, be to no mie szar ki, pom py do be -
to nu, skrzy nie z żu ra wiem) wciąż jest da le ka od ocze ki wań

Do listopada tego roku Scania Polska dostarczyła rekordową liczbę pojazdów
strażackich. Sprzedaż wyniosła aż 139 sztuk, oznacza to, że w ręce strażaków trafiło
niemalże dwa razy tyle pojazdów co przez cały rok 2014

Pol ski ry nek no wych po jaz dów cię ża ro wych po wy żej 16 ton dmc zwięk szył się w ro -
ku 2015 o 32% i nie ba wem po wi nien prze kro czyć 20 ty się cy sztuk. Na wy kre sie wi -
dać w jak du żym stop niu za le ży on od PKB

http://www.scania.pl/
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Ideą przy świe ca ją cą po wsta -
niu fir my PTM Polska, jed no -
cze śnie uza sad nia ją cą wej -
ście na sto sun ko wo cia sny
ry nek pro duk tów dla trans -
por tu dro go we go, by ło ofe ro -
wa nie roz wią zań ni szo wych.
Sprze daż roz po czę to więc
bar dzo am bit nie – od na czep
z ru cho mą pod ło gą bel gij -
skiej mar ki Stas. Dzię ki du że -
mu za an ga żo wa niu ze spo łu
PTM Polska w nie dłu gim cza -
sie fir ma osią gnę ła bli -
sko 50% udzia łu w pol skim
ryn ku po jaz dów te go ty pu.

Na tu ral ną kon se kwen cją co -
raz więk szych suk ce sów
han dlo wych by ło utwo rze nie
dzia łu po jaz dów uży wa nych
oraz roz wój ob słu gi po sprze -
da żo wej. W tym ce lu zor ga -
ni zo wa no pro fe sjo nal ną sieć
ser wi sów, dział czę ści za -
mien nych z ma ga zy nem
cen tral nym w Ło dzi, dział fi -
nan so wa nia, lo gi sty ki oraz
trans por tu, dzię ki któ re mu
za mó wio ny po jazd może
trafić wprost na plac klien ta.
Stas to rów nież bar dzo ce -
nio ny pro du cent na czep wy -
wro tek na le żą cych do kla sy
pre mium o naj wyż szych wa -

lo rach ja ko ścio wych i użyt ko -
wych. – Gdy fir ma PTM Polska
za czę ła in ten sy fi ko wać dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu zwięk sze -
nie ich po pu lar no ści w Pol -
sce, oka za ło się że ma ją zbyt
wy so ką ce nę wej ścio wą. Nie
każ dy klient ro zu mie, że ce nę
wej ścio wą moż na od zy skać
na ce nie wyj ścio wej z da nej
in we sty cji. Dru gim ele men tem
ha mu ją cym sprze daż jest bu -
do wa opar ta na ra mie alu mi -
nio wej. My ślę, że na wet po ło -
wa klien tów w Pol sce nie jest
jesz cze prze ko na na do kon -

struk cji no śnej wy ko na nej z ta -
kie go ma te ria łu w na cze pie
wy wrot ce, a Stas nie sto su je
ram sta lo wych – opo wia da
To masz Bar to sze wicz, wła ści -
ciel PTM Polska.
Chcąc wzmoc nić swo ją po zy -
cję na ryn ku po jaz dów bu dow -
la nych, łódz ka fir ma po sta no -

wi ła roz sze rzyć ga mę ofe ro wa -
nych pro duk tów. Po wie lu ana -
li zach i kon sul ta cji z bel gij ski -
mi part ne ra mi uzy ska no zgo dę
na wpro wa dze nie na czep wy -
wro tek nie miec kiej mar ki Lan -
gen dorf. – Choć te po jaz dy ma -
ją ta kie sa mo prze zna cze nie to,
zgod nie z na szy mi prze wi dy wa -
nia mi, nie kon ku ru ją ze so bą.
Po twier dzi ło się to już po kil ku
mie sią cach sprze da ży. Klien ci
ku pu ją cy na cze py wy wrot ki
Stas nie zmie ni li swo ich do -
tych cza so wych pre fe ren cji
i zde cy do wa li się po zo stać
przy bel gij skiej mar ce, na to -
miast klien ci, któ rzy wcze śniej
nie de cy do wa li się na nie, czy
to z po wo du zbyt wy so kich
cen, czy alu mi nio wej ra my, te -
raz wy bie ra ją po jaz dy Lan gen -
dorf. Na cze py te są pro du ko -
wa ne w Niem czech przez fir -
mę, któ ra ma 125-let nie do -
świad cze nia w kon stru owa -
niu środ ków trans por tu.

Od trzech lat ma ona no we go
wła ści cie la nie zwy kle moc no
za an ga żo wa ne go w jej roz wój
i wpro wa dza nie naj no wo cze -
śniej szych tech no lo gii pro -
duk cji. Dla te go też uwa żam,
że po zy ska li śmy bar dzo per -
spek ty wicz ne go part ne ra, któ -
re go ofer ta jest ide al nie do pa -
so wa na do ocze ki wań pol -
skie go ryn ku – prze ko nu je
To masz Bar to sze wicz.
Dzię ki pro duk tom mar ki
Langendorf fir ma PTM Polska
jest te raz w sta nie moc niej
„po wal czyć” o klien tów sek -

to ra rol ni cze go ofe ru jąc im
na cze py wy wrot ki ze skrzy -
nia mi alu mi nio wy mi po wy -
żej 45 m3. Znacz nie więk sze
moż li wo ści ma rów nież
w bran ży bu dow la nej, dla któ -
rych są prze zna czo ne po jaz -
dy po ni żej tej ob ję to ści,
z nad wo zia mi alu mi nio wy mi
(w tym izo lo wa na do prze wo -
zu ma sy bi tu micz nej) i sta lo -
wy mi ty pu half -pi pe. Wszyst -
kie ma ją sta lo we ra my z pro -
sty mi po dłuż ni ca mi (bez zwę -
że nia z przo du po jaz du),
gwa ran tu jąc od po wied nie
pod par cie skrzy ni. Ofer tę uzu -
peł nia ją na cze py ni sko po dwo -
zio we do prze wo zu ma szyn
bu dow la nych oraz na cze py
wy so ko spe cja li stycz ne (bez
osi łą czą cych ko ła) do trans -
por tu pre fa bry ka tów be to no -
wych, kon struk cji sta -
lo wych, szkła tech -
nicz ne go itp.

POJAZDY BUDOWLANE

Na cze py Lan gen dorf do stęp ne w Pol sce!
Od nie daw na w ofer cie łódz kiej fir my PTM Polska do stęp ne są na cze py wy -
wrot ki Lan gen dorf. To od po wiedź pol skie go dys try bu to ra na po trze by klien -
tów, któ rzy po szu ku ją wy trzy ma łych po jaz dów ze śred niej pół ki ce no wej

www.langendorf.pl

Skrzy nie na czep alu mi nio wych Lan gen dorf są wy ko ny wa ne z czterocen ty me tro -
wych pa ne li, któ rych ze wnętrz na ścian ka ma gru bość 2,5, a we wnętrz na 4 mm.
W opcji do stęp ne są wzmoc nie nia pod ło go we i ścien ne

Eli mi na cja tra dy cyj nych osi w na cze pach spe cja li stycz nych Lan gen dorf umoż li wia
bar dzo ni skie umiesz cze nie prze wo żo ne go ła dun ku, a tym sa mym zmiesz cze nie
się w do pusz czal nej wy so ko ści

To masz Bar to sze wicz, właściciel fir my
PTM Polska jest po zy tyw nie za sko czo ny
zna jo mo ścią mar ki Lan gen dorf, która
w Pol sce  utoż sa mia na jest z wysokiej
jakości nie miec ki mi po jaz da mi o trwa -
łej i wy trzy ma łej kon struk cji

http://www.ptmpolska.pl/


http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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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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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,

sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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

1/2016 29.01.2016 15.12.2015 04.01.2016
2/2016 18.03.2016 09.02.2016 24.02.2016
3/2016 25.05.2016 19.04.2016 05.05.2016
4/2016 15.07.2016 06.06.2016 20.06.2016
5/2016 16.09.2016 08.08.2016 25.08.2016
6/2016 18.11.2016 02.11.2016 26.10.2016

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 6/2015 

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/index.php/czasopisma/prenumerata


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


http://camso.co/

