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SPIS TREŚCI

Trim ble się nie pomy li!

Sto so wa nie od po wied nio do bra nych sys te mów
ste ro wa nia pra cą ma szyn po zwa la na zwięk -
sze nie ich wy daj no ści, a w efek cie skró ce nie
cza su wy ko na nia ro bót to ro wych

War kot sil ni ków jest dla mnie mu zy ką!

Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNHi

Perfekcja nie tylko dla koneserów

Le gen dar ny mo del ko par ki ko ło wej Me ca -
lac 714 MWe zna lazł god ne go na stęp cę. Naj -
now szy Me ca lac 15 MWR wy róż nia się de si -
gnem, in no wa cyj no ścią i kom for tem 

In te li gent ne Ko mat su co raz lepsze!

W ma ju za de biu to wa ły w Pol sce ma szy ny in -
te li gent ne Ko mat su. Po sta no wi li śmy spraw -
dzić, co wy da rzy ło się w cią gu mi nio nych sied -
miu mie się cy od ich pol skiej pre mie ry  

Uni wer sal na pol ska kla sa śred nia 

Spy char ki gą sie ni co we o mo cy sil ni ka od 110
do 220 kW to ma szy ny kla sy śred niej. W Pol -
sce pro du ku je się kil ka pod sta wo wych mo de li
te go ty pu ma szyn oraz ich licz ne od mia ny

Stal bet 2 – jedna ro bo ta go ni kolejną…

Ro bo ty ziem ne, wy bu rze nia i roz biór ki kom plek -
sów prze my sło wych oraz pro duk cja kru szyw.
Oprócz tego Stalbet 2 zajmuje się jesz cze re kul -
ty wa cją ob sza rów zde gra do wa nych… 

LiuGong po twier dza wielkie aspi ra cje 

Do bie ga ją cy koń ca rok za pi sze się szcze gól -
nie w hi sto rii fir my LiuGong. Nie tyl ko z ra cji ju -
bi le uszu sześć dzie się cio le cia, ale tak że ukoń -
cze nia kilku in we sty cji w Pol sce

Ma ni tou na dro dze i na to rach 

Pod czas te go rocz nych Tar gów Ko le jo wych
TRA KO w Gdań sku bry tyj ska fir ma Ra il Pro -
ducts UK za pre zen to wa ła dwa po jaz dy spe -
cjal ne o bar dzo in te re su ją cej kon struk cji 

Ca se na wysokim tarasie

Ope ra to rzy dwóch ko pa rek gą sie ni co wych
Ca se Se rii D mo gli spo glą dać z gó ry na kon -
ku ren cję. Ich ma szy ny znalazły się bo wiem aż
na „Ta rasie Do lo mi tów”

Dy na pac w no wych szatach

Od trze cie go paź dzier ni ka mar ka Dy na pac
zna la zła się w struk tu rach fran cu skiej gru py
ka pi ta ło wej FAY AT. Ma szy ny zy ska ły no we
bar wy, a pol ski od dział zmie nio ną na zwę

Mer lo bu dow ni czy hal!

Ha le na mio to we to często optymalne roz wią -
za nie. Ko rzy stać z nich mo gą za rów no oso by
pry wat ne, jak i fir my po trze bu ją ce do dat ko wej
po wierzch ni pod da chem…

Hy un dai R1200 -9 – gi gant z gra cją 

Pierw sza sprze da na w Eu ro pie 120-to no wa ko -
par ka Hy un dai zna la zła za sto so wa nie przy pra -
cach wy bu rze nio wych w sto li cy Luk sem bur ga.
Ma szy na po ra dzi ła so bie do sko na le
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Dro dzy Czy tel ni cy,
Czas, czas i jesz cze raz czas… A może ra czej je go brak i konieczność ciągłych  z nim zma gań. Mo tyw
ucie ka ją ce go co raz szyb ciej cza su po ja wia się nie tylko z racji jubileuszowych gali, ale za każ dym ra zem,
gdy od wie dza my użyt kow ni ków ma szyn w miej scach ich pra cy. W ko pal niach, na dro gach, w głę bo kich
wy ko pach, a ostat nio tak że co raz czę ściej na to ro wi skach. Po ję cie cza su przy wo łu ją często do staw cy
sprzę tu bu dow la ne go. No wo cze sne go, in no wa cyj ne go, a co za tym idzie po zwa la ją ce go czy nić oszczęd no -
ści, bo… skra ca ją ce go czas wy ko na nia za da nia. Nic zatem dziw ne go, że będąc stałe „pod czasem”
człowiek bez wied nie za czy na nu cić pod no sem „Ti me” gru py „Pink Floyd”. Słyn na kom po zy cja po ja wi ła
się na kul to wym al bu mie „The Dark Si de of the Mo on” wy da nym w ro ku 1973. Tak dawno temu! Na sza
piłkarska re pre zen ta cja zwy cię sko zre mi so wa ła wów czas z An glią na We mbley i po je cha ła na fi na ły mi -
strzostw świa ta do – wte dy jesz cze za chod nich – Nie miec. Te raz po dą ża w prze ciw nym kie run ku.
Na szczę ście nie w sen sie spor to wym, ale czy sto geo gra ficz nym… A wra ca jąc do „The Dark Si de Of The
Mo on”, to jest to ta ka ko par ko -ła do war ka wśród mu zycz nych al bu mów. Po rów na nie do ty czy oczy wi ście
po pu lar no ści wśród na byw ców. Dzie ło „Pink Floyd” sprze da ło się do tej po ry w po nad pięć dzie się ciu mi -
lio nach li cen cjo no wa nych ko pii. 
Schy łek ro ku to oka zja do pod su mo wań i snu cia pla nów na przy szłość. Sta ra li śmy się do ko nać te go z Jac -
kiem Ma łę czyń skim, któ ry wygospodarował chwi lkę, by od wie dzić na szą re dak cję. Pod su mo wa nie te go -
rocz nej dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych wy pa dło bla dziut ko. Głów nie
z po wo du bra ku do ko nań. Pre zes Ma łę czyń ski – do czego już jesteśmy przyzwyczajeni – najbardziej
martwił się brakiem wspar cia. Zanosi się, że z tym będzie jeszcze gorzej, bo mogących służyć wsparciem
coraz mniej. Z kra jo we go po dwór ka znik nął wła śnie je den z więk szych dys try bu to rów. Bran ża zo sta ła
więc uszczu plo na, a SDMB chy ba stra ci ło bez pow rot nie jed ne go ze swo ich wi ce pre ze sów… No cóż, naj -
wyż sza po ra, by wspólnie za sta no wić się, co po cząć dalej z na szą co raz bar dziej ku le ją cą organizacją. Nie
trać my cza su, de cy zje powinny zapaść tu i teraz! 

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Rozściełacz do asfaltu

DYNAPAC

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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Marek Stańkowski, tel. 577 000 916 
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e-mail: frackiewicz@posbud.pl
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„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.
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W JCB go to wi na Bre xit

Bry tyj czy cy szy ku ją się do zmian, ja kie wy wo ła Bre xit. Tam tej szy
se kre tarz sta nu do spraw opusz cze nia UE w ubie głym ty go dniu
od wie dził głów ną sie dzi bę JCB, by wziąć udział w dys ku sji, na któ rą za pro szo no
ma łych i śred nich do staw ców tej fir my (m. in. Ga te 7, Kat mex Ltd, Thos Sto rey
i Re xroth). Pod no szo no kwe stie wy zwań, ale i no wych moż li wo ści, ja kie stwo rzy
opusz cze nie przez Wiel ką Bry ta nię struk tur unij nych. 

Pre zy dent Fran cji od wie dził Vo lvo

Prze by wa ją cy na szczy cie EU w Go ete bor gu pre zy dent Fran cji Em ma nu el Ma -
cron od wie dził głów ną sie dzi bę Vo lvo Gro up w Lund by. Wi zy ta roz po czę ła się
w ory gi nal ny spo sób – fran cu ski pre zy dent w to wa rzy stwie pre mie ra Szwe cji
Ste fa na Lo fve na przy je cha li do kam pu su bez sze lest nym i wol nym od emi sji elek -
trycz nym au to bu sem Vo lvo 7900. Pre zes Gru py Vo lvo Mar tin Lund stedt miał
oka zję za pre zen to wać do stoj nym go ściom kil ka tech no lo gicz nych in no wa cji. 

Au to no micz ne wo zi dła Lie bherr

Mi mo nie ustan ne go roz wo ju tech no lo gii wy do by cie su row ców ko pal nych sta -
je się wy zwa niem – ich za so by sta ją się co raz trud niej sze do po zy ski wa nia ze
wzglę du na umiej sco wie nie oraz nie przy ja zne śro do wi sko. Roz wią za niem mo -
że być au to ma ty za cja wy do by cia i trans por tu po zwa la ją ca unik nąć na ra ża nia
lu dzi na utra tę zdro wia, a na wet ży cia. Dla te go wła śnie Lie bherr za an ga żo wał
się w pra ce nad stwo rze niem au to no micz nych wo zi deł. Pro to ty po we ma szy ny
po wsta ły w ubie głym ro ku, a se ria prak tycz nych te stów pla no wa na jest
na rok 2019. 

Wspo ma ga nie na mia rę XXI wie ku

Wie my, jak dzia ła ją ma szy ny in te li gent ne, wie le osób mia ło już
oka zję ob ser wo wać ich pra cę (choć by na po ka zach spy char ki
Ko mat su pod czas tar gów Au to stra da). Tym ra zem zaj rze li śmy do ka bi ny ope ra -
to ra ko par ki Ko mat su PC2210LCi, w któ rej uwa gę przy cią ga zwłasz cza naj więk -
szy wy świe tlacz z do stęp nych na ryn ku iMC. To zdję cie oka za ło się prze bo jem
fa ce bo oka, a że nie wszy scy od wie dza ją me dia spo łecz no ścio we, za miesz cza -
my je tak że i tu taj. Co wi dać na ekra nie? 

IN TER MASZ i BUD MA znów ra zem!

Dzie sięć pa wi lo nów wy sta wien ni czych, po nad sto kon fe ren cji, pre zen ta cji
i warsz ta tów oraz czte ry dni peł ne biz ne so wych spo tkań – tak w du żym skró cie
wy glą da za po wiedź Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry
BUD MA 2018. Po kil ku la tach po wra ca do nich jed no z naj cie kaw szych wy da -
rzeń bran ży ma szyn – tar gi IN TER MASZ!  W stre fie ma szyn bu dow la nych spo -
dzie wać się mo że my eks po zy cji kil ku dzie się ciu firm pre zen tu ją cych swo ją naj -
now szą ofer tę. 

Se ria wy pad ków!

Po go da fa tal na, dzień krót ki, ale mi mo wszyst ko se ria wy pad ków z udzia łem
sprzę tu bu dow la ne go jest w tym ty go dniu wy jąt ko wo du ża! Za czę ło się nie ty -
po wo – od ko li zji sa mo cho du oso bo we go z ko par ko -ła do war ką na war szaw -
skiej Bia ło łę ce. Pas sat był bez szans w star ciu z ma są ma szy ny, a je go pa sa że -
ro wie tra fi li do szpi ta la. Co w tym nie ty po we go – otóż w tym wy pad ku to kie row -
ca sa mo cho du oso bo we go był pod wpły wem al ko ho lu.

http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=374&key=7CMjjH7A&subid=5221-Y8nedJY2T2M5Lg&tmpl=component
http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=377&key=LNrmDvDM&subid=5221-Y8nedJY2T2M5Lg&tmpl=component
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Lie bher rem w tu ne lu

Czte ry ła do war ki Lie bherr XPower moż na te raz za mó wić ze spe -
cjal nym pa kie tem do pra cy w tu ne lach. Do ty czy to mo de -
li: L 550, L 556, L 566 oraz L 576. Udo sko na le nia pod wyż sza ją po ziom bez pie -
czeń stwa pra cy w tu ne lach, zwięk sza ją tak że nie za wod ność ma szyn użyt ko wa -
nych w trud nych wa run kach. Naj bar dziej pod sta wo wym jest uży cie har to wa ne go
szkła w dźwię kosz czel nej ka bi nie, a tak że sys te my ROPS i FOPS, któ rych po sia -
da nie jest istot ne zwłasz cza pod czas pra cy w ta kich miej sach, jak wła śnie tu ne le. 

Trim ble się nie my li!

Pra ce przy mo der ni za cji czy re mon cie li nii ko le jo wych, któ rych nie da się tak
po pro stu wy łą czyć z ru chu, na le żą do naj trud niej szych. Z re gu ły bo wiem tuż
obok pra cu ją cych ma szyn śmi ga ją po cią gi. Trze ba za tem dbać o mak sy mal nie
szyb kie tem po, a przy tym sta rać się o jak naj więk szą do kład ność. Nie dzi wi za -
tem, że fir ma Cris -Han pro wa dzą ca pra ce przy li nii ko le jo wej E 20 w pod war -
szaw skim Ur su sie, wy po sa ży ła spy char kę Cat D6K XL w sys tem ste ro wa nia pra -
cą Trim ble 3D. 

Na Ma zu ry do Kra ko wa?

Wkrót ce kil ka na ście zbior ni ków wod nych – bę dą cych po zo sta ło ścią po daw nej
żwi row ni – w pod kra kow skim Przy la sku Ru siec kim ma za mie nić się w cen trum
re kre acyj ne z ką pie li ska mi, pla żą i ścież ka mi ro we ro wy mi. Dla te go za kil ka lat
miesz kań cy Kra ko wa i oko lic chcąc od po cząć nad je zio rem nie bę dą mu sie li je -
chać na Ma zu ry, gdyż cen trum ma przy po mi nać słyn ną pol ską kra inę je zior.

CAT MH3022 – ko ło wa ko par ka prze ła dun ko wa

No wa ga ma ko pa rek ko ło wych CAT MH3022, MH3024, MH3026
do prac prze ła dun ko wych po udo sko na le niu spraw dza się jesz -
cze le piej. Uspraw nie nia wpro wa dzo ne do mo de li na rok 2018 sprzy ja ją szyb -
kie mu zwro to wi z in we sty cji oraz po pra wia ją ogól ną wy daj ność, wszech stron -
ność i bez pie czeń stwo. Pod czas pro jek to wa nia no wych ko pa rek skon cen tro wa -
no się na efek tyw no ści pra cy i zmniej sze niu kosz tów eks plo ata cji. Użyt kow ni cy
nie mu szą np. ku po wać ma szy ny o sze ro kim pod wo ziu, je śli pra cu ją z ma te ria -
ła mi o ni skiej gę sto ści. 

LoJack po mo że od zy skać ma szy nę

Co raz wię cej ma szyn wy po sa żo nych jest w róż ne za bez pie cze nia an ty kra dzie -
żo we, cza sa mi jed nak wszyst kie za wo dzą i ma szy na zni ka... Co wte dy? Nie za -
wsze ła two jest od kryć, kto ją ukradł, a przede wszyst kim, do kąd za brał. A czas
pły nie, ro bo ta cze ka, prze sto je gro żą utra tą za rob ku. Aby za po biec ta kim sy tu -
acjom, moż na wy po sa żyć ma szy nę w sys tem jej lo ka li za cji. Na przy kład
LoJack – je dy ny ra dio wy sys tem lo ka li za cji, dzia ła ją cy w 40 kra jach na świe cie,
w tym w Pol sce. 

Pra cow ni cy po szu ki wa ni!

Po zba da niu 754 ty się cy przed się biorstw GUS przed sta wił wy ni ki trze cie go
kwar ta łu na ryn ku pra cy. Wol nych jest 131,2 tys. miejsc – w bu dow nic twie bra -
ku je aż 20,8 tys. pra cow ni ków. Nie zdzi wił nas fakt, że jed ną z naj czę ściej po -
szu ki wa nych spe cjal no ści są ope ra to rzy i mon te rzy ma szyn i urzą dzeń – jest
to 15,8 pro cent.

http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=379&key=0kzYZwcs&subid=5221-Y8nedJY2T2M5Lg&tmpl=component
http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=379&key=0kzYZwcs&subid=5221-Y8nedJY2T2M5Lg&tmpl=component


Dzię ki kon se kwent nym dzia ła niom po dej mo wa nym w wie lu
kra jach, tak że w ra mach eu ro pej skich pro gra mów wy rów ny -
wa nia roz wo ju sie ci dro go wej, przy wspo ma ga niu eu ro pej skie -
go Fun du szu Spój no ści oraz do ta cji Unii Eu ro pej skiej – stan
in fra struk tu ry dro go wej jest zde cy do wa nie lep szy niż przed la -
ty. Zna cze nie te go fak tu trud no prze ce nić, zwłasz cza w do bie
tak dy na micz ne go roz wo ju go spo dar cze go, bo wiem to wła -
śnie sieć trans por to wa jest krwio obie giem go spo dar ki, a w ży -
ciu co raz więk szych po pu la cji miesz kań ców miast i miej sco -
wo ści – jej new ral gicz nym ner wem. Utrzy ma nie sie ci dróg we
wła ści wym sta nie nie jest za da niem ła twym, a w okre sie pa no -
wa nia zi mo wych wa run ków sta je się wręcz wy zwa niem. 
Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy to od lat uzna na
w świe cie plat for ma spo tkań eks per tów, na ukow ców, a tak że
prak ty ków z firm, któ re na co dzień zaj mu ją się za da nia mi zwią -
za ny mi z utrzy ma niem dróg zi mą. Ogrom ne zna cze nie Kon -
gre su wy ni ka nie tyl ko z za się gu, ja ki obej mu je swo im od dzia -
ły wa niem, ale tak że wszech stron no ści te ma tów bę dą cych
przed mio tem ob rad. Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro -

go wy jest je dy nym wy da rze niem tak sze ro ko oma wia ją cym te -
ma ty kę zwią za ną z zi mo wym utrzy ma niem dróg – od pla no wa -
nia za dań, przez ich fi nan so wa nie, stan dar dy a tak że in no wa -
cje, wno szą ce no wą ja kość w utrzy ma nie dróg w od po wied -
nim sta nie przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów po no szo -
nych w tym za kre sie. I tak na pla no wa ny pro gram ob rad Kon -
gre su skła da ją się ta kie te ma ty jak:
• sy tu acje eks tre mal ne i ka ta stro fy;
• zmia na kli ma tu i śro do wi sko;
• in for ma cje o wa run kach po go do wych na dro gach;
• użyt kow ni cy dróg i bez pie czeń stwo dro go we;
• za rzą dza nie i pla no wa nie w za kre sie zi mo we go utrzy ma nia dróg;
• sprzęt i pro duk ty;
• zi mo we utrzy ma nie dróg na ob sza rach miej skich;
• tu ne le i mo sty.
Ob ra dy od by wać się bę dą w pię ciu rów no le głych se sjach te -
ma tycz nych. Przed sta wi cie le ad mi ni stra cji dro go wych, na -
ukow cy i eks per ci dro go wnic twa zgło si li oko ło trzystu prac.
Wy bra ne re fe ra ty zo sta ną przed sta wio ne w for mie pre zen ta cji

lub in te rak tyw nych se sji pla ka to wych na po szcze gól nych se -
sjach tech nicz nych. Ponadto organizatorzy za pla no wali tak że
se sję mi ni ste rial ną, w której udzia ł wezmą  przed sta wi cie le rzą -
dów i ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Pod czas Kon gre su od bę dą się tak że tar gi, na któ rych swo je
pro duk ty, sprzęt lub usłu gi za pre zen tu je kil ka dzie siąt firm
z piętnastu państw. Wśród wy staw ców znaj dą się sto iska na -
ro do we Czech, Fran cji, Ja po nii, Pol ski oraz Włoch. Na eks po -
zy cję tar go wą skła da się tak że pre zen ta cja niezwykle bo ga te -

go par ku naj now szych ma szyn zwią za nych z utrzy ma niem
dróg w trud nych wa run kach zi mo wych. 
Dla oko ło dwóch tysięcy uczest ni ków Kon gre su przy go to wa ne
zo sta ły rów nież dwie wi zy ty tech nicz ne. Pół dnio we wy jaz dy
da ją moż li wość obej rze nia Ob wo du Utrzy ma nia Au to stra dy
i za po zna nia się ze spe cy fi ka cją pro jek tu in fra struk tu ral ne go,
ja kim jest most w Kwi dzy nie oraz zwie dze nia Cen trum Za rzą -
dza nia Ru chem Tri star, pol skie go głę bo ko wod ne go ter mi na lu
kon te ne ro we go DCT Gdańsk i za po zna nia się z kon struk cją
tu ne lu pod Mar twą Wi słą.
Do dat ko wą atrak cją Kon gre su bę dą za wo dy płu gów od śnież -
nych. Pod czas prze jaz du po to rze z prze szko da mi sę dzio wie
oce nią umie jęt no ści pro wa dze nia po jaz du, czas prze jaz du
i stan tech nicz ny płu gu. Za wo dy swo ją ory gi nal no ścią przy cią -
ga ją sze ro ką pu blicz ność oraz wy zwa la ją du cha spor to wej ry -
wa li za cji. W dniu 22 lu te go na spe cjal nym to rze przy Sta dio nie
Ener ga zmie rzą się mistrzowie kie row nicy, któ rzy okazali się
najlepsi w  swoich krajach wygrywając lokalne eli mi na cje.
Wstęp na za wo dy jest bez płat ny. 
Pięt na sta edy cja Kon gre su od bę dzie się w dniach 20-23 lu te -
go 2018 ro ku, w Gdań sku w obiektach Cen trum Wy sta wien ni -
czo-Kon gre so wego AM BE RE XPO. Je go or ga ni za to ra mi są Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, Świa to we Sto -
wa rzy sze nie Dro go we PIARC oraz Mia sto Gdańsk.
Kon gres i to wa rzy szą ce mu tar gi od by wa ją się pod ho no ro -
wym pa tro na tem Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.
Spon so ra mi Kon gre su są: zło ci: AEBI Schmidt, Bu di mex,
srebr ni: Astal di, Stra bag, brą zo wi: Ener go pol i Me tro stav
Szcze gó ły i pro gram Kon gre su: http://piarcg dan sk2018.org/
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Trzeciego dnia imprezy na spe cjal nym to rze przy Sta dio nie Ener ga zmie rzą się operatorzy
pługów, któ rzy oka za li się naj lep si w swo ich kra jach wy gry wa jąc lo kal ne eli mi na cje

Pięt na sta edy cja Kon gre su od bę dzie się w dniach 20-23 lu te go 2018 ro ku, w Gdań -
sku w obiektach Cen trum Wy sta wien ni czo-Kon gre so wego AM BE RE XPO
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No wy rok za cznie my dość nie ty po wo, od tar gów ma szyn
bu dow la nych. Już na prze ło mie stycz nia i lu te go od bę dzie
się bo wiem IN TER MASZ. Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań -
skie po sta no wi ły  po móc nie zde cy do wa nym i nie pew nym,
któ rzy nie wiedzieli, czy wy brać się w ma ju do Po zna nia czy
mo że do Kielc. Te raz bę dą mie li ła twiej! Zi ma nie jest naj -
lep szym cza sem do eks po no wa nia ma szyn na ze wnątrz,
jed nak z dru giej stro ny na bu do wach jest wte dy nie co mniej
pra cy i mo że dzię ki te mu tar gi od wie dzi wię cej osób? Nie
trze ba co fać się pa mię cią aż tak bar dzo, by przy po mnieć
so bie choć by po przed ni ka IN TER MA SZU, tar gi Bu masz,
któ re rów nież od by wa ły z BUD MĄ i wca le na to nie na rze -
ka ły! Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie dys po nu ją prze -
cież wy star cza ją cą ilo ścią miej sca, by wy eks po no wać ma -
szy ny we wnątrz hal, a część go ści BUD MY bę dzie za wo -
do wo za in te re so wa na tak że ma szy na mi i sprzę tem. Pi sząc
te sło wa w grud niu, nie wie my jesz cze, jak wy glą dać bę dą
przyszłoroczne poznańskie ma szy no we tar gi. Ma my już
jed nak wie dzę o me da li stach! Zło tym Me da lem tar gów IN -
TER MASZ 2018 wy róż nio no bo wiem dwie ma szy ny (me da -
le są rów no rzęd ne): 
ME CA LAC 9MWR 
Me ca lac se rii MWR zre wo lu cjo ni zo wał kon cept ko pa rek ob ro -
to wych, dzię ki na tu ral nie zba lan so wa nej wa dze oraz ob ni żo -
nym środ ku cięż ko ści, ma szy na sta ła się nie do ści gnio nym mi -
strzem w pra cach bu dow la nych. In no wa cyj ne po my sły pro jek -
tan tów Me ca la ca po zwo li ły na stwo rze nie ma szy ny, któ ra nie
tyl ko przy ku wa uwa gę, ale mo że się po szczy cić 100% zwrot -
no ścią, zwar to ścią oraz zwin no ścią. Jest naj lep szym po moc ni -
kiem na bu do wie.
Mi ni ko par ka gą sie ni co wa Wac ker Neu son ET 18
Wac ker Neu son ET18 je dy na na świe cie mi ni ko par ka z sys te -
mem pio no wa nia nad wo zia i ra mie nia ko pią ce go VDS® oraz
szyb ko złą czem hy drau licz nym Easy Lock. Ma sa oko ło 2 ton
po zwa la na trans port tej ma szy ny na stan dar do wej la we cie.
Jak za pew nia dys try bu tor, jest do stęp na od rę ki z pa kie tem ły -
żek w tym łyż ką skar po wą.
Bę dąc na tar gach IN TER MASZ, war to oczy wi ście zaj rzeć
i na bud mo wą eks po zy cję. Ujaw nia my za tem tak że, ja kie pro -
duk ty wy sta wia ne na BUD MIE zro bi ły naj więk sze wra że nie
na ju ry, któ re przy zna ło im Zło te Me da le MTP. W 2018 ro ku
jest ich aż 35. A oto lau re aci: 
• Bez sz czot ko wa szli fier ka ką to wa G13VE Hi ta chi pierw sza

sie cio wa szli fier ka ką to wa z sil ni kiem bez sz czot ko wym. 
• Bla cho da chów ka „REN” – naj now sza po zy cja w ofer cie han -

dlo wej Pru szyń ski Sp. z o. o. 
• Bra ma ga ra żo wa seg men to wa UniPro RenoSystem WI -

ŚNIOW SKI Sp. z o.o. 
• Bra ma ro lo wa na Hörmann De co therm S SB z in no wa cyj nym

me cha ni zmem sprę żyn na cią go wych. 
• Drew nia ne Drzwi We wnętrz ne HÖRMANN ty pu Con cep tli ne,

z in no wa cyj ną okle iną, nie zo sta wia ją ca od ci sków pal ców. 
• Drzwi CREO – alu mi nio we drzwi ze wnętrz ne WI ŚNIOW SKI

wy jąt ko wo sta bil ne i od por ne na od kształ ce nia 
• GE DA Ak ku Le iter Lift – naj bar dziej kom pak to wy wy ciąg to -

wa ro wy do trans por tu pio no we go róż nych ma te ria łów. 
• Gren ton Smart Pa nel – mo że łą czyć i za stę po wać funk cję kil -

ku ste row ni ków mon to wa nych zwy kle w obiek cie.

• GV GLASS VIEW EXPOM Sp. z o.o. – no wo cze sna i lek ka,
ta nia szkla na ba lu stra da o kon struk cji alu mi nio wej. 

• Hy bry do wy wen ty la tor da cho wy MAG -200 UNI WER SAL Sp.
z o. o., W przy pad ku bra ku wa run ków po trzeb nych do dzia -
ła nia wen ty la cji gra wi ta cyj nej użyt kow nik mo że włą czyć me -
cha nicz ną pra cę wen ty la to ra. 

• HY PER DE SMO – 300 Al chi mi ca S. A.- je dy na na ryn ku jed -
no skład ni ko wa po li ure ta no wo/po li mocz ni ko wa mem bra na
do hy dro izo la cji płyt mo stów ob ję ta Eu ro pej ską Apro ba tą
Tech nicz ną EOTA 033. 

• Da chów ka ce ra micz na IDE ALVA RIA BEL fir my LAU MANS do -
sko na le har mo ni zu je z każ dym ty pem ar chi tek tu ry.

• SmartConnected to stwo rzo na przez fir mę Wi śniow ski idea
pro duk tów in te li gent nych. Łą czy drzwi wej ścio we, bra mę ga -
ra żo wą, bra mę ogro dze nio wą, drzwi ta ra so we, drzwi bocz ne.

• In no wa cyj ny kon cept KRI SHO ME – sieć sa lo nów ofe ru ją -
cych kom plet bez piecz nej i ener go osz częd nej  sto lar ki dla
do mu od jed ne go pro du cen ta – fir my KRI SPOL

• iTOWER Linc Pol ska Sp. z o. o – połączenie stabilnej
konstrukcji, niezależnego zasilania, transmisji i oświetlenia
ze skutecznym systemem zabezpieczeń 

• Ko lek cja ETIU DA JA DAR Sp. z o.o. płyt ki z be to nu ar chi tek -
to nicz ne go zbu do wa ne w opar ciu o kształt hek sa go nu

• Mar ki za an ty -smo go wa VMZ cleanAir FA KRO Sp. z o. o., – au -
to ma tycz nie ste ro wa ne mar ki zy fil tru ją ce VMZ cleanAir po -
sia da ją mem bra nę RE SPI LON AIRR. Chro ni ona dom i je go
miesz kań ców przed smo giem, roż ny mi za nie czysz cze nia mi
oraz aler ge na mi,

• MU RI STON ECOR SON – tynk de ko ra cyj ny, we wnętrz no -ze -
wnętrz ny, zło żo ny z wy se lek cjo no wa ne go kru szy wa o o róż -
nej gra nu la cji. 

• No wa li nia drzwi wej ścio wych GRA DA RA FI RE EN TRA
Sp. z o. o., ja kość, de sign i sku tecz na ochro na przed wła -
ma niem, ha ła sem i po ża rem. 

• NPV EXPOM Sp. z o. o., NEW PER FECT VIEW prze suw no -
-roz wie ral ne za bu do wy bal ko nów, ta ra sów i log gii.

• Ogro dze nie RO MA®  in no wa cyj ny sys tem, któ ry skła da się
z ele men tów o pro stym, geo me trycz nym kształ cie. 

• ProParkiet Co lo urs of the World – in no wa cyj na pod ło ga dwu -
war stwo wa. 

• Re pe ater CHRO NO – wie lo funk cyj ne urzą dze nie umoż li wia -
ją ce cen tral ne ste ro wa nie au to ma ty ką do mo wą.

• Seg men to wa Bra ma Ga ra żo wa LPU 67 HÖRMANN KG
BROC KHA GEN.

• SYS TEM DE SKO WAŃ ŚCIEN NYCH PE RI MA XI MO 
• Sys tem do mu in te li gent ne go FA KRO smartHome
• Sys tem Ele wa cyj ny Pa ne le STRA MA®
• Sys tem Fla go wych Pap Ico pal
• Sys te my kon tro li do stę pu HÖRMANN
• Sys tem M Glen Dim plex Ther mal So lu tion – pom py cie pła

do grza nia i chło dze nia Dim plex no wej ge ne ra cji.
• Sys tem ryn no wy Ga le co PVC2
• Sys tem wy gro dzeń – GMS CORPORATION – sposób na

wydzielanie komórek  lokatorskich lub miejsc parkingowych. 
• Szli fier ka prze gu bo wa Festool  LHS 225 EQ
• TAS SU Sza lun ki fun da men to we
• TE AM ICON – li nia okien łącząca tech nicz ną do sko na ło ść

z wy su bli mo wa nym stylem wzor nic twa prze my sło we go.

Me da li ści IN TER MA SZU za pra sza ją do Po zna nia!
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– Ro bo ty wy ko ny wa ne przy mo -
der ni za cji i prze bu do wie czyn -
nych li nii ko le jo wych ma ją swo -
ją spe cy fi kę. Trze ba pra co wać
nie tyl ko pre cy zyj nie i szyb ko,
ale przede wszyst kim bez piecz -
nie. Za rów no dla sa mych sie -
bie, jak i pa sa że rów prze jeż dża -
ją cych są sied nim to rem po cią -
gów oraz wszyst kich prze by wa -
ją cych na i wokół pla cu bu do -
wy – ta ki mi sło wa mi przy wi tał
nas na bu do wie kie ru ją cy pra -
ca mi ziemnymi Da riusz Ma jew -
ski z fir my Cris -Han. 
Pra ce wy ko ny wa ne są na li nii
ko le jo wej E 20 sta no wią cej
część II Pa neu ro pej skie go Ko -
ry ta rza Trans por to we go Za -
chód -Wschód łą czą ce go Ber -
lin z Mo skwą. Ce lem mo der ni -

za cji jest do sto so wa nie pa ra -
me trów li nii do stan dar dów
unij nych i wy mo gów umów
mię dzy na ro do wych, któ re
umoż li wia ją jaz dę po cią gów
pa sa żer skich z pręd ko -
ścią 160, a to wa ro wych 120
km/h. By osią gnąć za mie rzo -
ny cel nie zbęd na jest wy mia -
na szyn i pod kła dów oraz wy -
ko na nie od wod nie nia. – Cris -
-Han wy ko nu je ro bo ty ziem ne
po le ga ją ce na wy bra niu sta re -

go tłucz nia, zdję ciu znaj du ją -
cej się pod nim war stwy zie mi,
ze sta bi li zo wa niu pod ło ża, uło -
że niu geo w łók ni ny oraz war -
stwy ochron nej i za sy pa niu jej
no wym tłucz niem – wy ja śnia
Da riusz Ma jew ski. Pod kre śla
tak że, że wy ko naw cy za le ży
na ter mi no wym wy ko na niu ro -
bót. De cy du ją cy wpływ
na czas wy ko na nia za da nia
ma ją wy daj ność oraz efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szyn.
Ta kich jak pra cu ją ca na od -
wie dzo nym przez nas sied -
mio ki lo me tro wym od cin ku ro -
bót spy char ka Cat
D6K XL. – Pra cu jąc przy otwar -
tym ru chu na są sied nim to rze
i w oto cze niu in nych ma szyn
oraz wo zi deł mo ja spy char -

ka ra dzi so bie do sko na le. Nie
tyl ko ze wzglę du na swe zwar -
te ga ba ry ty uła twia ją ce ma -
new ry, ale przede wszyst kim
do po sa że nie w sys tem ste ro -
wa nia pra cą Trim ble 3D – mó -
wi ope ra tor Sła wo mir Ro gul -
ski. Je go oce ny nie dzi wią,
sys tem Trim ble za sad ni czo
pod no si bo wiem wy daj ność
pra cy. Nie tyl ko umoż li wia
osią gnię cie mi li me tro wej do -
kład no ści ro bót, ale tak że

istot nie je przy spie sza. Da riusz
Ma jew ski oce nia, że spy char -
ką z sys te mem Trim ble w tym
sa mym cza sie moż na wy ko -
nać pra ce, do któ rych skie ro -
wać trze ba by ło by co naj mniej
trzy tej sa mej kla sy ma szy ny
bez sys te mu. Ogra ni cze nie
licz by sprzę tu i pra cow ni ków
przy no si wy mier ne oszczęd -
no ści. Przede wszyst kim
na cza sie i na pa li wie. – Osią -
ga my przy tym i przez ca ły czas

utrzy mu je my wy ma ga ną pro -
jek tem do kład ność wy ko na nia
prac. Nie mu si my więc do ko -
ny wać po wo du ją cych do dat -
ko we kosz ty po pra wek – tłu -
ma czy kie row nik bu do wy.
Wła śnie utrzy my wa nie do kład -
no ści ma tu klu czo we zna cze -
nie. Na wet mi li me tro wa po -
mył ka w przy pad ku li czą ce go
kil ka set me trów od cin ka po -
wierzch ni prze kła da się na to -
ny ma te ria łu, któ ry ko ry gu jąc
nie do cią gnię cia, na le ży do dat -
ko wo prze mie ścić. Ze brać
lub – wprost prze ciw -
nie – na no wo za bu do wać. I tak
źle, i tak nie do brze. W obu
przy pad kach bo wiem – oprócz
ma szyn – ko niecz ne jest tak że
an ga żo wa nie środ ków trans -

por tu, za po mo cą któ rych
na bu do wę trze ba przy wieźć
do dat ko wy lub wy wieźć z niej
zbęd ny ma te riał.
Da riusz Ma jew ski wy ja śnia po -
wo dy, dla któ rych Cris -Han
zde cy do wał się za mon to wać
na spy char ce aku rat sys tem
ste ro wa nia wy ko rzy stu ją cy ta -
chi metr. Tech no lo gię tę wy bra -
no nie przy pad ko wo, sys tem
optycz ny jest bo wiem od por ny
na za kłó ce nia wy stę pu ją ce

w spe cy ficz nych wa run kach
pa nu ją cych na to ro wi skach.
Pra wi dło we dzia ła nie sys te mu
opar te go na tech no lo gii sa te li -
tar nej mo gą bo wiem w ta kich
wa run kach za bu rzać wszel kie -
go ro dza ju ele men ty ko le jo wej
in fra struk tu ry, ta kie jak prze -
wo dy trak cyj ne, wia duk ty,
mo sty, kład ki, kon struk cje
sta lo we, ekra ny aku stycz ne
czy se ma fo ry. – W przy pad ku
ro bót zwią za nych z mo der ni za -
cją szla ku ko le jo we go wy star -
czy, że ma szy na znaj dzie się
w ob rę bie drzew czy trak cji ko -
le jo wej, a sys tem opar ty
na GPS mo że prze stać na le ży -
cie funk cjo no wać. Jest on bo -
wiem za kłó ca ny, w cze go wy ni -
ku je go do kład ność spa da

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Trud ne wa run ki na to rach? Trim ble się nie pomy li!
Sto so wa nie od po wied nio do bra nych sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn po zwa la na zwięk sze nie ich
wy daj no ści, a w efek cie skró ce nie cza su wy ko na nia ro bót to ro wych. Ob ni ża tak że kosz ty i zwięk sza
kom fort pra cy pro wa dzą cych re mont. O tym, jak wy glą da to w prak ty ce, prze ko na li śmy się ob ser wu -
jąc pra ce pro wa dzo ne przez fir mę Cris -Han w pod war szaw skim Ur su sie

Umiesz czo ne na elek trycz nie re gu lo wa nym masz cie lu stro ak tyw ne 360° sta no wi
pa tent Trim ble i ma klu czo we zna cze nie dla do kład no ści sys te mu ste ro wa nia

Systemy sterowania pracą maszyn Trimble są szybkie w montażu, posiadają polski
interfejs, dzięki czemu ich konfiguracja i obsługa jest nieskomplikowana
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do nie ak cep to wal ne go po zio -
mu. Do kład ność sys te mu ta chi -
me trycz ne go po zo sta je na to -
miast przez ca ły czas nie zmien -
na. Na po praw ność je go dzia ła -
nia wpły wu nie ma ją też wa run ki
po go do we. Uży wa jąc go moż -
na efek tyw nie pra co wać za rów -
no w dzień, jak i w no cy, pod -
czas opa dów desz czu czy śnie -
gu. Oczy wi ście o ile nie sy pie
tak, że nic nie wi dać. Pra ca w ta -
kich wa runkach zresz tą i tak nie
mia ła by więk sze go sen su – tłu -
ma czy ope ra tor spy char ki. 
Głów ny mi ele men ta mi sys te -
mu ste ro wa nia optycz ne go
Trim ble 3D są: przy twier dzo ny
do le mie sza maszt elek trycz -

ny z ak tyw nym lu strem 360°
oraz usta wia ny na bu do wie ta -
chi metr UTS. Sys tem – choć
za awan so wa ny tech no lo gicz -
nie – jest od por ny nie tyl ko
na za kłó ce nia, ale tak że
na cięż kie wa run ki pa nu ją ce
na więk szo ści pla ców bu do -
wy. Sła wo mir Ro gul ski pod -
kre śla też pro sto tę je go mon -
ta żu, ka li bra cji i funk cjo no wa -
nia: – Choć wcze śniej pra co -
wa łem na ma szy nie bez sys te -
mu, nie mu sia łem dłu go uczyć
się je go ob słu gi. Jest ona uła -
twio na tak że dzię ki pol skie mu
in ter fej so wi. W ra zie po trze by
w każ dej chwi li li czyć mo gę
na po moc do staw cy sprzę tu.
In ży nie ro wie fir my SI TECH Po -
land udzie la ją wszech stron ne -
go wspar cia tech nicz ne go.

W więk szo ści przy pad ków
oby wa się na wet bez wi zy ty
na pla cu bu do wy, wy star czy
roz mo wa przez te le fon, by roz -
wiać mo je wąt pli wo ści. 
Ope ra tor spy char ki mo że ko -
rzy stać z sys te mu w pro mie -
niu pię ciu set me trów wo kół
usta wio ne go na pla cu bu do wy
ta chi me tru. W mia rę po stę po -
wa nia prac jest on prze miesz -
cza ny w ko lej ne miej sca, skąd
ko mu ni ku jąc się z umiesz czo -
nym na masz cie aktywnym lu -
strem 360° ob li cza po zy cję ma -
szy ny i w cza sie rze czy wi stym
dro gą ra dio wą prze sy ła in for -
ma cje o jej po zy cji i ru chu. Za -
sad ni cze zna cze nie dla sku -

tecz no ści i do kład no ści sys te -
mu ma fakt, że czy ni to z czę -
sto tli wo ścią aż dwu dzie stu
trans mi sji na se kun dę.
Opi su jąc dzia ła nie sys te mu ta -
chi me trycz ne go Trim ble, słów
kil ka po świę cić na le ży jed ne -
mu z je go klu czo wych ele -
men tów, ja kim jest ak tyw ne lu -
stro 360°. Umiesz czo ne
na szczy cie przy mo co wa ne go
do le mie sza ma szy ny masz tu
przez ca ły czas ko mu ni ku je
się z ta chi me trem. Po zwa la to
na pre cy zyj ne ob li cze nie po ło -
że nia le mie sza spy char ki. Ko -
ory dy na ty prze sy ła ne są
do jed nost ki ste ru ją cej za in -
sta lo wa nej w ka bi nie ope ra to -
ra. Spra wia to, że ste ru jąc hy -
drau li ką ma szy ny, prak tycz nie
w każ dych wa run kach, w peł -

ni au to ma tycz nie i z mi li me tro -
wą pre cy zją usta lić moż na wy -
so kość, spa dek oraz jej po zy -
cję na te re nie bu do wy. Dzię ki
te mu w cza sie rze czy wi stym
ma szy na w peł ni au to ma tycz -
nie pro wa dzo na jest po da -
nym pro jek cie. Od by wa się to
za rów no wzglę dem płasz -
czyzn po zio mych, jak i spad -
ków. Czuj ni ki umiesz czo ne

na ma szy nie umoż li wia ją po -
miar na chy le nia i ob ro tów wy -
ko ny wa nych przez nią pod -
czas pra cy. Da ne te w cza sie
rze czy wi stym tra fia ją do za in -
sta lo wa nej w ka bi nie jed nost ki
ste ru ją cej, któ rej za da niem
jest po rów ny wa nie in for ma cji
pły ną cych z czuj ni ków z da ny -
mi za war ty mi w cy fro wym pro -
jek cie. Ma to na ce lu wska za -
nie ope ra to ro wi ewen tu al nych
ko rekt, któ rych mu si do ko nać,
by wy ko nać za da nie zgod nie

z war to ścia mi prze wi dzia ny mi
w pro jek cie. – Po wgra niu pro -
jek tu 3D do za in sta lo wa nej
w ka bi nie spy char ki jed nost ki
ste ru ją cej mo gę po rów nać za -
ło żo ne war to ści ze sta nem rze -
czy wi stym i zo ba czyć na ja kiej
wy so ko ści mu si znaj do wać się
le miesz, aby wy ko nać za da nie
zgod nie z za ło że nia mi. Ko rzy -
sta jąc ze wska zó wek sys te mu

Trim ble pod czas jed ne go prze -
jaz du od ra zu zdej mu ję usta lo ną
war stwę ma te ria łu. Od by wa się
to bez ty cze nia i cią głej kon tro li.
Mo gę być pe wien, że za da nie
wy ko na ne zo sta nie zgod nie
z za ło że nia mi pro jek tu, od pa da
tym sa mym ko niecz ność wy ko -
ny wa nia cza so chłon nych po pra -
wek – Sła wo mir Ro gul ski nie
kry je uzna nia dla efek -
tyw no ści sys te mu
optycz ne go Trim ble.

Operator Sła wo mir Ro gul ski i kierownik budowy Da riusz Ma jew ski do ce nia ją za le ty
sys te mów ste ro wa nia Trim ble, któ re zde cy do wa nie przy spie sza ją pro wa dze nie prac

Jednostka sterująca uzyskuje informacje o aktualnej pozycji maszyny z tachimetru
rozstawionego na placu budowy i działającego w promieniu do pięciuset metrów 

Ta chi metr ro bo tycz ny Trim ble w trud nych wa run kach pra cy przy czyn nej li nii ko le jo -
wej gwa ran tu je naj wyż szą wy daj ność, do kład ność oraz efek tyw ność po mia ru

www.sitech-poland.pl

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


– Zna my Pa na ja ko przed sta wi cie la kon cer nu CNHi
w Pol sce. Brzmi to nie co enig ma tycz nie. Czy mógł by
Pan przy bli żyć swo ją funk cję? 
– Na po czą tek ma łe spro sto wa nie. Pra cu ję na rzecz CNHi nie tyl -
ko w Pol sce. Nad zo ru ję tak że i ko or dy nu ję oraz wspie ram pra cę
osiem na stu de ale rów mar ki Ca se dzia ła ją cych w kra jach Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej. Kon kret nie w Es to nii, na Li twie, Ło twie,
Ukra inie, w Cze chach, na Sło wa cji, na Wę grzech, w Ru mu nii, Moł -
da wii, Buł ga rii, Gre cji, na Cy prze, w Chor wa cji, Sło we nii, Czar no -
gó rze, Ser bii i Ma ce do nii. Wszę dzie tam zaj mu ję się roz wo jem
sprze da ży oraz dzia ła nia mi mar ke tin go wy mi. 

– Nad zo ru je Pan i słu ży wspar ciem. Mu si Pan być za tem
za ra zem sro gim oj cem, jak i ła god ną mat ką…
– To cel ne po rów na nie… Dzia łam sta now czo w okre ślo nych za -
mia rach i mam wy ma ga nia w sto sun ku do lo kal nych de ale rów.
Nie uwa żam na to miast, że sro go ścią uda się wie le osią gnąć.
Nikt z nas nie jest ide al ny, dla te go od cza su do cza su do cho dzi
do za draż nień czy kon tro wer sji. W ta kiej sy tu acji le piej zna leźć
szyb ko wspól ny ję zyk niż to czyć spo ry. Za wsze dą żę do kom -
pro mi su. Je go osią gnię cie wszyst kim wy cho dzi na do bre. 

– Mó wią o Pa nu, że po tra fi do ga dać się z każ dym. I to
nie tyl ko z ra cji wła da nia kil ko ma ję zy ka mi… Gdy spo -
tka li śmy się na Bau mie prze cho dził Pan płyn nie na an -
giel ski, wło ski, nie miec ki, by wró cić do pol skie go…
– Stop nia mo jej zna jo mo ści nie miec kie go ra czej bym nie prze -
ce niał, na to miast je że li cho dzi o an giel ski i wło ski to da je so bie
ra dę. Oczy wi ście sa ma zna jo mość ję zy ków ob cych nie wy star -
czy. Li czy się po dej ście i chęć po ro zu mie nia. My ślę, że w co -
dzien nych kon tak tach z de ale ra mi po ma ga mi to, że w CNHi
od po cząt ku pra co wa łem w mię dzy na ro do wym ze spo le. Wie le
osób, któ re w tym cza sie po zna łem, pra cu je do dzi siaj w CNHi,
czy to w we wnętrz nych struk tu rach kon cer nu, czy to w sie ci de -
aler skiej. Si łą rze czy pod trzy mu je my na szą zna jo mość, co pro -
cen tu je w co dzien nej pra cy. 

– Po roz ma wiaj my o pol skiej sie ci de aler skiej mar ki Ca -
se… W po ło wie te go ro ku na stą pi ły w niej za sad ni cze
zmia ny. Dys try bu cję ma szyn i ser wis po wie rzo no fir mom
z pol skim ro do wo dem… Czy to przy pa dek?
– Nie, ra czej świa do me za mie rze nie. Po przed nio dys try bu cję
i ser wis ma szyn Ca se pro wa dzi ły fir my ze szwedz kim i nie miec -
kim ro do wo dem. Te raz zde cy do wa li śmy się po wie rzyć je fir -
mom pol skim, któ re ma ją ugrun to wa ną po zy cję na ryn ku i są
do brze po strze ga ne na swo im ob sza rze dzia ła nia. Waż nym
aspek tem jest tak że to, że trzej ak tu al ni de ale rzy Ca se – EW PA,
ASbud i Tech -Eks pert – nie tyl ko się zna ją, ale tak że da rzą wza -
jem nie re spek tem. Two rzy to pod sta wy do brej współ pra cy. 

– Czy cza sy, kie dy to CNHi ofe ro wał pod mar ka mi Ca se
i New Hol land bar dzo po dob ne, a nie kie dy wręcz iden -
tycz ne ma szy ny, ode szły do prze szło ści? 
– Ten du alizm nie ma już miej sca, te raz obie mar ki ofe ro wa ne

są w od mien nym za kre sie pro duk to wym przez osob ne sie ci
sprze da ży. Ma szy ny prze zna czo ne są dla róż nych klien tów.

CNHi po sze rzy ło port fel pro duk to wy mar ki Ca se Con struc tion
i po sta wi ło na ma szy ny cięż kie dla sek to ra ogól no bu dow la ne -
go, re cy klin gu oraz pro duk cji kru szyw. Ma szy ny kom pak to we
New Hol land do peł ni ły ofer tę de ale rów ma szyn rol ni czych, na in -
nych ryn kach eu ro pej skich. W Pol sce nie są one sprze da wa ne.

– Jak oce nia Pan do tych cza so we efek ty „no we go otwar -
cia” w Pol sce? Wszyst ko funk cjo nu je zgod nie z pla nem?
– Jak do tych czas, mo że my być za do wo le ni. Wszyst ko funk cjo -
nu je tak, jak za kła da li śmy. Wspo mi na łem już, że istot ne zna cze -
nie ma fakt, że na si de ale rzy zna ją się nie od dziś i wza jem nie
sza nu ją. Li czę za tem, że ich współ pra ca bę dzie prze bie ga ła bez
za rzu tu. Le piej się ze so bą do ga dy wać, niż to czyć woj ny pod -
jaz do we. Je stem pe łen opty mi zmu co do per spek tyw zwięk sze -
nia sprze da ży ma szyn Ca se w przy szłym ro ku. 

– Pro szę po wie dzieć kil ka słów o fir mie Tech -Eks pert, bo
wie my o niej mniej niż o po zo sta łych dwóch de ale rach…
– Fir ma ma bo ga te tra dy cje i by ła już zwią za na z mar ką Ca se.
Gdy mar ka Ca se by ła wpro wa dza na na pol ski ry nek przez fir -
mę Agrex, Tech -Eks pert był jej sub de ale rem. Sprze da wał na -
sze ma szy ny i świad czył usłu gi ser wi so we. Te raz, kie dy znów
po ja wi ła się szan sa na po wrót do współ pra cy, Tech -Eks pert za -
czął się o to ubie gać. Osta tecz nie CNHi po wie rzy ło sta lo wo wol -
skiej fir mie sprze daż i ser wis ma szyn Ca se na te re nie wo je wódz -
twa świę to krzy skie go, pod kar pac kie go i lu bel skie go. 

– Ma szy ny Ca se są dziś nie tyl ko atrak cyj ne wzor ni czo
i er go no micz ne. Po twier dza ją swe wa lo ry tak że, je że li
cho dzi o osią gi. Wy pa da, aby do te go wy so kie go po zio -
mu do pa so wać też ob słu gę po sprze da żo wą…
– CNHi ca ły czas in we stu je po kaź ne środ ki w mo der ni za cję

i ulep sza nie swych pro duk tów. Dzie więć dzie siąt pro cent ma szyn
znaj du ją cych się w ak tu al nej ofer cie sprze da ży to kon struk cje
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Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNHi

War kot sil ni ków jest dla mnie mu zy ką!
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nie star sze niż osiem na ście -dwa dzie ścia czte ry mie sią ce. Świad -
czy to, że CNHi ma do za ofe ro wa nia za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie pro duk ty, któ rych eks plo ata cja przy no si pro fi ty i da je sa -
tys fak cję użyt kow ni kom. CNHi od no to wu je co raz więk sze suk -
ce sy w kon stru owa niu i pro duk cji cięż kie go sprzę tu. Do ce nia ne
są na sze osią gnię cia w roz wo ju kon struk cji ła do wa rek ko ło wych.
Szcze gól nie w za kre sie ja ko ści wy ko na nia i wy daj no ści. A to
przy jed no cze snym znacz nym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa.
W po rów na niu do po dob nej kla sy ma szyn kon ku ren cyj nych ma -
rek utrzy mu je się ono na praw dę na bar dzo ni skim po zio mie.

– Czy CNHi w Pol sce pro mo wać bę dzie ma szy ny naj bar -
dziej po pu lar ne? Ta kie, któ rych moż na sprze dać du żo,
na przy kład ko par ko -ła do war ki czy zy sku ją ce so bie co raz
więk sze uzna nie ryn ku mi ni ko par ki? A mo że w naj bliż -
szym cza sie po sta wi cie wy łącz nie na cięż kie ma szy ny? 
– Nie bę dę się si lił na ory gi nal ność i po wiem, że waż ny jest dla
nas oczy wi ście każ dy z klien tów. Obo jęt nie, czy de cy du je się
na za kup mi ni ma szy ny, czy też cięż kie go sprzę tu. W obu przy -
pad kach chce my za pew nić mu kom fort, po móc w sfi nan so wa -
niu za ku pu i za pew nić kom plek so wą ob słu gę po sprze da żo wą.
Oczy wi ście nie zmie nia się stra te gia CNHi, któ re dą ży kon se -
kwent nie do te go, by Ca se by ła wio dą cą mar ką w sek to rze cięż -
kich ma szyn bu dow la nych.

– Ob słu ga po sprze daż na to nie zwy kle waż na kwe stia.
Jak oce nia Pan jej po ziom w Pol sce? Jak funk cjo nu je
na przy kład „go rą ca li nia”, któ rej za da niem jest uła twia -
nie kon tak tów z fir mą użyt kow ni ków ma szyn Ca se?
– Oczy wi ście dziś nikt nie mo że ogra ni czać swych dzia łań do pro -
stej sprze da ży. Po ten cjal ny na byw ca chce cze goś wię cej, li czą
się dla nie go nie tyl ko pa ra me try sprzę tu, ale tak że po ziom ob słu -
gi ofe ro wa nej przed i po za ku pie. Li czy się ofer ta fi nan so wa nia,
spraw ność ser wi su, do stęp ność czę ści za mien nych i sze ro ko po -
ję te wspar cie ze stro ny de ale ra w za kre sie pra wi dło wej eks plo ata -
cji ma szy ny. Dla CNHi klu czo we zna cze nie ma ją kon tak ty z użyt -
kow ni ka mi na szych ma szyn. Mo gą oni ko rzy stać nie tyl ko ze
wspo mnia nej przez pa na te le fo nicz nej „go rą cej li nii”. Sta wia my
na jak naj szer szy kon takt z klien ta mi. Moż na się z na mi kon tak to -
wać po przez pro fil na fa ce bo oku. Ma my bo wiem świa do mość,
że wie lu spo śród młod szych klien tów pre fe ru je w tym wzglę dzie
me dia spo łecz no ścio we. Od po nad ro ku funk cjo nu je też na sza
cał ko wi cie zmie nio na stro na in ter ne to wa. W no wej od sło nie
i oczy wi ście w ca ło ści w ję zy ku pol skim. Moż na się za tem z na mi
kon tak to wać na róż ne spo so by. Go rą co do te go za chę cam.

– Słów kil ka wy pa da po świę cić ogól nej kon dy cji bran ży… 
– Od no szę wra że nie, że mo gła by być ona lep sza. Mo im zda -
niem je dy nie Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la -
nych mo gło by coś zdzia łać w tym wzglę dzie. Kło pot jed nak
w tym, że nie wi dać efek tów dzia łań, któ re mo gły by mieć
wpływ na kon so li da cję i po pra wę kon dy cji bran ży. Zbyt du żo
wśród nas kon flik tów in te re sów.

– Wi dzi Pan moż li wo ści ich usu nię cia?
– Wi dzę, choć jest to trud ne. Za wsze sta wiam na kom pro mis,
więc uwa żam, że bran ża po win na re ali zo wać ja kieś wspól ne
przed się wzię cia. Mo że za an ga żo wać się w dy na micz ne po ka zy
ma szyn? W im pre zy na wzór nie miec kie go Ste ine xpo czy bry -
tyj skie go Hil l he ad. Faj nie by ło by mieć coś ta kie go w Pol sce.

Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie zgła sza ły ta kie po my sły, ale
bran ża nie do koń ca za re ago wa ła na nie po zy tyw nie. 

– Tak czy ina czej od no szę wra że nie, że bran ża oży wia się
wy łącz nie wów czas, gdy po ja wia się te mat tar gów… 
– Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że wszyst kie eu ro pej skie im pre zy po -
zo sta ją w cie niu mo na chij skiej Bau my. Na wet tak zna ne tar gi, jak
fran cu ski In ter mat, tra cą swój pre stiż. Z edy cji na edy cję sta ją się
im pre zą o co raz bar dziej lo kal nym cha rak te rze. I to się z pew no -
ścią nie zmie ni. Bau ma po zo sta nie po tę gą tak że dla te go, że do jej
cy klu do pa so wy wa ne są dzia ła nia kon struk to rów. Pro du cen ci od lat
szy ku ją no wo ści wła śnie na tar gi w Mo na chium. Wy zna cza ją one
rytm bran ży. Od mien na sy tu acja pa nu je w Eu ro pie Wschod niej. Po -
ziom trzy ma ją tar gi w buł gar skim Płow diw, ale nie ma ją już ta kie go
roz ma chu, co kie dyś. Im pet kom plet nie stra ci ły też tar gi IBP w cze -
skim Brnie. Or ga ni za to rzy Con struct Expo w Ru mu nii ofe ru ją dar -
mo wą po wierzch nię, aby tyl ko ktoś zde cy do wał się eks po no wać
ma szy ny. Ta ka jest rze czy wi stość. Nie wró cą cza sy, kie dy tar gi sta -
no wi ły naj lep sze miej sce do na wią za nia kon tak tów, sfi na li zo wa nia
trans ak cji, pod pa trze nia osią gnięć kon ku ren cji. Dziś, w do bie no -
wych tech no lo gii prze ka zu, tar gi utra ci ły swój pier wot ny cha rak -
ter. I tej ten den cji mo im zda niem nie da się od wró cić. Czy ozna cza
to, że w Pol sce nie ma miej sca dla tar gów ma szyn bu dow la nych?
Uwa żam, że bran ża po trze bu je ta kiej im pre zy. Py ta nie tyl ko, o ja -
kim cha rak te rze. My ślę, że wszy scy po win ni śmy za an ga żo wać się
w dzia ła nia na rzecz wy pra co wa nia jej cha rak te ru i czę sto tli wo ści.

– Li sta kra jów, któ re Pa nu pod le ga ją jest bar dzo dłu ga.
Ozna cza to dla Pa na cią głe po dró że i pra cę po go dzi -
nach… Czy nie cier pi na tym ży cie ro dzin ne? 
– Przyj mu jąc po sa dę o ta kim cha rak te rze jak mo ja, za wsze na le ży

li czyć się z tym, że ży cie ro dzin ne mo że nie co ucier pieć. Gdy bym
był urzęd ni kiem na po czcie, pra co wał bym osiem go dzin dzien nie
i z ca łą pew no ścią mógł po świę cać wię cej cza su ro dzi nie. Wy bra -
łem jed nak ina czej… Oczy wi ście sta ram się mo ją czę stą nie obec -
ność w do mu ja koś ro dzi nie wy na gro dzić. Ma my dwie cór ki w wie -
ku sied miu i dzie wię ciu lat i mi mo, że mo ja mał żon ka z ra cji wy ko -
ny wa ne go za wo du rów nież by wa w po dró żach służ bo wych, sta ra -
my się spę dzać jak naj wię cej cza su ra zem. Ostat nio za czę li śmy
ra zem z cór ka mi cho dzić po gó rach. Mam na dzie ję, że wspól ne
wy ciecz ki do dat ko wo sce men tu ją na szą ro dzi nę. 

– Czy pod czas wspól nych wy praw zwra ca cie uwa gę
na ma szy ny? Chy ba trud no za in te re so wać Pa nu dziew -
czyn ki war czą cym sprzę tem?
– I tu Pa na za sko czę. Obie cór ki bez naj mniej sze go pro ble mu
już z da le ka po tra fią roz po znać ko par ko -ła do war kę.

– Mógł by Pan so bie wy obra zić, że ro bi w ży ciu coś nie
zwią za ne go z ma szy na mi bu dow la ny mi? Je że li tak, to
w ja kiej sfe rze, po tra fił by Pan się od na leźć? 
– Za wsze po cią ga ła mnie mo to ry za cja. My ślę, że chęt nie wi -
dział bym sie bie rów nież w sek to rze mo to ry za cyj nym.

– Czy li po zo stał by Pan w sfe rze spa lin, pi sku opon i war -
czą cych sil ni ków? 
– Zda je so bie spra wę, że nie któ rym ta kie od gło sy mo gą prze -
szka dzać, ale dla mnie nie są to ha ła sy, a mi ła dla uszu mu zy ka. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Twór cy no we go mo de lu 15
MWR nie tyl ko prze ję li od po -
przed ni ka wszyst ko to, co
naj lep sze, ale wpro wa dza jąc
do dat ko we ulep sze nia w za -
kre sie sta bil no ści, funk cjo nal -
no ści i ła two ści ser wi so wa nia,
uczy ni li z nie go ma szy nę kla -
sy PRE MIUM, któ rej nie zmie -
nia się już na żad ną in ną.
Ma szy na 15 MWR po sia da wie -
le tech nicz nych wła ści wo ści
za pew nia ją cych opty mal ne
funk cjo no wa nie na pla cu bu -
do wy w każ dym te re nie. W du -
żym uprosz cze niu moż na po -
wie dzieć o na tu ral nym wy wa -
że niu ma szy ny w za kre sie 360
stop ni ob ro tu. Se kret sta bil no -
ści kry je się przede wszyst kim
w cał ko wi tej in te gra cji prze ciw -
wa gi oraz spe cy ficz nej kon -

struk cji ra my no śnej. In te gru jąc
wie żę i ra mę ma szy ny uzy ska -
no ob ni że nie środ ka cięż ko ści
i bar dzo kom pak to we wy mia ry.
Przy tak do bra nych pa ra me -
trach mo bil ność ma szy ny w te -
re nie po zo sta je na bar dzo wy -
so kim po zio mie. Ko par ka ide -
al nie po ru sza się w trud nych
wa run kach te re no wych i ła two
po ko nu je prze szko dy dzię -
ki za pew nie niu od po wied nie go
prze świ tu nad pod ło żem. 

Cie ka wost ką kon struk cyj ną
jest prze su nię cie zbior ni ka
pa li wa do ra my no śnej, dzię -
ki cze mu po now nie ma szy na
zy sku je na pa ra me trze sta bil -
no ści, a ope ra tor na bez pie -
czeń stwie jej tan ko wa nia. 
Ope ra tor znaj du je się w cen -
trum uwa gi przy pro jek to wa niu
każ dej z ma szyn Me ca lac. Nie
ina czej by ło w przy pad ku mo -
de lu 15 MWR. Wy star czy je -
den rzut oka na ka bi nę i już
wie my, że sta no wi ona ide al ne
śro do wi sko pra cy dla ope ra to -
ra. Na uwa gę za słu gu je no wa
ka bi na ko par ki, któ ra za pew -
nia ni czym nie za kłó co ny ład
i po rzą dek er go no micz ny. Jej
prze szkle nia da ją po czu cie ni -
czym nie ogra ni czo nej prze -
strze ni i bli skie go kon tak tu

z oto cze niem pla cu bu do wy.
Ideę kon struk to rów ko par ki
Me ca lac 15 MWR sta no wi ło
to, aby w kom pak to wa ma -
szy na od zna cza ła się naj lep -
szy mi pa ra me tra mi ro bo czy -
mi w za kre sie za się gu i udźwi -
gu. To ma szy na, któ ra nie -
zwy kle po zy tyw nie za ska ku je
użyt kow ni ka swo imi moż li wo -
ścia mi w tym wzglę dzie. 
Dzię ki wpro wa dze niu trzech
ty pów kon fi gu ra cji wy się gni -

ka, każ dy z ope ra to rów znaj -
dzie ide al ne roz wią za nie
pod swo je po trze by. Na eta -
pie do bo ru ma szy ny ma my
do dys po zy cji mo del z wy się -
gni kiem trój czło no wym, wy -
się gnik ty po wy Me ca lac
z bocz nym ła ma niem oraz

po łą cze nie wy się gni ka ko par -
ko we go z tzw. of f se tem. Każ -
de z trzech roz wią zań nie sie
ze so bą za le ty i ko rzy ści. 
Na wy się gni ku ma szy ny za in -
sta lo wa no szyb ko złą cze CON -
NECT, któ re umoż li wia pod -
pię cie osprzę tu ro bo cze go za -
rów no pod -, jak i przed się bier -
nie. Za sto so wa ne szyb ko złą -
cze da je po czu cie peł ne go
bez pie czeń stwa już na eta pie
pod no sze nia i prze miesz cza -
nia na rzę dzi ro bo czych z miej -
sca na miej sce. Kon struk to -
rom ma szy ny uda ło się do mi -
ni mum zni we lo wać ry zy ko nie -
kon tro lo wa ne go upusz cze nia
osprzę tu z wy so ko ści. 
Ma szy na mo że być skon fi gu -
ro wa na na wie le spo so bów,
po czy na jąc od ko lo ry sty ki,
po przez do bór kół, try bów
skrę tu, ro dza jów wy się gni ka
ro bo cze go, pa kie tów mo bil -

no ści oraz ele men tów pod no -
szą cych kom fort pra cy. 
W dal szym cią gu ma szy ny
Me ca lac pro du ko wa ne są
z uży ciem kom po nen tów naj -
wyż szej ja ko ści. Sil nik marki
DEUTZ za pew nia wy so kie pa -
ra me try w ukła dzie na pę du,
cha rak te ry zu jąc się przy tym
oszczęd no ścią zu ży cia pa li wa. 
Hy drau li ka RE XROTH to pre -
cy zja w każ dym ca lu, dla te go
ma szy ny Me ca lac po tra fią
w spo sób wręcz ap te kar ski
wy ko ny wać wie le czyn no ści
ro bo czych, wy ma ga ją cych

pre cy zji ma szy ny i ope ra to ra. 
Ga ma osprzę tu ro bo cze go,
z ja kim mo że pra co wać ko -
par ka 15 MWR, jest ogra ni -
czo na je dy nie w za kre sie je -
go ma sy wła snej i ewen tu al -
nie za po trze bo wa nia na olej
hy drau licz ny. Ta wie lo funk -
cyj ność za sto so wa nia i wy ko -
rzy sta nia ma szyn Me ca lac,
czy ni je tak po pu lar ny mi
na wie lu pla cach bu do wy
i róż ne go ro dza ju apli ka -
cjach. Mo del 15 MWR to
obec nie naj więk sza i naj cięż -
sza jed nost ka w ty po sze re gu
MWR. W skład tej ro dzi ny
wcho dzą tak że ma szy ny lżej -
sze, ma ją ce 7, 9 i 11 ton ma -
sy wła snej, któ re dzie dzi czą
najlepsze ce chy mo de lu
15 MWR. Cóż, w Me -
ca la cu dla każ de go
coś do bre go. 

MASZYNY BUDOWLANE

Kontynuacja perfekcji – nie tylko dla koneserów
Le gen dar ny mo del ko par ki ko ło wej Me ca lac 714 MWe zna lazł god ne -

go na stęp cę. Na sta ła no wa ge ne ra cja ma szyn, spo śród któ rych naj -
now szy Mecalac 15 MWR wy róż nia się uni katowym de si gnem, in no wa -
cyj no ścią i nie spo ty ka ną do tąd dba ło ścią o kom fort pra cy ope ra to ra

www.mecalac.pl

Twór cy no wej ko par ki 15 MWR nie tyl ko prze ję li od po przed ni ka wszyst ko to, co naj -
lep sze, ale wpro wa dzi li ulep sze nia w za kre sie funk cjo nal no ści i ła two ści ser wi so wa nia

Se kret sta bil no ści innowacyjnej koparki kry je się przede wszyst kim w cał ko wi tej in -
te gra cji prze ciw wa gi oraz spe cy ficz nej kon struk cji ra my no śnej

http://www.mecalac.pl/
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Ma ciej Ko stań ski, dy rek tor
sprze da ży Ko mat su Po land
jest prze ko na ny, że sta nie się
to już nie ba wem. – Po tar gach
w Kiel cach po sta no wi li śmy
pójść za cio sem i zor ga ni zo -
wa li śmy kil ka na ście po ka zów
w rze czy wi stych wa run kach
pla ców bu do wy. Wy szli śmy
bo wiem z za ło że nia, że naj le -
piej bę dzie, kie dy klient wy pró -
bu je tę in no wa cyj ną tech no lo -
gię u sie bie na miej scu
i na własne oczy prze ko na się,
ja kie pro fi ty przy no si. W re zul -
ta cie de mon stra cyj na spy -
char ka iMC by ła ca ły czas
w ru chu tra fia jąc z jed nej bu -
do wy na dru gą. Oprócz te go
pro wa dzi li śmy wy kła dy

na wyż szych uczel niach oraz
uczest ni czy li śmy w kon fe ren -
cjach zwią za nych z dro go -
wnic twem. Nie moż na rów nież
za po mnieć o do sko na le niu
umie jęt no ści ka dry Ko mat su
Po land pod wzglę dem tech -
nicz nym oraz han dlo wym do ty -
czą cych ma szyn In tel li gent Ma -
chi ne Con trol – tłu ma czy.
Czy wspo mnia ne dzia ła nia
prze ło ży ły się na suk ces han -
dlo wy? Ma ciej Ko stań ski uwa -

ża, że tak. Świad czą o tym
pod pi sa ne przez Ko mat su Po -
land kon trak ty na sprze daż ma -
szyn in te li gent nych, nie tyl ko
spy cha rek iMC, ale rów nież ko -
pa rek wy po sa żo nych w łyż ki
ATB (Au to Tilt Buc ket) z au to -
ma tycz nym na chy le niem. – Za -
in te re so wa nie ma szy na mi iMC
jest prze ogrom ne. Klien ci skła -
da ją za mó wie nia do ce nia jąc
ofer tę Ko mat su Po land, któ re
ja ko je dy ny dys try bu tor w Pol -
sce ma zin te gro wa ne sys te -
my 3D na spy char ki oraz ko par -
ki. Istot ne zna cze nie ma rów nież
fakt, że na sza ko par ka dzia ła
w try bie au to ma tycz nym, co da -
je istot ną prze wa gę nad kon ku -
ren ta mi – mó wi Grze gorz Sier -

piń ski, han dlo wiec spra wu ją cy
opie kę nad naj więk szą w Pol -
sce licz bą użyt kow ni ków ma -
szyn Ko mat su iMC. 
Ko mat su Po land pod kre śla
swą prze wa gę nad kon ku ren -
ta mi, ale ci prze cież nie po go -
dzą się z wiecz nym zaj mo wa -
niem miej sca w go nią cym li -
de ra pe le to nie. Ma ciej Grem -
blew ski, in ży nier pro duk tu ds.
ma szyn in te li gent nych w Ko -
mat su Po land, jest te go świa -

do my. Pod kre śla jed nak ol -
brzy mi ka pi tał ja poń skie go
kon cer nu w po sta ci do świad -
czeń ze bra nych w pro jek to wa -
niu i pro duk cji ma szyn
iMC. – Ko mat su jest pre kur so -
rem wpro wa dze nia tej tech no -
lo gii do po wszech ne go użyt ku,
na to miast to za le d wie część
prze wa gi nad kon ku ren cją. Na -
tu ral ną ko le ją rze czy wszy scy
po dą ża ją śla dem li de ra. Na le -

ży jed nak brać pod uwa gę
zdo by te do tych czas do świad -
cze nia ja poń skie go kon cer nu
da ją ce istot ną prze wa gę
nad kon ku ren ta mi. Żad ne no -
we roz wią za nie nie jest od ra -
zu ide al ne. Weź my choć by
przy kład ko par ki w try bie au to -
ma tycz nym. Ko mat su roz wi ja
tę tech no lo gię od ro ku 2013
sta le ją udo sko na la jąc. Te raz
jest to roz wią za nie nie mal że
ide al ne i nie ma z nim żad nych

pro ble mów, o czym świad czy
tak że fakt, że fa bry ka ma bar -
dzo du żo za mó wień na te ma -
szy ny. Ja ki z te go wnio sek?
Na wet je śli któ ry kol wiek z kon -
ku ren tów za ofe ru je po dob ne
roz wią za nie, to i tak bę dzie
czte ry la ta do ty łu wzglę dem
Ko mat su. Czte ry la ta do świad -
czeń i stu pro cen to wa pew -
ność, że tech no lo gia Ko mat su
jest bli ska per fek cji, to ol brzy -

mia prze wa ga Ko mat su
nad sta ra ją cy mi się nad ra biać
dy stans kon ku ren ta mi. Je śli
zaś cho dzi o spy char ki in te li -
gent ne Ko mat su i o sys tem
bez masz to wy ta róż ni ca jest
jesz cze więk sza. Dla cze -
go? – Fun da men tal ną kwe stią
po zo sta je in te gra cja sys te mu
bez masz to we go z ma szy ną.
Ko mat su w spy char kach iMC
ofe ru je sys tem cał ko wi cie zin -
te gro wa ny z ma szy ną, co

MASZYNY BUDOWLANE

In te li gent ne Ko mat su ma co raz więk sze gro no zwo len ni ków!
W ma ju pod czas tar gów Au to stra da Pol ska na pol skim ryn ku za de biu to wa ły ma szy ny in te li gent ne
Ko mat su. Po sta no wi li śmy spraw dzić, co wy da rzy ło się w cią gu mi nio nych sied miu mie się cy. Czy
in te li gent ne ma szy ny, z du żym en tu zja zmem przyj mo wa ne przez użyt kow ni ków pod czas po ka -
zów, ma ją szan se prze ko nać ich do sie bie i na sta łe za go ścić na pol skich pla cach bu do wy? 

Oferta maszyn inteligentnych Komatsu iMC obejmuje nie tylko spycharki, ale rów -
nież ko par ki wyposażone w łyż kę z au to ma tycz nym na chy le niem 

Ope ra tor ko par ki iMC na po nad dwu na sto ca lo wym wy świe tla czu, w za leż no ści od po -
trzeb, ob ser wo wać mo że wi dok pla nu, prze kro ju po przecz ne go, a tak że po dłuż ne go 
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ozna cza, że po pierw sze je go
in sta la cja jest wy ko na na w fa -
bry ce w ide al nych wa run kach,
a po dru gie ka li bra cja oraz
wy mia ro wa nie jest zro bio ne
z mi li me tro wą do kład no ścią.
Ko mat su do ko nu je po mia rów
swych ma szyn przy uży ciu ta -
chi me tru oraz ni we la to ra, co
jest ewe ne men tem wśród do -
staw ców sys te mów ste ro wa -
nia. Ko lej nym uni ka to wym roz -
wią za niem jest fa brycz ne
sprzę że nie hy drau li ki z sys te -

mem 3D. – Klien ci do ce nia ją
za awan so wa nie tech no lo gicz -
ne Ko mat su. Sta no wi ono gwa -
ran cję, że wy ko ny wa na przez
na szą ma szy nę po wierzch nia
bę dzie rów na i gład ka. W przy -
pad ku tra dy cyj nych sys te mów
ze wnętrz nych czę sto ma my
do czy nie nia z fa lo wa niem lub
ząb ka mi. Ko lej na prze wa ga
spy char ki iMC Ko mat su wy ni -
ka z moż li wo ści spy cha nia
zgrub ne go w try bie au to ma -
tycz nym. Cho dzi o to, że gdy
na le mie szu bę dzie zbyt du żo
ma te ria łu, unik nąć moż na po -
śli zgu gą sie nic. W ta kiej sy tu -
acji le miesz au to ma tycz nie
unie sie się o nie zbęd ną war -
tość, a w mo men cie kie dy ry -
zy ko po śli zgu gą sie nic znik nie,
po wró ci do wy so ko ści pro jek -
to wej. Oczy wi ście ope ra tor
mo że tę funk cję wy łą czyć
i samodzielnie de cy do wać,
kie dy unieść le miesz, a kie dy
tego nie czynić – tłu ma czy
Ma ciej Grem blew ski. 

Funk cja za po bie ga nia po śli -
zgo wi gą sie nic pod no si efek -
tyw ność pra cy i pro duk tyw -
ność ma szy ny. Do wy ko na nia
za da nia po trze ba mniej szej
licz by prze jaz dów, co prze -
kła da się na oszczęd ność
cza su i pa li wa. To waż ny
aspekt dla wła ści cie la fir my,
na to miast z punk tu wi dze nia
ope ra to ra li czy się przede
wszyst kim kom fort. Ob słu gu -
ją cy ma szy nę nie mu si co -
dzien nie mon to wać an ten,

oba wiać się uszko dze nia
masz tów i ka bli, ma nie skrę -
po wa ną wi docz ność na ob -
szar ro bo czy. Na le ży tak że
wspo mnieć o bar dzo du żej
licz bie funk cji, z któ rych ope -
ra tor ko rzy stać mo że za po -
mo cą wy świe tla cza sys te mo -
we go. Ma ciej Grem blew ski
zde cy do wa nie roz wie wa też
wąt pli wo ści do ty czą ce rze ko -
mo zbyt du żej licz by funk cji
sys te mu, przez co ope ra tor
mógł by gu bić się przy je go
ob słu dze: – Opro gra mo wa nie
jest bar dzo pro ste i in tu icyj ne.
Ope ra tor ma na wy cią gnię cie
rę ki pod sta wo we funk cje, ta -
kie jak tryb au to ma tycz ny, of f -
se ty, wy bie ra nie pro jek tu czy
two rze nie po wierzch ni… Bar -
dziej za awan so wa ne funk cje
po zo sta ją nie co w ukry ciu.
Na po twier dze nie pro sto ty ob -
słu gi ma szyn iMC przy wo łam
sło wa jed ne go z ope ra to rów
ko par ki in te li gent nej Ko mat su,
któ ry stwier dził, że wy ko ny wa -

nie skarp za je go po mo cą jest
ta kie pro ste, że… aż nud ne.
Ope ra to rzy, na wet ci star szej
da ty, nie mu szą mieć za tem
obaw, że nie po ra dzą so bie
z ob słu gą sys te mu. Spe cja li ści
Ko mat su Po land prze ka zu ją
im wie dzę w prze my śla ny spo -
sób. Pierw sze go dnia po do -
star cze niu ma szy ny ope ra to -
rzy za po zna wa ni są z pod sta -
wa mi ob słu gi sys te mu,
a po uzy ska niu pew no ści, że
opa no wa li tę umie jęt ność,
wkra cza ją na ko lej ne, co raz
wyż sze po zio my wta jem ni cze -
nia. – Każ de go ope ra to ra trak -
tu je my in dy wi du al nie. Wza jem -
ne kon tak ty uła twia rów nież
po sia da nie zdal ne go po łą cze -
nia z ma szy na mi. Za po mo cą
spe cjal nej plat for my mo że my
po łą czyć się dro gą in ter ne to -

wą z sys te mem 3D i z po zio mu
biu ra po móc ope ra to ro wi roz -
wią zać pro ble my po ja wia ją ce
się pod czas wy ko ny wa nia za -
da nia. Jest to wspa nia łe roz -
wią za nie, nie mal cał ko wi cie
eli mi nu ją ce ko niecz ność do -
jaz du na bu do wę, co prze kła -
da się na oszczęd ność cza su
oraz zwięk sza ren tow ność
dzia łań użyt ku ją ce go ma szy nę.
Słów kil ka wy pa da po świę cić
rów nież kwe stii uru cho mie nia
sys te mu zin te gro wa ne go spy -
char ki oraz ko par ki iMC Ko -
mat su przez geo de tów czy in -
ży nie rów. – W tym wzglę dzie
spra wa jest bar dzo pro sta. Za -
rów no spy char ki, jak i ko par ki

iMC Ko mat su mo gą pra co wać
ze sta cją ba zo wą do wol ne go
pro du cen ta. Je że li ta ka sta cja
już jest na bu do wie, wy star czy
tyl ko wpro wa dzić wła ści we
pa ra me try na ra diu ma szy no -
wym. Gdy użyt kow nik nie po -
sia da sta cji ba zo wej, pa mię tać
na le ży, że ma szy ny iMC Ko -
mat su mo gą rów nież ko rzy stać
z po pra wek in ter ne to wych, ta -
kich jak na przy kład VRS. Je -
że li cho dzi o pro jek ty (mo de -
le 3D), czy li da ne wsa do we
do ma szy ny, wy star czy zwy kła
pro sta kon wer sja pli ków uni -
wer sal nych, ta kich jak dxf,
dwg czy xml do for ma tu ma -
szyn in te li gent nych Ko mat su.
Każ dy klient przy za ku pie ma -
szy ny otrzy mu je spe cjal ne
opro gra mo wa nie do te go ce lu
oraz zo sta je w peł ni prze szko -

lo ny z je go ob słu gi – wy ja śnia
Ma ciej Grem blew ski.
Ko mat su Po land ma am bit ne
pla ny zwią za ne z po zy ski wa -
niem klien tów na in te li gent -
ne ma szy ny iMC. Przy szły rok
mo że mieć w tym wzglę dzie
prze ło mo we zna cze nie. – Ziar -
no zo sta ło za sia ne. Je stem
prze ko na ny, że tra fi ło na po dat -
ną gle bę, co spra wi, że w na -
stęp nych la tach zbie rać bę dzie -
my ob fi te plo ny! Tym bar dziej,
że pla nu je my po sze rze nie ga -
my ko pa rek inte li gent nych
o mo de le więk sze niż
PC210 – pod su mo wu je
Ma ciej Grem blew ski. 

www.komatsupoland.pl

In ży nier iMC Ko mat su Po land mo że wspie rać ope ra to rów ma szyn in te li gent nych
zdal nie z biu ra bez ko niecz no ści do jaz du na bu do wę

Ob słu gu ją cy ma szy nę nie mu si co dzien nie mon to wać an ten, oba wiać się uszko -
dze nia masz tów i ka bli, ma nie skrę po wa ną wi docz ność na ob szar ro bo czy

http://komatsupoland.pl/


18 Pośrednik Budowlany

Użyt kow ni cy tej kla sy ma szyn
uczu le ni są na aspek ty eko -
no micz ne (mniej sze zu ży cie
pa li wa, a więk sza wy daj ność)
i eko lo gicz ne (zgod ność
z nor ma mi po zio mu emi sji
spa lin). Bar dzo waż ne jest
dla nich bez pie czeń stwo
i kom fort pra cy ope ra to ra
oraz po ziom za sto so wa nia
tech no lo gii z dzie dzi ny prze -
sy ła nia da nych i ste ro wa nia
za po mo cą GPS.
Pol ska kla sa śred nia spy cha -
rek gą sie ni co wych, czy li mo -
de le TD -14, TD -15 i TD -20
mar ki Dressta, speł nia wszyst -
kie wy żej wy mie nio ne kry te ria,
a nie któ re ich kon fi gu ra cje nie
po sia da ją od po wied ni ków
u kon ku ren cji. Dla te go też
przed za ku pem od po wied nie -
go mo de lu pol skie go „śred -
nia ka” na le ży pre cy zyj nie
okre ślić je go spe cy fi ka cję, co
po zwo li unik nąć ewen tu al -
nych nie po ro zu mień, a pro du -
cen to wi umoż li wi pra wi dło wą
kon fi gu ra cję ma szy ny. 
Ze wzglę du na sto so wa ny
w pol skich „śred nia kach” sil -
nik fir my Cum mins speł nia ją -
cy nor my emi sji spa lin wg EU
STA GE IIIA, EU STA GE IIIB
lub EU STA GE IV, do stęp -
nych jest sześć mo de li. Są to:
TD -14M Extra (163 KM, wer -
sja Tie r3), TD -14R (162 KM,
wer sja Tie r4 In te rim), TD -15M
Extra (193 KM, wer sja Tie r3),
TD -15R Extra (209 KM, wer -
sja Tie r4 Fi nal), TD -20M Extra
(243 KM, wer sja Tie r3)
oraz TD -20R Extra (252 KM,
wer sja Tie r4 Fi nal). Dzię ki tym
jed nost kom na pę do wym
z wy so ko ci śnie nio wym ukła -
dem za si la nia ty pu „com mon
ra il” spy char ki uzy sku ją ni -
skie zu ży cie pa li wa. Uni kal ny
dwu bie go wy me cha nizm
skrę tu, któ ry za pew nia za -

cho wa nie peł nej mo cy
na obu gą sie ni cach w skrę -
cie, po pra wia trak cję ma szy -
ny po zwa la jąc na płyn ne ma -
new ro wa nie z mak sy mal nie
na peł nio nym le mie szem,
a tak że na wy ko ny wa nie
zwro tów w miej scu po przez
za trzy ma nie jed nej z gą sie -
nic. Po nad to w po łą cze niu
z trzy bie go wą skrzy nią bie -
gów ma szy na dys po nu je sze -

ścio ma bie ga mi do przo du
i ta ką sa mą licz bą do ty łu. Za -
sto so wa nie dwu bie go we go
me cha ni zmu skrę tu po zwa la
na zwięk sze nie wy daj no ści
spy char ki, lep sze ste ro wa nie
ma szy ną na po chy łym te re -
nie, zmniej sza zu ży wa nie się
ukła du jezd ne go oraz zwięk -
sza wy daj ność pra cy zry wa -
kiem. Wiel ką zaś za le tą z ser -
wi so we go punk tu wi dze nia
jest to, że ma szy ny ma ją bu -
do wę mo du ło wą. Ta kie roz -
wią za nie eli mi nu je pra co -
chłon ne re gu la cje i wza jem ne
usta wia nie ele men tów. 
Istot ny mi ele men ta mi uni wer -
sal no ści za sto so wań spy cha -
rek kla sy śred niej są ofe ro wa -
ne przez pro du cen ta ro dza je

pod wo zia, osprzę tów ro bo -
czych oraz wer sji ma -
szyn – od ark tycz nej po tro pi -
kal ną. Dzię ki od po wied niej
wer sji mo gą być eks plo ato -
wa ne w tem pe ra tu rach oto -
cze nia od -50 do +50°C.
Sta lo wo wol skie „śred nia ki”
dys po nu ją czte re ma ro dza ja -
mi pod wo zi. Pierw sze to pod -
wo zie stan dar do we do ogól -
nych za sto so wań. Dru -

gie – o ni skich na ci skach
na grunt (tzw. LGP), przy sto -
so wa ne jest do pra cy
na grun tach pod mo kłych
i błot ni stych. Trze cie – o szer -
szym roz sta wie gą sie nic (tzw.
Wi de Track) – po pra wia sta -
bil ność ma szy ny pod czas
pra cy na po chy ło ściach lub
sto kach. I czwar te – o wy dłu -
żo nej ra mie trak cyj nej (tzw.
Long Track), prze zna czo ne
jest do pre cy zyj ne go ni we lo -
wa nia grun tu. Do każ dej
z tych wer sji pod wo zia za le ca
się do po sa że nie ma szy ny
w do dat ko wy au to ma tycz ny
sys tem ste ro wa nia i po zy cjo -
no wa nia na rzę dzi ro bo czych.
Ich wybór jest rów nież bardzo
bo ga ty. W za leż no ści od mo -

de lu spy char ki moż na wy po -
sa żyć w le mie sze: pół w klę słe
(tzw. Se mi -U), wklę słe (tzw.
Full -U), pro ste, sko śne i uni -
wer sal ne, czy li sze ścio po ło -
że nio we. Po za tym le mie sze
prze zna czo ne do eks plo ata cji
w gór nic twie i ka mie nio ło -
mach mo gą po sia dać
wzmoc nio ne pły ty czo ło we,
zaś wer sje dla skła do wisk od -
pa dów do dat ko we kra ty
zwięk sza ją ce po jem ność.
Osprzęt czo ło wy moż na też
do po sa żyć w hy drau licz ny
prze chył, na chy la nie lub
zmia nę ką ta sko su le mie sza. 
Uzu peł nie nie osprzę tu czo ło -
we go sta no wi osprzęt zry wa -
ko wy. W mo de lach TD -14
i TD -15 sto su je się trój zęb ny
zry wak ty pu rów no le głe go.
Na to miast TD -20 dys po nu je
zry wa kiem ty pu rów no le głe -
go z re gu la cją ką ta na chy le -
nia zę ba, przy czym mo że to
być zry wak jed no zęb ny lub
trój zęb ny. Oczy wi ście za -
miast zry wa ka w każ dym mo -
de lu moż na za mon to wać sta -
ły za czep lub wcią gar kę.
Kom for to wa, er go no micz -
na ka bi na ope ra to ra ty pu
FOPS i dwu słu po wa osło -
na ROPS speł nia ją wszel kie
wy mo gi bez pie czeń stwa i za -
bez pie cza ją ope ra to ra
przed skut ka mi prze wró ce nia
się ma szy ny. Pol skie „śred -
nia ki” po sia da ją ozna ko wa -
nia CE po twier dza ją ce naj -
wyż sze stan dar dy bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Ka -
bi na za pew nia ope ra to ro wi
do sko na łą wi docz ność po la
pra cy i osprzę tów ro bo czych,
zaś czas pra cy spę dza on
w wy god nym, amor ty zo wa -
nym i re gu lo wa nym fo te lu
z pod ło kiet ni ka mi i pa sem
bez pie czeń stwa. Pod fo te lem
znaj du je się kom pak to wo za -
mon to wa na na grzew ni ca, kli -
ma ty za tor i wen ty la tor. Mo ni -
to ro wa nie pa ra me trów pra cy
ma szy ny uła twia wy so kiej
roz dziel czo ści 7-ca lo wy ko lo -
ro wy wy świe tlacz LCD po da -
ją cy w cza sie rze czy wi stym
war to ści tem pe ra tu ry, ci śnie -
nia oraz zmia ny kie run ku.

MASZYNY BUDOWLANE

Uni wer sal na pol ska kla sa śred nia 
Współ cze sne spy char ki gą sie ni co we o mo cy sil ni ka od 110 do 220 kW
(150-300 KM) okre śla się ma szy na mi kla sy śred niej (mid -si ze do zers).
Wy róż nia je uni wer sal ność za sto so wań po łą czo na z in no wa cyj no ścią.
Każ dy re no mo wa ny pro du cent po sia da w swo jej ofer cie co naj mniej
kil ka mo de li te go ty pu ma szyn oraz ich licz ne od mia ny 

Spy char ka TD -15R Extra wy po sa żo na w sys tem ste ro wa nia pra cą Trim ble to naj -
now szy spo śród „śred nia ków” pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li



http://www.dressta.com/
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Ste ro wa nie ukła dem jaz dy
spy char ki i wy ko rzy sty wa nym
osprzę tem ro bo czym od by -
wa się za po mo cą er go no -
micz nych joy stic ków.
Wer sje le śne sta lo wo wol -
skich „śred nia ków” wy po sa -
ża ne są w do dat ko wy sys tem
osłon za bez pie cza ją cych ka -
bi nę ope ra to ra przed ko na ra -
mi lub pnia mi. Zbu do wa no
go z wy trzy ma łych rur kwa -
dra to wych o wy mia rach 80
x 80 x 6 mm. Na to miast szy -
by ka bi ny ochra nia pa kiet
osłon siat ko wych. Do stęp na
jest rów nież osło na tyl na ka -
bi ny, któ ra jest szcze gól nie
za le ca na, gdy uży wa na jest
wcią gar ka. Jej brak na ra ża
ope ra to ra na nie bez pie czeń -
stwo uszko dze nia cia ła
w przy pad ku ze rwa nia się li -
ny wcią gar ki.
Pra ca na skła do wi sku wę gla
nie sie ze so bą ry zy ko ob su -
nię cia się wę gla, je go przy -
spie szo nej ero zji, utle nia nia
się czy sa mo za pło nu. Mon to -
wa na na spy char ce TD -20 za -
gęsz czar ka hałd wę glo wych
po zwa la wy eli mi no wać wspo -
mnia ne za gro że nia. Ła twy
w ob słu dze sys tem wal co wa -
nia zbo cza skła do wi ska li kwi -
du je kie sze nie po wietrz ne,
któ re mo gą być przy czy ną sa -
mo za pło nu wę gla. Sys tem
sta bil ne go pod wie sze nia wal -
ca unie moż li wia je go od cze -
pie nie się lub ko ły sa nie w cza -
sie spy cha nia urob ku al bo
prze miesz cza nia się ma szy ny.
Do dat ko wym atu tem spy cha -
rek eks plo ato wa nych na skła -
do wi skach wę gla jest ich wy -
jąt ko wa sta bil ność pod czas
jaz dy na zbo czach, któ rą osią -
gnię to po przez opty mal ny
roz kład ma sy wła snej ma szy -
ny na so lid ne pod wo zie.
Po za in sta lo wa niu za gęsz -
czar ki na spy char ce mo że
ona pra co wać na zbo czach
hałd o po chy le niu wzdłuż nym
do 25°, a przy po chy le niu po -
przecz nym do 20°.
„Śred nia ki” prze zna czo ne
do pra cy na skła do wi skach
od pa dów po sia da ją pod wo zia
wy po sa żo ne w pły ty gą sie ni -

co we z otwo ra mi. To przez nie
usu wa ny jest nad miar ma te ria -
łu z prze strze ni po mię dzy zę -
ba mi ko ła łań cu cho we go, a tu -
le ja mi łań cu cha gą sie ni co we -
go po wo du ją ce go nad mier ne
zu ży cie kom po nen tów. Za sad -
ni czo jed nak to zgar nia cze
przed nie i tyl ne oczysz cza ją
gą sie ni ce z przed mio tów
„przy kle ja ją cych się” do nich.
Na to miast osło ny ro lek, osło -
ny prze ciw skal ne kół łań cu -
cho wych oraz osło ny prze -
kład ni bocz nych eli mi nu ją wci -
ska nie się śmie ci po mię dzy
czę ści pod wo zia. Po za tym
spy char ka stan dar do wo po -

sia da wzmoc nio ne osło ny mi -
sy ole jo wej sil ni ka i skrzy ni
bie gów. W ce lu uspraw nie nia
usu wa nia śmie ci za sto so wa no
elek trycz ną wcią gar kę słu żą cą
do opusz cza nia osło ny sil ni ka
za mon to wa nej na za wia sach.
Zbior ni ki pa li wa i ole ju hy drau -
licz ne go, któ re znaj du ją się
na tyl nej ra mie spy char ki i są
na ra żo ne na uszko dze nia
przez wy sta ją ce prę ty czy dru -
ty, za bez pie czo no stan dar do -
wo przy krę ca ną spe cjal ną
osło ną. W opcji do stęp ny jest
tak że cen tral ny układ sma ro -
wa nia oraz sys tem mo ni to rin -
gu pra cy ma szy ny.
Co ta kie go za sto so wa no
w sta lo wo wol skich „śred nia -
kach”, że nie strasz na im
tem pe ra tu ra – 40ºC, a na wet
i niż sza? Po pierw sze – sys -
tem pod grze wa nia sil ni ka.

Do te go ce lu uży to nie wiel -
kie go agre ga tu grzew cze go
HY DRO NIC fir my Eber spa -
echer na olej na pę do wy, któ -
ry za mon to wa no w ko mo rze
sil ni ka spy char ki oraz zin te -
gro wa no go z jej ukła da mi
chło dze nia i elek trycz nym.
Urzą dze nie jest ste ro wa ne
elek tro nicz nie, a uru cha mia
je ope ra tor bez po śred nio
z ka bi ny po przez do dat ko wy
pa nel. Po dru gie – sys tem
pod grze wa nia wnę trza ka bi -
ny i skrzyn ki z aku mu la to ra -
mi. Za da nie to po wie rzo no
sys te mo wi AIR TRO NIC fir my
Eber spa echer, a cen tral ne

urzą dze nie za mon to wa no
pod plat for mą ka bi ny.
Po trze cie – sys tem pod grze -
wa nia pa li wa, w któ rym
na sku tej ni skiej tem pe ra tu ry
wy trą ca ją się czą stecz ki pa -
ra fi ny i lo du. Dla te go po mię -
dzy zbior ni kiem a fil trem pa li -
wa umiesz czo no spe cjal ny
pod grze wacz fir my RA COR
PAR KER. Urzą dze nie na le ży
włą czyć na pięć mi nut
przed uru cho mie niem sil ni -
ka, a po tem start! Ja ko opcję
moż na za mó wić tak że pod -
grze wacz fil tra pa li wa fir my
Fle et gu ard. I po czwar -
te – spe cjal ny sys tem grza łek
do ole ju hy drau licz ne go, ole -
ju sil ni ka, pły nu chło dzą ce go
sil nik i skrzyn ki z aku mu la to -
ra mi. Sys tem za si la ny jest
ener gią elek trycz ną o na pię -
ciu 220V za po mo cą spe cjal -

ne go gniaz da i ka bla
z wmon to wa ną skrzyn ką
bez piecz ni ków. Skrzyn ka
aku mu la to rów po sia da za -
bez pie cze nie w po sta ci ter -
mo sta tu re gu lu ją ce go tem -
pe ra tu rę w jej wnę trzu. Kie dy
tem pe ra tu ra po wie trza spad -
nie po ni żej -18°C za le ca się
uru cho mie nie grza łek na 2-3
go dzi ny przed pla no wa nym
roz ru chem sil ni ka.
Co jesz cze po ma ga ark tycz -
nym „śred nia kom” pra co wać
bez wzglę du na tem pe ra tu rę
oto cze nia? To spe cjal nie
skon stru owa na ka bi na ope ra -
to ra wy po sa żo na mię dzy in -
ny mi w po dwój ne szy by chro -
nią ce przed zim nem. Po nad -
to za miast joy stic ka ste ru ją ce -
go jaz dą mon tu je się dźwi -
gnie, co uła twia ope ra to ro wi
pre cy zyj ne ope ro wa nie ma -
szy ną w przy pad ku uży wa nia
gru bych rę ka wic. Z ko lei ela -
stycz na osło na ze wnętrz na ko -
mo ry sil ni ka i jej szczel ne osło -
ny bocz ne re du ku ją do pływ
zim ne go po wie trza. Po dob ne
za da nie po sia da ma nu al nie
usta wia na ża lu zja chłod ni cy.
W ce lu za bez pie cze nia od po -
wied niej ilo ści ener gii elek -
trycz nej sto su je się w ma szy -
nach al ter na tor o więk szej mo -
cy niż w wer sji stan dar do wej
oraz aku mu la to ry tak zwa ne go
„zim ne go roz ru chu”. Do dat ko -
wo moż na za mó wić sys tem
wtry sku ete ru. Oczy wi ście nie
bez zna cze nia jest tak że sto -
so wa nie przez użyt kow ni ka
ma szy ny od po wied nie go ro -
dza ju pa li wa oraz ole jów prze -
zna czo nych do eks plo ata cji
w ni skiej tem pe ra tu rze. 
Pod su mo wu jąc po wyż szy
tekst stwie r dzić na le ży, że
pol ska kla sa śred nia spy cha -
rek gą sie ni co wych pre zen tu -
je się nie zwy kle im po nu ją co.
Za in te re so wa ni na by ciem te -
go ty pu ma szy ny ma ją moż li -
wość bar dzo sze ro kie go wy -
bo ru kon fi gu ra cji mo de li, któ -
re moż na eks plo ato wać
w eks tre mal nych wa -
run kach te re no wych
oraz kli ma tycz nych.

MASZYNY BUDOWLANE

www.dressta.com

Ma szy na TD -14M Extra wy po sa żo na w pod wo zie w wer sji LGP oraz le miesz uni -
wer sal ny (6-way) z ła two ścią ra dzi so bie ze wznie sie nia mi terenu

http://www.dressta.com/
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Tak sze ro ki za kres dzia łal no -
ści ma fir ma Stal bet 2. Dla te -
go by li śmy nie co zdzi wie ni,
że na miej sce po ka zu swych
ma szyn i moż li wo ści wy bra ła
ona na pierwszy rzut oka nie
wy róż nia ją cy się ni czym
szcze gól nym plac bu do wy
w Ru dzie Ślą skiej. Co praw da
po wsta je tu dru gi co wiel ko ści
w Pol sce sa lon sprze da ży sa -
mo cho dów Mer ce des Benz,
ale… No wła śnie, Stal bet 2
nie mal codziennie wy ko nu je
bar dziej widowiskowe pra ce.
Nie tyl ko wielkogabarytowe
ro bo ty ziem ne, ale tak że wy -
bu rze nia i rewitalizację kom -
plek sów prze my sło wych.
Od kil ku lat fir ma eks plo atu je
na przykład hał dę w Ru dzie
Ślą skiej. Te re ny  przy uli cy

Paw ła ma ją na brać cha rak te -
ru re kre acyj ne go. Pla ny prze -
wi du ją, że po ukoń cze niu
prac w miej scu hał dy po wsta -
nie rozległy miej ski park.
Wąt pli wo ści, co do wy bo ru
miej sca na reportaż roz wie wa -
ły się z każ dą mi nu tą naszego
po by tu. Już na wstę pie wła ści -
ciel Stal be tu 2, An drzej Szyb -
ka – co cie ka we sam pra cu ją -
cy te go dnia na ła do war ce
Cat – oznaj mił nam, że po wo -
dem ta kie go, a nie in ne go wy -

bo ru by ła chęć za pre zen to wa -
nia dzien ni ka rzom Po śred ni ka
Bu dow la ne go spraw no ści
współ dzia ła nia ope ra to rów ko -
pa rek gą sie ni co wych i ła do -
wa rek ko ło wych Cat oraz kie -
row ców cię ża ró wek Vo lvo. 
Ma szy ny i po jaz dy re ali zo wa ły
pra ce ziem ne i trans por to we
na ob sza rze czte rech hek ta -
rów pod czas przy go to wań te -
re nu bu do wy sa lo nu sa mo cho -
do we go. Dla wszyst kich li czył
się przede wszyst kim czas,
a mo że ra czej je go cią gły brak,
co ob ser wu je my na nie -
mal każ dym pla cu bu do wy.
Szcze gól nie wów czas, gdy
na ukoń cze nie prac cze ka ją
już ko lej ni wy ko naw cy. Wła -
śnie dla te go Stal bet 2 miał
na wy ko na nie prac ziem nych

dwa ty go dnie. Upo rał się z ni -
mi wcze śniej niż za pla no wa no,
mię dzy in ny mi dla te go, że
do re ali za cji za dań skie ro wa no
naj now szej ge ne ra cji ma szy ny
Cat. Na te re nie pla cu bu do wy
ob ser wo wa li śmy dwie du że ła -
do war ki ko ło we i czte ry ko par -
ki gą sie ni co we. Wszyst kie bar -
dzo chwa lo ne przez wła ści cie -
la fir my i ope ra to rów z ty tu łu
nie za wod no ści, pro duk tyw no -
ści, oszczęd no ści pa li wa
i trwa ło ści. Ura bia ny ma te riał

bez prze rwy prze wo zi ło dwa -
dzie ścia wy wro tek Vo lvo. Po -
jaz dy bę dą ce wła sno ścią Stal -
be tu 2 zwra ca ją na sie bie uwa -
gę. Jest to bo wiem ame ry kań -
ska wer sja z „no sem” róż nią ca
się wy glą dem od in nych te go
ty pu po jaz dów spo ty ka nych
na na szych dro gach. Sta no wi

to oczy wi ście do dat ko wy wy -
róż nik Stal be tu 2. 
Fir ma dys po nu je nie tyl ko no -
wo cze snym par kiem ma szy -
no wym, ale za trud nia tak że
wy kwa li fi ko wa nych, do świad -
czo nych ope ra to rów. Sta no wi
to gwa ran cję pra wi dło we go
wy ko na nia po wie rzo nych za -
dań. Po sia da nie sprzę tu
o zróż ni co wa nych pa ra me -
trach tech nicz nych po zwa la
na do bór od po wied nie go
urzą dze nia do spe cy fi ki kon -
kret nej in we sty cji. Je że li cho -
dzi o ma szy ny do ro bót ziem -
nych i wy bu rzeń, to Stal bet 2
zde cy do wa nie sta wia na mar -
kę Ca ter pil lar. Fir ma ma obec -
nie kil ka na ście jed no stek do -
star cza nych przez lo kal ny od -
dział Ber ge rat Mon noy eur. Są
to przede wszyst kim naj now -
szej ge ne ra cji du że ła do war ki
ko ło we i ko par ki gą sie ni co we,
w tym tak że hy bry do we.

Współ pra ca z lo kal nym od -
dzia łem Ber ge rat Mon noy eur
trwa od lat. De aler do star czył
Stal be to wi 2 ko par ki wy bu rze -
nio we, ła do war ki, ko par ki oraz
prze sie wa cze i kru szar ki. Te
ostat nie wy ko rzy sty wa ne są
pod czas prac przy eks plo ata -
cji hał dy za go spo da ro wy wa -
niu od pa dów po wsta łych pod -
czas ro bót wy bu rze nio wych
i prac ziem nych. 
Zaj mu ją ca po nad czte ry hek ta -
ry dział ka, na któ rej po wsta je
sa lon sa mo cho do wy, jest bar -
dzo ko rzyst nie po ło żo na nie tyl -
ko ze wzglę du na ła twość do -

jaz du. Istot ne jest tak że, że zbu -
do wa ny na niej obiekt bę dzie
bar dzo do brze wi docz ny z Dro -
go wej Tra sy Śred ni co wej prze -
bie ga ją cej przez Ka to wi ce,
Cho rzów, Świę to chło wi ce, Ru -
dę Ślą ską oraz Za brze i Gli wi ce. 
Ro bo ty po wie rzo ne Stal be to -
wi 2 prze wi dy wa ły zdję cie nad -
kła du, wy wóz i uty li za cję ma te -
ria łu, wy mia nę mas ziem nych
i przy go to wa nie te re nu pod pa -
lo wa nie. Fir ma kon cen tro wa ła
się na ro bo tach ku ba tu ro wych,
w efek cie któ rych z te re nu bu -
do wy wy wie zio no oko ło czter -
dzie stu ty się cy ton mas ziem -
nych. W od wrot nym kie run ku
trans por to wa no przy go to wa ne
we wła snym za kre sie ate sto wa -
ne kru szy wo. Wszyst kie ma szy -
ny pra co wa ły bar dzo in ten syw -
nie, urob ku przy by wało z każ -
dą chwi lą. Oczy wi ście zo stał
on póź niej za go spo da ro wy wa -
ny, tak by, po od se pa ro wa niu

MASZYNY BUDOWLANE

Stal bet 2 – jedna ro bo ta go ni kolejną…
Ro bo ty ziem ne pro wa dzo ne w bar dzo cie ka wych miej scach, wy bu rze -
nia i roz biór ki kom plek sów prze my sło wych oraz pro duk cja kru szyw.
Ma ło? To do rzuć my jesz cze do te go re kul ty wa cję ob sza rów zde gra do -
wa nych i ich prze mia nę w tęt nią ce ży ciem te re ny re kre acyj ne… 

W opty mal nych wa run kach ko par ka hy bry do wa Cat 336E LH wy ko nu jąc tę sa mą
pra cę co ma szy na kon wen cjo nal na po tra fi zu żyć na wet o 33 pro cent mniej pa li wa

Stal bet 2 eks plo atu je kil ka na ście ma szyn mar ki Ca ter pil lar, głów nie ła do war ki ko ło -
we, takie jak widoczna w tle Cat 966M i pracująca na pierwszym planie Cat 950 GC 
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za nie czysz czeń nada wał się
do po now ne go wy ko rzy sta nia.
To sa mo fir ma ro bi z ma te ria -
łem od zy ska nym w trak cie
prad roz biór ko wych obiek tów
bu dow la nych. Na sprze daż są
wów czas róż ne frak cje prze -
kru szu be to no we go. 
Do prac za sto so wa no mię dzy
in ny mi ła do war kę ko ło wą
Cat 966, ko par kę gą sie ni co wą
Cat 320 oraz ko par kę hy bry -
do wą Cat 336. Ope ra to rzy
wszyst kich ma szyn spraw nie
re ali zo wa li po wie rzo ne im za -
da nia, wy wóz ma te ria łu z wy -
ko pów od by wał się ryt micz nie.
Ze szcze gól nym za in te re so wa -
niem ob ser wo wa li śmy pra cę
ko par ki hy bry do wej. Głów nie
dla te go, że mie li śmy moż ność
na ocz ne go prze ko na nia się,
jak ta in no wa cyj na ma szy -
na spra wu je się w prak ty ce.
W chwi li obec nej Stal bet 2 eks -

plo atu je dwie hy bry dy. Pierw -
sza z nich tra fi ła do fir my
przed dwo ma la ty, moż -
na więc po ku sić się o bar dziej
do głęb ną oce nę efek tów jej
pra cy. W opi nii wła ści cie la ma -
szy na spraw dza się w prak ty -
ce. Sto so wa na do ura bia nia
mas ziem nych i za ła dun ku po -
jaz dów oraz za sob ni ków kru -
sza rek wy ko nu je czę ste ob ro -
ty o kąt trzy dzie stu -czter dzie -
stu stop ni. Moż na po wie dzieć,
że to wręcz opty mal ne wa run -
ki eks plo ata cyj ne dla hy bry dy.
Cho dzi o to, by ma szy na jak
naj mniej się prze miesz cza ła
i do ko ny wa ła czę stych ob ro -
tów. Cie ka we, w ja kim kie run -
ku roz wi jać się bę dzie kon -
struk cja ko pa rek hy bry do -
wych? Przy pra cach ziem nych,
za ła dun ku po jaz dów czy kru -
sza rek ma szy ny te spraw dza ją
się do sko na le. Być mo że za -

tem już nie ba wem każ da ko -
par ka bę dzie hy bry dą? Wie le
za tym prze ma wia. Eks plo atu -
ją cy ma szy ny o ta kim na pę dzie
mo gą upiec dwie pie cze nie
przy jed nym ogniu. Z jed nej
stro ny czy nią oszczęd no ści
na pa li wie, z dru giej zaś ogra -
ni cza ją de gra da cję śro do wi ska
na tu ral ne go. A kwe stie eko lo -
gicz ne bę dą mieć z ca łą pew -
no ścią co raz więk sze zna cze -
nie w na szym co dzien nym ży -
ciu. Li czy się prze cież nie tyl ko
grub szy port fel, ale tak że mniej
tok sycz nych spa lin tra fia ją cych
do at mos fe ry. Na do da tek
oszczęd no ści eks plo ata cyj ne
są w sta nie szyb ko zni we lo wać
wyż sze kosz ty za ku pu hy bry -
dy. Śred nio po dwóch la tach
mniej sze na wet o dwa dzie ścia

pięć pro cent zu ży cie pa li wa
sta no wi czy sty zysk wła ści cie la
hy bry do wej ko par ki.
Ro dzi me fir my bu dow la ne na -
rze ka ją na brak sta bi li za cji. By
te mu za ra dzić Stal bet 2 sta ra
się dzia łać w kil ku seg men -
tach. Jak już wspo mnia no
oprócz wy bu rzeń, prac ziem -
nych, pro duk cji kru szyw i spe -
cja li stycz ne go trans por tu, fir -
ma zaj mu je się tak że re kul ty -
wa cją po hut ni czej hał dy w Ru -
dzie Ślą skiej. Moż li wość pra -
cy jest tu uza leż nio na od wa -
run ków at mos fe rycz nych. Zi -
mą przy du żych opa dach
śnie gu i ni skiej tem pe ra tu rze
oto cze nia eksploatacja hał dy
mu si być prze ry wa na. Stal -

bet 2 sta wia zde cy do wa nie
na ma szy ny Cat. Od lat pro -
wa dzi w tym za kre sie współ -
pra cę z lo kal nym od dzia łem
Ber ge rat Mon noy eur. Ma szy -
ny po zy ski wa ne są na róż ne
spo so by. Stal bet do ko nu je
za ku pu czę ści z nich, in ne
bie rze w le asing. Fir ma ko rzy -
sta tak że z pro gra mu „Wy naj -
mij i kup”. Da je on moż li wość
za ku pu na ko rzyst nych wa -
run kach ma szy ny, któ ra by ła
uprzed nio przed mio tem umo -
wy wy naj mu. Ta kie roz wią za -
nie po zwa la w ra zie po trze -
by – na przy kład wy gra nia
prze tar gu – uzu peł nić na krót -
szy czas park ma szy no wy.
Ina czej niż w przy pad ku le -
asin gu umo wa nie mu si trwać
dłu go. Ma szy nę moż na wy po -

ży czyć na przy kład na mie -
siąc. Stal bet 2 nie na rze ka ją -
cy w tym ro ku na brak zle ceń,
ko rzy stał z pro gra mu „Wy naj -
mij i kup”. Na tych za sa dach
po zy ska no na przy kład jed ną
z du żych ła do wa rek ko ło wych
Cat pra cu ją cych przy bu do -
wie sa lo nu Mer ce de sa. Wcze -
śniej sze wy po ży cze nie ma szy -
ny da je użyt kow ni ko wi moż li -
wość grun tow ne go za po zna -
nia się z jej pa ra me tra mi
w rze czy wi stych wa run kach
wła sne go pla cu bu do wy. De -
cy zja o ewen tu alnym za ku pie
sprzętu na własność
mo że być za tem bar -
dziej prze my śla na. 

www.b-m.pl

Do trans por tu Stal bet 2 wy ko rzy stu je cha rak te ry stycz ne Vo lvo z „no sem”. Cha rak -
te ry stycz ne po jaz dy sta no wią do dat ko wy wy róż nik fir my

Rytm pla co wi bu do wy nada wa ły ko par ki Cat 336 E LH oraz Cat 323 E L. Ich ope ra to rzy
uwi ja li się ni czym w ukro pie, ter min ukoń cze nia ro bót nie mógł być bo wiem prze kro czo ny

Wła ści ciel fir my Gru pa Stal bet An drzej Szyb ka w to wa rzy stwie jej dy rek to ra Mar ka Ry da ro wi cza
(z le wej). W ka sku Ja nusz Wal czak Ko or dy na tor ds Wy naj mu Ber ge rat Mon noy eur Sp z o.o.

http://b-m.pl/
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Ju bi le usz sześć dzie się cio le -
cia ist nie nia LiuGong chiń ski
pro du cent ma szyn i sprzę tu
bu dow la ne go świę to wał pod -
czas co rocz nej kon fe ren cji
de ale rów. W ju bi le uszo wej
im pre zie wzię li udział nie tyl -
ko de ale rzy z ca łe go świa ta,
ale tak że przed sta wi cie le
chiń skie go rzą du, or ga ni za cji
biz ne so wych oraz in sty tu cji
fi nan so wych. Kon fe ren cja by -
ła do sko na łą oka zją do prze -

śle dze nia dro gi, ja ką fir ma
od by ła – od lo kal ne go pro du -
cen ta ła do wa rek ko ło wych
do świa to we go kon cer nu,
ma ją ce go swe za kła dy
i przed sta wi cie li w pięć dzie -
się ciu ośmiu pań stwach.
Od ro ku 2012 kon cern jest
obec ny tak że w Pol sce, wte -
dy bo wiem za rząd fir my pod -
jął de cy zję o kup nie bu dow -
la nej czę ści pro duk cji Hu ty
Sta lo wa Wo la. 
I to wła śnie pol ska część
chiń skie go kon cer nu w ro -
ku 2017 mia ła swo je „pięć mi -
nut. Bo wiem we wrze śniu te -

go ro ku, w od stę pie za le d wie
dwóch dni, mia ły miej sce
otwar cie eu ro pej skiej sie dzi by
fir my, in au gu ra cja Re gio nal -
ne go Cen trum Dys try bu cji
Czę ści Za mien nych oraz uru -
cho mie nie no wej li nii pro duk -
cyj nej. Prze nie sie nie biur
LiuGong Eu ro pe do War sza -
wy to na stęp stwo de cy zji in -
we sty cyj nych w Sta lo wej Wo -
li, w któ rej znaj du je się ba -
za pro duk cyj na chiń skie go

kon cer nu. Ko lej nym po wo -
dem de cy zji o prze no si nach
jest po ło że nie na sze go kra ju
na tra sie No we go Je dwab ne -
go Szla ku, a to czy ni Pol skę
ide al nym miej scem dla roz -
wo ju chiń skich in we sty cji. Do -
dat ko wo umoż li wia to tak że
zgro ma dze nie w jed nym miej -
scu klu czo wych dla fir my spe -
cja li stów, tak by za pew nić jak
naj lep sze wspar cie klien tów
i re gio nal nych dys try bu to rów
ma szyn pro du ko wa nych
w za kła dach, w Sta lo wej Wo -
li. Wła śnie in we sty cje w tam -
tej szym kom plek sie pro duk -

cyj nym LiuGong Dres sta Ma -
chi ne ry są klu czo we dla
obec no ści kon cer nu w Eu ro -
pie. Po wsta ło tam bo wiem
no wo cze sne Eu ro pej skie
Cen trum Ba daw czo – Roz wo -
jo we Ma szyn Bu dow la nych,
a tak że li nia pro duk cyj na oraz

Eu ro pej skie Cen trum Dys try -
bu cji Czę ści Za mien nych
z ma ga zy nem na ty sią ce czę -
ści dla klien tów na ca łym
świe cie. In we sty cja w Sta lo -
wej Wo li po twier dza też dłu -
go ter mi no we za an ga żo wa nie
się kon cer nu LiuGong w ry -
nek eu ro pej ski. 
– Ta kie dzia ła nie jest spo ty ka ne
bar dzo rzad ko, po nie waż więk -
szość firm po stę pu je od wrot nie
i prze no si pro duk cję do Chin,
na to miast my lo ku je my ją w Pol -
sce. Po przez bu do wę ła do wa -
rek ko ło wych i ko pa rek gą sie ni -
co wych w sa mym ser cu Eu ro py
Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry,
ja ko je dy ny chiń ski pro du cent
ma szyn bu dow la nych, sta wia
eu ro pej skich klien tów na pierw -
szym miej scu. Dzię ki te mu mo -
gą oni po le gać na ma szy nach

świa to wej kla sy, pro du ko wa -
nych zgod nie z naj bar dziej wy -
ma ga ją cy mi eu ro pej ski mi nor -
ma mi re gu lu ją cy mi ja kość, nie -
za wod ność i bez pie czeń -
stwo – pod kre śla Ho ward Da le,
Prze wod ni czą cy LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry.
Przed sta wi cie le chiń skie go
in we sto ra pla nu ją wy pro du -
ko wać w tym ro ku w Sta lo wej
Wo li oko ło dwu stu pięć dzie -
się ciu ma szyn, z cze go oko -
ło osiem dzie siąt na no wo
otwar tej li nii pro duk cyj nej.
Obiekt ma po wierzch nię cał -
ko wi tą 43.724 me trów kwa -

dra to wych, z cze go na no wą li -
nię pro duk cyj ną prze zna czo -
no 1.904 me try kwa dra to we.
Przy zdol no ści pro duk cyj nej
do ty sią ca sztuk rocz nie pra ce
bę dą obej mo wać mon taż głów -
nych ze spo łów, ma lo wa nie, fi -
nal ny mon taż oraz pró by ma -
szyn. – Obec nie w peł nym za -
kre sie w fabryce w Sta lo wej
Wo li pro du ku je my trzy mo de le
ła do wa rek ko ło wych LiuGong
se rii H czy li 842H, 856H
oraz 877H. Na stęp nie bę dzie my
sys te ma tycz nie uru cha miać
pro duk cję ko lej nych ma szyn,
w tym sześć mo de li hy drau licz -
nych ko pa rek gą sie ni co wych z se rii
E – 922E, 925E, 930E i 936E – in -
for mu je Adam Klecz, dy -
rek tor pro duk cji LiuGong
w Sta lo wej Wo li. 

MASZYNY BUDOWLANE

LiuGong po twier dza wielkie aspi ra cje 
Do bie ga ją cy koń ca rok za pi sze się szcze gól nie w hi sto rii fir my LiuGong.
Nie tyl ko z ra cji ju bi le uszu sześć dzie się cio le cia ist nie nia, ale przede
wszyst kim ukoń cze nia in we sty cji ugrun to wu ją cych po zy cję czo ło we go,
świa to we go pro du cen ta ma szyn bu dow la nych. Waż ną ro lę w tym pro -
ce sie ode gra ły tak że in we sty cje zre ali zo wa ne w Pol sce

www.liugong-europe.com

Prze nie sie nie biur LiuGong Eu ro pe do War sza wy oraz in we sty cje w Sta lo wej Wo li umoż -
li wią zgro ma dze nie w jed nym miej scu spe cja li stów klu czo wych dla roz wo ju fir my

LiuGong mo że być dum ny ze swej hi sto rii, chiń ski kon cern świę to wał wła śnie ju bi -
le usz sześ dzie się cio le cia ist nie nia 

http://www.liugong-europe.com/
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Ko niecz ność roz bu do wy,
mo der ni za cji i na praw in fra -
struk tu ry ko le jo wej spra wia,
że ro śnie za po trze bo wa nie
na sprzęt przy sto so wa ny
do pra cy na to rach, w tym
tak że na ma szy ny dwu dro go -
we wy po sa żo ne w do dat ko -
wy, szy no wy układ jezd ny.
Po jaz dy spe cjal ne pro du ko -
wa ne przez Ra il Pro ducts UK
po sia da ją do ku ment do pusz -
cze nia do eks plo ata cji i mo gą
bez prze szkód – te raz tak że
w Pol sce – pra co wać na to rach
czyn nych, na któ rych pro wa -
dzo ny jest nor mal ny ruch ko -
le jo wy. To nie zwy kle waż ne,
uzy ska nie ho mo lo ga cji do -
pusz cza ją cych po jaz dy dwu -
dro go we do pra cy na li niach

czyn nych jest nie zwy kle
skom pli ko wa ne i często nie
koń czy się suk ce sem. Z te go
po wo du wie lu pro du cen tów
ma szyn nie wy stę pu je o ta kie
do pusz cze nia za do wa la jąc
się ho mo lo ga cja mi umoż li -
wia ją cy mi pro wa dze nie prac
na li niach za mknię tych lub
na po bo czach to ro wisk. Dla -

te go też na pol skim ryn ku
bra ku je ma szyn wie lo funk cyj -
nych, ta kich któ re znaj du ją
za sto so wa nie za rów no w pra -
cach na ty po wych pla cach
bu do wy, jak i wy ko ny wa nych
na szla kach ko le jo wych.
W dru gim przy pad ku nie oce -
nio nym na rzę dziem oka zu ją
się ma szy ny dro go wo -szy no -
we, ta kie jak za pre zen to wa ne
przez Ra il Pro ducts UK
na tar gach Tra ko w Gdań sku.
Dwie no wo cze sne kon struk -
cje po wsta łe na ba zie ma -
szyn Ma ni tou znaj dą za in te re -
so wa nie wśród firm wy ko nu -
ją cych re mon ty i mo der ni za -
cje in fra struk tu ry ko le jo wej.
Okre śla na mia nem żu ra wia
dro go wo -szy no we go ma szy -

na ozna czo na sym bo lem
TH21 po wsta ła na ba zie cie -
szą cej się po wszech nym
uzna niem użyt kow ni ków ła do -
war ki Ma ni tou MRT 2150. Mo -
że ona bez naj mniej szych pro -
ble mów pod no sić ła du nek
wa żą cy na wet 6 ton na wy so -
kość 21 me trów i czy nić to
w każ dym po ło że niu wie ży,

tak że przy jej mak sy mal nym
ob ró ce niu na bok. Za le tą ma -
szy ny jest to, że moż na z nią
wy ko rzy sty wać wszyst kie na -
rzę dzia ro bo cze do ła do wa rek
te le sko po wych cer ty fi ko wa ne
przez Ma ni tou. Ta kie jak plat -
for ma ro bo cza, wi dły, czy róż -
ne go ro dza ju za wie sia. Ma to
wpływ na róż no ra kość za sto -
so wań, nie tyl ko na to rach, ale
też na wszel kie go ro dza ju

zwy kłych pla cach bu do wy.
Po zo sta wio no jej bo wiem
wszel kie atry bu ty kla sycz nej
ła do war ki te le sko po wej. 
Ma szy na TH21 wy po sa żo -
na jest w nie za leż ny szy no wy
sys tem na pę do wy opar ty
na sil ni kach hy drau licz nych.
Moż na ją ła two przy sto so wać
do pra cy na to rach róż nej
sze ro ko ści w za kre sie od 1,00
do 1,60 me tra. Ma szy na wy -
po sa żo na zo sta ła w ha mul -
ce pneu ma tycz ne i po sia da
ho mo lo ga cję po zwa la ją cą
na cią gnię cie przy cze py, któ -
rej cię żar wy no sić mo że na -
wet 48 ton. Umoż li wia to
trans port ma te ria łów i na rzę -

dzi nie zbęd nych pod czas re -
mon tów czy bu do wy in fra -
struk tu ry ko le jo wej. Wy ko rzy -
stu jąc pe łen udźwig i wy so -
kość pod no sze nia ma szy -
na mo że pra co wać na to rze
o na chy le niu wy no szą cym
na wet 200 mi li me trów. Li czy
się to szcze gól nie pod czas
po ko ny wa nia za krę tów.
Zwar te ga ba ry ty TH21 speł -
nia ją nor my umoż li wia ją ce

pra cę ma szy ny w są siedz twie
czyn ne go to ru, na któ rym
przez ca ły czas od by wa się
re gu lar ny ruch po cią gów.
Ra il Pro ducts UK po ka zał
w Gdań sku jesz cze jed ną ma -
szy nę. Mo del AR T17TH po -
wstał z wy ko rzy sta niem pod -
no śni ka z prze gu bo wym ra -
mie niem Ma ni tou 160 ATJ+.
Ma szy na ma wy sięg 17 me -
trów, jej udźwig w ko szu,
w któ rym prze by wać mo gą
na raz trzy oso by wy no si
aż 400 kilogramów w ca łym
za kre sie ob ro tu ma szy ny. 
Do prze miesz cza nia się po to -
rach AR T17TH wy po sa żo no
w nie za leż ny na pęd hy drau -

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou? Tak że na to rach spi su je się do sko na le!
Pod czas te go rocz nych Tar gów Ko le jo wych TRA KO w Gdań sku bry tyj ska fir ma Ra il Pro ducts UK
za pre zen to wa ła dwa po jaz dy spe cjal ne o bar dzo in te re su ją cej kon struk cji. Oba po wsta ły na ba zie
ma szyn Ma ni tou i są przy sto so wa ne do sa mo dziel ne go po ru sza nia się po to ro wi skach. Ofer ta
Bry tyj czy ków spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem, ocze ki wać więc na le ży, że owo ce bry tyj -
sko -fran cu skiej współ pra cy szyb ko znaj dą za sto so wa nie tak że na pol skich to rach

Ma szy na AR T17TH wy po sa żo na w du ży kosz z trze ma wej ścia mi i z re ga ła mi na na rzę -
dzia mo że wkrót ce zre wo lu cjo ni zo wać pra ce in spek cyj ne i re mon to we trak cji ko le jo wej 

Żu raw dro go wo -szy no wy TH21 po wstał na ba zie cie szą cej się po wszech nym uzna -
niem użyt kow ni ków ła do war ki ob ro to wej Ma ni tou MRT 2150
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licz ny. Re ali zo wa ny jest za po -
mo cą sil ni ków hy drau licz -
nych. Bez pie czeń stwo pod -
czas pra cy na to rach da ją nie -
za leż ne ha mul ce na wszyst -
kich ko łach, któ re zo sta ły zdu -
blo wa ne ha mul ca mi awa ryj ny -
mi. Kon struk cja speł nia wszel -
kie nor my i uzy ska ła ho mo lo -
ga cję ko le jo wą w Pol sce. Ma
za tem wszel kie atu ty, by pod -
bi jać kra jo wy ry nek. Spo ro te -
go ty pu ma szyn pra cu je
w Wiel kiej Bry ta nii, w Niem -
czech, Au strii i w Nor we gii.
Ich na byw ca mi są tam tej sza
ko lej oraz fir my ze wnętrz ne
wy ko nu ją ce re mon ty i mo der -
ni za cje in fra struk tu ry. Więk -
szość z nich do po sa ża ma -
szy ny w urzą dze nia, tak zwa -
ne pan to gra fy, któ re umoż li -
wia ją prze pro wa dza nie in -
spek cji okre śla ją cych za kres
re mon tów trak cji ko le jo wej.
Zgod nie z otrzy ma ną ho mo -
lo ga cją ma szy na mo że cią -
gnąć przy czep kę i pra co wać
na otwar tym to rze. Dzię ki
moż li wo ści do ko ny wa nia ob -

ro tów i du że mu za się go wi
pra cu ją cy w ko szu mo gą bez
prze szkód zo stać prze miesz -
cze ni w po bli że prze wo -
dów trak cyj nych roz pię tych
nad są sied nim to rem. Jest to
je dy na te go ty pu ma szy na,
za po mo cą któ rej w tak ła twy
spo sób wy ko ny wać moż -
na te go ro dza ju pra ce trak -
cyj ne. War to tak że pod kre -
ślić, że przez ca ły czas za -
cho wu je wła ści wo ści kla sycz -
ne go po de stu ro bo cze go
umoż li wia ją ce go pra cę lu dzi
na wy so ko ści. Po zje cha niu
z to ro wi ska ma szy na sta je się
na po wrót pod no śni kiem ko -
szo wym z prze gu bo wym ra -
mie niem na da ją cym się ide -
al nie do wy ko ny wa nia wszel -
kich prac zwią za nych z trans -
por tem bli skim lub kon ser wa -
cja mi. Du ży prze świt i czte ry
skręt ne ko ła na pę do we uła -
twia ją po ko ny wa nie prze szkód,
co umoż li wia pra cę na nie re -
gu lar nym, trud nym pod ło żu.
Ce na ma szyn spe cjal nych
ofe ro wa nych przez Ra il Pro -

ducts UK jest oczy wi ście wyż -
sza niż stan dar do wych kon -
struk cji. Wy ni ka to z na kła dów
czy nio nych przez bry tyj ską
fir mę na mo dy fi ka cje. Do te go
do cho dzą oczy wi ście kosz ty
ho mo lo ga cji dla ma szyn dwu -
dro go wych po sia da ją cych
do pusz cze nie do pra cy
na czyn nych to rach. Roz wa -
ża jąc za kup ma szy ny spe cjal -
nej na le ży po rów ny wać jej ce -
nę nie do war to ści kla sycz nej
ła do war ki te le sko po wej, czy
pod no śni ka ko szo we go, ale
na przy kład żu ra wi to ro wych
i in nych spe cja li stycz nych ma -
szyn ko le jo wych. W po rów na -
niu z ni mi za kup ma szyn ofe -
ro wa nych przez Ra il Pro ducts
UK sta no wi zde cy do wa nie
tań sze roz wią za nie. Tań sze
i du żo bar dziej uni wer sal ne.
Ty po we ma szy ny dla ko lej nic -
twa mo gą pra co wać wy łącz nie
na to rach. Sprzęt ba zu ją cy
na kon struk cjach Ma ni tou,
na przy kład po dest ro bo czy wy -
po sa żo ny do dat ko wo w szy no -
wy układ jezd ny  słu żyć mo że

swe mu użyt kow ni ko wi w dwój -
na sób. Za rów no na to rach, jak
i po ich opusz cze niu na ty po -
wych pla cach bu do wy. 
Za po trze bo wa nie na ma szy ny
dro go wo -szy no we ro śnie. Ra il
Pro ducts UK sprze da je je nie
tyl ko w Wiel kiej Bry ta nii. Fir ma
we współ pra cy z lo kal ny mi
de ale ra mi Ma ni tou w po szcze -
gól nych kra jach eu ro pej skich
za mie rza roz bu do wać swą
sieć dys try bu cyj ną. Ryn ko -
wym hi tem sta je się ma szy na
TH21, któ ra ma wszel kie za le -
ty i po zwo li zre wo lu cjo ni zo -
wać pra ce in spek cyj ne i re -
mon to we trak cji ko le jo wej. 
Za in te re so wa nych ma szy na -
mi dwu dro go wy mi z pew no -
ścią za in te re su je kwe stia ob -
słu gi ser wi so wej. Bę dą ją
spra wo wać de ale rzy wy zna -
cze ni przez Ma ni tou Pol ska.
Przej dą oni wcze śniej spe -
cja li stycz ne szko le nia szcze -
gól nie z za kre su na -
praw szy no we go
ukła du jezd ne go.

www.manitou.com/pl/

https://www.manitou.com/pl/
https://www.manitou.com/pl/
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Na dłu go przed roz po czę ciem
se zo nu zi mo we go dwie ko par -
ki gą sie ni co we Ca se – CX210D
oraz CX230D roz po czę ły pra cę
na po ło żo nej w pół noc nych
Wło szech prze łę czy Po rdoi
w Do lo mi tach. Ma szy ny zna la -
zły się na gra ni cy pro win cji
Try dent i Bel lu no na im po nu -
ją cej wy so ko ści 2.239 me -
trów nad po zio mem mo rza.
Za da nie do wy ko na nia po le -
ga ło na re mon cie i mo der ni -
za cji tras nar ciar skich prze -
bie ga ją cych przez zaj mu ją cy
sto dwa dzie ścia hek ta rów
kom plek s spor tów zi mo wych
„Be lve de re -Col Ro del la -Sass
Po rdoi”. Zde cy do wa na więk -
szość tu tej szych sto ków wy -
ma ga sztucz ne go na śnie ża -
nia za po mo cą czte ry stu
osiem na stu ar ma tek śnież -
nych i co dzien ne go utrzy ma -
nia przez dwa na ście ra tra ków. 
Tym ra zem nie zbęd ne oka za -
ła się tak że re kul ty wa cja pod -
ło ża, któ rą roz po czę to już
póź nym la tem od ni we la cji
tras i wy peł nia nia ubyt ków
oraz dziur. Już trze ci raz
z rzę du do tych za dań skie ro -
wa no ko par ki mar ki Ca se.
O ta kim, a nie in nym wy bo rze
za de cy do wa ły nie tyl ko pa ra -
me try ro bo cze, ale tak że do -
stęp ność ser wi su.
W trud nych gór skich wa run -
kach ma szy ny pra co wa ły
prak tycz nie bez żad nej prze -
rwy od czerw ca do paź dzier -
ni ka, od wcze sne go ran ka
do póź nej no cy. Ina czej wy -
ko na nie prac w ter mi nie nie
by ło by moż li we. Ca ła po -
wierzch nia tras zjaz do wych
mu sia ła zo stać zni we lo wa na,
a ubyt ki wy peł nio ne, tak aby
moż na by ło roz po cząć
sztucz ne na śnie ża nie. Za sa -
da jest przy tym pro sta – im

mniej dziur na tra sie, tym
mniej sztucz ne go śnie gu trze -
ba na ło żyć. Do dat ko wą za le -
tą jest znacz ne uprosz cze nie
i przy spie sze nie co dzien nej
pie lę gna cji i kon ser wa cji tras
w peł ni se zo nu zi mo we go. 
Obie ko par ki zna la zły rów nież
za sto so wa nie przy umac nia -
niu pod bu do wy tras na naj -

wyż szych wznie sie niach. Pra -
ce roz po czę to u schył ku la ta
na wy so ko ści 1.900 me trów
nad po zio mem mo rza.
W mia rę ich po stę po wa nia
obie ko par ki prze nio sły się
o ko lej ne czte ry sta me trów
w gó rę prze miesz cza jąc i za -
bu do wu jąc ol brzy mie ilo ści
mas ziem nych. Wy daj ność
ko pa rek pra cu ją cych na tak
du żej wy so ko ści nie zo sta ła
w żad nym mo men cie ogra ni -
czo na. Ma szy ny pra co wa ły
nie prze rwa nie bez naj mniej -
szej uster ki. Po zy tyw nie za -
skakiwały też ni skim zu ży -
ciem pa li wa, co w przypadku
ma szyn pra cu ją cych w trud -
nych gór skich wa run kach,
na znacznej wy so ko ści nie
było przecież oczywiste. 
Ko par ki Ca se CX210D oraz
CX230D na pę dza ne są naj -
now szej ge ne ra cji elek tro nicz -
nie ste ro wa ny mi sil ni ka mi Isu -
zu speł nia ją cy mi nor mę
Tier IV. Już przy 1.600 ob ro -
tach na mi nu tę roz wi ja ją one
im po nu ją cą moc 162 KM (124
kW). Wy so ka wy daj ność ma -
szyn Se rii D osią gnię ta za sta ła
za spra wą jed ne go z naj no wo -
cze śniej szych spo śród ak tu al -
nie do stęp nych sys te mów hy -
drau licz nych – Ca se CIHS. Za -
pew nia on nad wy raz pre cy -
zyj ną kon tro lę ru chów ro bo -
czych oraz do sko na łe osią gi
w za kre sie udźwi gu i głę bo ko -
ści ko pa nia. Sys tem hy drau -
licz ny mo że pra co wać w pię -
ciu try bach po zwa la ją cych
oszczę dzać ener gię, co przy -
no si ogra ni cze nie kosz tów
eks plo ata cji przy jed no cze -
snym zwięk sze niu wy daj no ści. 
Ko par ki Ca se Se rii D od zna -
cza ją się nad zwy czaj ną pro -
duk tyw no ścią na wet pod czas
pra cy na du żej wy so ko ści
w eks tre mal nie trud nych gór -
skich wa run kach. Ni ska emi -
sja szko dli wych sub stan cji
i ha ła su umoż li wia ły in we sto -
ro wi za sto so wa nie ma szyn
na te re nach, któ re pod le ga ją
szcze gól nej ochro nie
ze wzglę du na uwa -
run ko wa nia eko lo gii. 
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Ca se na tarasie. Praca wre!
Ope ra to rzy dwóch no wych ko pa rek gą sie ni co -
wych Ca se Se rii D mo gli spo glą dać z gó ry na kon -
ku ren cję. Ich ma szy ny pra cu ją ce przy przy go to -
wa niu tras nar ciar skich w jed nym z naj bar dziej
ma low ni czych re gio nów naszego kontynentu do -
tar ły bo wiem aż na „Ta ras Do lo mi tów”

www.casece.com

W mia rę po stę po wa nia prac obie ko par ki prze nio sły się o czte ry sta me trów w gó rę
prze miesz cza jąc i za bu do wu jąc ol brzy mie ilo ści mas ziem nych  

Ma szy ny pra co wa ły prak tycz nie bez żad nej prze rwy od czerw ca do paź dzier ni ka,
od wcze sne go ran ka do póź nej no cy

Ko par ki Ca se bez naj mniej szych pro ble mów pra co wa ły w ma low ni czej sce ne rii
na im po nu ją cej wy so ko ści 2.239 me trów nad po zio mem mo rza 

https://www.casece.com/emea/pl-pl
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De cy zja o sprze da ży Dzia łu
Ma szyn Dro go wych Dy na pac
fran cu skiej Gru pie FAY AT,
zaj mu ją cej się sze ro ko po ję -
tą bran żą bu dow la ną w wie lu
kra jach ca łe go świa ta, za pa -
dła już na po cząt ku 2017 ro -
ku. Ca ły nie zwy kle skom pli -
ko wa ny pro ces wy dzie la nia
or ga ni za cji Dy na pac ze struk -
tur do tych cza so we go wła ści -
cie la, ja kim by ło Atlas Cop co,
w tym za kła dów pro duk cyj -
nych w Szwe cji, Niem czech,
Bra zy lii, Chi nach i In diach,
a tak że od dzia łów han dlo -
wych zaj mu ją cych się sprze -
da żą oraz ser wi sem ma szyn,

trwał aż do po cząt ku paź -
dzier ni ka, kie dy to ofi cjal nie
mar ka Dy na pac zna la zła się
w struk tu rach Gru py FAY AT.
No wy roz dział w hi sto rii mar ki
pod kre śla rów nież zmie nio -
na wi zu ali za cja ko lo ry stycz -
na ma szyn. Po wró co no do ty -
po wej dla mar ki Dy na pac i po -
wszech nie z nią ko ja rzo nej
czer wie ni, uzu peł nia jąc ją ko -
lo ra mi bia łym i sza rym. Czer -
wo na bar wa na ma szy nach
Dy na pac to nie tyl ko na wią za -
nie do ory gi nal nej, hi sto rycz -
nej ko lo ry sty ki tej mar ki, ale
rów nież świa dec two uni ka to -

wo ści i od ręb no ści Dy na pac
w Gru pie FAY AT. No wa ko lo -
ry sty ka od da je bo wiem
praw dzi we go du cha mar ki
Dy na pac, wy ra ża jąc przede
wszyst kim so lid ność, in no wa -
cyj ność i no wo cze sność.
Zmie nio ny wy gląd ma szyn za -
pre zen to wa no pod czas mię -
dzy na ro do we go spo tka nia in -
au gu ru ją ce go no wy roz dział
w hi sto rii mar ki, któ re od by ło
się pięt na ste go li sto pa da
na te re nie fa bry ki roz kła da rek
Dy na pac w War den bur gu,
w Niem czech. W wy da rze niu
tym wzię ło udział bli sko trzy -
stu part ne rów i klien tów Dy na -

pac z ca łe go świa ta. Mie li oni
moż li wość po raz pierw szy
przyj rzeć się ma szy nom z naj -
now szej, szó stej ge ne ra cji.
Ho no ro wym go ściem spo tka -
nia był Je an Clau de Fay -
at – wła ści ciel Gru py FAY AT,
któ ry pod czas prze mó wie nia
po wi tal ne go pod kre ślił, że je -
go in ten cją od sa me go po -
cząt ku po zo sta je za pew nie nie
trwa łe go i moc ne go wspar cia
wszyst kim klien tom, part ne -
rom i użyt kow ni kom Dy na pac.
A ja ki wpływ ma ją po wyż sze
zmia ny dla dzia łal no ści Dy na -
pac w Pol sce? Pierw sze go

czerw ca te go ro ku w Ka to wi -
cach za re je stro wa no fir mę Dy -
na pac Sp. z o.o. Na jej cze le
ja ko pre zes za rzą du oraz dy -
rek tor ge ne ral ny re gio nu obej -
mu ją ce go Eu ro pę Wschod nią,
Tur cję z Azją Cen tral ną i Ro sją
sta nął To masz Prze radz ki. Po -

pro szo ny przez na szą re dak -
cję o kil ka słów ko men ta rza,
po wie dział: – Dla Gru py FAY AT
prze ję cie mar ki Dy na pac
ozna cza wzmoc nie nie stra te -
gicz nej po zy cji w seg men cie
bu do wy i mo der ni za cji dróg.
In for ma cja o stwo rze niu au to -
no micz nej or ga ni za cji pod na -
zwą Dy na pac zo sta ła bar dzo
po zy tyw nie przy ję ta za rów no
przez do tych cza so wych pra -
cow ni ków, jak i przez klien tów
fir my. Kon cen tru je my się
w peł ni na bran ży dro go wej,
ofe ru jąc wspar cie tech no lo -
gicz ne i in no wa cje dla firm
wy ko naw czych. War to ści Gru -
py FAY AT – za an ga żo wa nie,
in no wa cyj ność i od wa ga
w po dej mo wa niu waż nych,
czę sto stra te gicz nych de cy zji
biz ne so wych – to wa rzy szy ły
nam od sa me go po cząt ku
dzia łal no ści Dy na pac w Pol -
sce. Jest dla mnie oczy wi ste,
że fi lo zo fia mar ki Dy na pac

wpi su je się w po li ty kę i stra te -
gię no we go wła ści cie la. Wła -
śnie z te go po wo du mo gę za -
pew nić, że nie za wie dzie my
na szych klien tów i part ne rów.
Wy ra zem na szej de ter mi na cji
jest to, że do koń ca ro ku
wszyst kie pro duk ty mar ki Dy -
na pac zy ska ją no we bar wy. 
To masz Prze radz ki nie ma
wąt pli wo ści, że no wa ko lo ry -
sty ka Dy na pac zo sta nie do -
brze przy ję ta przez pol skich
klien tów. – Ko lo ry bia ły i czer -
wo ny sta no wią na sze bar wy

na ro do we, a Dy na pac na pol -
skim ryn ku ma od lat im po nu -
ją ce udzia ły, szcze gól nie
w gru pie roz kła da rek. O tym,
jak bar dzo zwią za ni je ste śmy
z bran żą i klien ta mi, a Dy na -
pac, to coś znacz nie wię cej
niż tyl ko na zwa, niech świad -
czy rów nież fakt, że więk -
szość z ponad trzydziestu
obecnie  pra cow ni ków Dy na -
pac Sp. z o.o.  mo że po chwa -
lić się po nad dziesięciolet nim
do świad cze niem w pra cy na
rzecz marki Dy na pac.
Mar ka Dy na pac wkro czy ła za -
tem w no wy roz dział swo jej bo -
ga tej hi sto rii. Ca ła or ga ni za cja
jednoznacznie ukie run ko wa -
na zo sta ła na umac nia nie po -
zy cji ryn ko wej i dal szy roz wój.
Jej pra cow ni cy z en tu zja zmem
pa trzą w przy szłość dzia ła jąc
w myśl zna ne go ha -
sła: Dy na pac – z na mi
za wsze po dro dze!
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Dy na pac w no wej sza cie, na no wej dro dze
Od trze cie go paź dzier ni ka te go ro ku mar ka Dy na pac zna la zła się w struk -
tu rach fran cu skiej gru py ka pi ta ło wej FAY AT. Ma szy ny zy ska ły no we bar -
wy, a pol ski od dział han dlo wy zmie nio ną na zwę – Dy na pac Sp. z o.o.

www.dynapac.com

No wa ko lo ry sty ka od da je praw dzi we go du cha mar ki Dy na pac, wy ra ża jąc przede
wszyst kim jej głów ne ce chy, ja ki mi są so lid ność, in no wa cyj ność i no wo cze sność

Pre zes To masz Prze radz ki, wła ści ciel Gru py FAY AT Je an Clau de Fay at oraz dy rek tor za -
rzą dza ją cy Dy na pac Paul Hen se sfo to gra fo wa li się na tle ma szy ny w no wych bar wach 

http://dynapac.com/en
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Wro cław ska fir ma Re kord Ha -
le Na mio to we od bli sko dwóch
de kad zaj mu je się pro jek to wa -
niem, pro duk cją i mon ta żem
hal na mio to wych róż ne go
prze zna cze nia. Oka zu je się,
że z ofe ro wa nych przez fir mę
obiek tów ko rzy sta ją nie tyl ko
hur tow ni cy, spor tow cy czy go -
ście we sel ni, ale tak że dro go -
wcy. Ka zi mierz Pu ty ra, pro ku -
rent fir my ujaw nił, że przy go -
to wu je się ona do po sta wie -
nia ha li o wy mia rach 15x150
me trów w dość spe cy ficz nym
miej scu. Ma ona bo wiem
okryć wia dukt bu do wa ny
w oko li cach Ję drze jo wa. – Ha -
la na obiek cie dro go wo -mo -
sto wym ro bi wra że nie. Ma da -

wać tak że sku tecz ną ochro nę
przed opa da mi i ni ską tem pe ra -
tu rą umoż li wia jąc pro wa dze nie
prac bu dow la nych w okre sie zi -
mo wym – tłu ma czy. 
Klient za ma wia ją cy pro dukt fir -
my Re kord Ha le Na mio to we
otrzy mu je wszyst ko z jed nej
rę ki. Do staw ca pro jek tu je
obiekt, pro du ku je je go ele -
men ty, by na stęp nie do ko nać
ich mon ta żu i przeprowadzić
ro bo ty wy koń cze nio we.
Do wie lu prac wy ko rzy stu je ła -
do war ki te le sko po we Mer -

lo. – To bar dzo uni wer sal ne
ma szy ny. Naj pierw uży wa my
ich do roz ła dun ku ele men tów
ha li prze trans por to wa nych
na plac bu do wy. Ma szy ny
przez ca ły czas ob słu gu ją bu -
do wę w za kre sie trans por tu bli -
skie go. Ich głów nym za da niem
jest jed nak mon taż ha li. Za po -
mo cą dwóch ma szyn pod no -
szo na zo sta je jej kon struk cja.
Na tym ro la na szych te le sko -
pów się jed nak nie koń czy.
Po za in sta lo wa niu ko sza słu żą
one do prac wy koń cze nio wych
po le ga ją cych na przy kład
na mon ta żu lamp oświe tle nio -
wych czy in sta la cji grzew czej
we wnątrz obiek tu – tłu ma czy
Ka zi mierz Pu ty ra. 

Do mon ta żu ha li jesz cze
do nie daw na sto so wać trze ba
by ło dźwig. To po tęż na ma szy -
na, każ da go dzi na jej wy na ję -
cia kosz tu je kro cie. Dro gie jest
tak że jej pod sta wie nie na plac
bu do wy. In ży nie ro wie fir my
pro du ku ją cej ha le na mio to we
zna leź li jed nak na to spo sób.
Wpro wa dzi li zmia ny w kon -
struk cji ich ele men tów, któ re
umoż li wi ły wy ko rzy sta nie
do ich mon ta żu ła do wa rek te -
le sko po wych za miast dźwi gu.
W efek cie ha la o roz pię to ści

czter dzie stu me trów mo że być
mon to wa na w peł ni bez piecz -
nie przez dwa no śni ki te le sko -
po we. Fir ma Re kord Ha le Na -
mio to we wy ko rzy stu je w tym
ce lu ma szy ny Mer lo Pa no ra -
mic P40.17 Plus. Ich pa ra me -

try ro bo cze – cię żar ro bo -
czy 10.350 kg, wy so kość pod -
no sze nia 16,70 me tra oraz
mak sy mal ny udźwig 4.000 kg
spra wia ją, że do sko na le ra dzą
so bie w róż ne go ro dza ju pra -
cach bu dow la no -mon ta żo -
wych. Tym sa mym sta wia nie
hal na mio to wych sta je się co -
raz ła twiej sze. Dba ją o to rów -
nież in ży nie ro wie fir my Re kord

Ha le Na mio to we, tak do bie ra -
jąc pa ra me try kon struk cyj ne
ele men tów hal, że by pod czas
mon ta żu mak sy mal nie uła twić
ope ra to rom ma ni pu lo wa nie ni -
mi. W prak ty ce ozna cza to, że
ła do war ki Mer lo sta ją się na -
rzę dziem ma ją cym zna czą cy
wpływ na kie run ki roz wo ju
kon struk cji pro duk tu, ja kim
jest ha la na mio to wa. 
Pro du cent hal na mio to wych
eks plo atu je w tej chwi li pięć ła -
do wa rek Mer lo, wszyst kie to
ma szy ny sztyw no ra mo we Pa -

no ra mic P40.17 Plus. Py ta ny
o po wo dy, któ ry mi kie ro wa no
się przy wy bo rze mar ki Mer lo,
Ka zi mierz Pu ty ra w pierw szym
rzę dzie wy mie nił bar dzo do bre
pa ra me try ro bo cze i przy stęp -
ną ce nę ma szyn. W je go od -
czu ciu istot ne zna cze nie ma
rów nież wy so ki po ziom ob słu -
gi ser wi so wej świad czo nej
przez po znań ską fir mę EW PA. 
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Im po nu ją ce so lid ną kon struk cją ma szy ny Mer lo wy ko na ne w opar ciu o za awan so wa -
ne roz wią za nia tech no lo gicz ne spraw dza ją się w każdych wa run kach

Pro ku rent spół ki Re kord Ha le Na mio to we Ka zi mierz Pu ty ra, Ar tur Świą tek z fir my EW PA
oraz szef par ku ma szyn Alek san der Mi tek zgod nie pod kre śla ją wa lo ry  te le sko pów Mer lo

Mer lo bu dow ni czy na mio to wych hal!
Ha le na mio to we to do bre roz wią za nie nie tyl ko ze wzglę du na moż li wość
po czy nie nia oszczędno ści na kosz tach bu do wy obiek tu. Róż no rod ność
spra wia, że ko rzy stać z nich mo gą za rów no oso by pry wat ne, jak i fir my
po trze bu ją ce do dat ko wej po wierzch ni pod da chem 

Po zmon to wa niu kon struk cji ła do war ka Mer lo nie jest od sta wia na na bok. Z za in sta lo wa -
nym ko szem ma szy na słu ży wy ko nu ją cym pra ce wy koń cze nio we
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Ma szy ny se rii Pa no ra mic wy -
róż nia ją się kom pak to wy mi
wy mia ra mi, są wszech stron -
ne i zwrot ne. Trwa le po łą czo -
ne z osią przed nią sta bi li za to ry
nie wy cho dzą po za ob rys ma -
szy ny, co uła twia dzia ła nie
w cia snych miej scach. Wła śnie
dla te go te le sko py Mer lo do -
sko na le spraw dza ją się pod -
czas prac mon ta żo wych wy ko -
ny wa nych na moc no ogra ni -
czo nej prze strze ni. Ła twość
wy ko ny wa nia ma new rów jest
tym bar dziej istot na, że pod -
czas mon ta żu ele men tów hal
ła do war ki te le sko po we bar dzo
czę sto mu szą pra co wać w tan -
de mie. Kon struk cja chro nio nej
pa ten tem ra my ła do war ki
umoż li wia prze su nię cie wy się -
gni ka w bok o 870 mi li me trów.
Dzię ki te mu ope ra tor jest
w sta nie pre cy zyj nie ma ni pu lo -
wać ła dun kiem bez ko niecz no -
ści cią głe go prze sta wia nia ma -
szy ny i wy ko ny wa nia do dat ko -
wych ma new rów. Zwięk sza to
nie tyl ko bez pie czeń stwo pra -
cy, ale jed no cze śnie w zna czą -
cy spo sób pod no si efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szy ny. 

Ła do war ka bar dzo do brze ra dzi
so bie rów nież z nie rów no ścia -
mi te re nu oraz pod czas pra cy
na po chy ło ściach. Jej ope ra tor
mo że ko ry go wać na chy le nie
bocz ne na wet do dzie się ciu
pro cent. Dzię ki te mu mo że pro -
sto pa dle wy su nąć wy się gnik te -
le sko po wy i na dal bez piecz nie
pra co wać. Przy czy nia się do te -
go ma tak że ofe ro wa ny w stan -
dar dzie opra co wa ny przez kon -
struk to rów Mer lo sys tem dy na -
micz nej kon tro li ob cią że nia.

Mer lo Pa no ra mic P40.17 Plus
im po nu je so lid no ścią kon struk -
cji. Sta no wią ca wy róż nik ma -
szyn Mer lo oka la ją ca ra ma wy -
ko na na z za mknię te go pro fi lu
sta lo we go o śred ni cy aż sie -
dem dzie się ciu mi li me trów peł ni
za ra zem funk cję struk tu ral ną,
ochron ną i zwięk sza ją cą sta bil -
ność ma szy ny. Kon struk to rzy
Mer lo przy kła da ją szcze gól ną
wa gę do ja ko ści wy się gni ków.
To new ral gicz ny ele ment ma -
szy ny, ma ją cy de cy du ją cy

wpływ za rów no na udźwig oraz
wy sięg, jak i bez pie czeń stwo
pra cy. Dla te go też Mer lo pro du -
ku je wy się gni ki wy łącz nie we
wła snych fa bry kach uzy sku jąc
do sko na ły efekt po le ga ją cy
na łą cze niu lek ko ści kon struk cji
i nie zwy kle wy so kiej sztyw no ści
skręt nej. Sys tem wy su wu po -
szcze gól nych seg men tów wy -
się gni ka jest do brze za bez pie -
czo ny, co gwa ran tu je bez a wa -
ryj ną pra cę. Prze wo dy hy drau -
licz ne i oka blo wa nie po pro wa -
dzo ne zo sta ły we wnątrz wy się -
gni ka, dzię ki cze mu są do brze
za bez pie czo ne przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi.
Ni skie posadowienie śro dka
cięż ko ści ma szy ny oraz zwę -
ża ją ca się ku gó rze ma ska za -
pew nia ją ope ra to ro wi do sko -
na łą wi docz ność w każ dym
kie run ku. Przez pa no ra micz ne
okno da cho we mo że on śle -
dzić po ło że nie ła dun ku, aż
do mo men tu osią gnię cia mak -
sy mal nej wy so ko ści. Ka bi -
na ma szyn Merlo Pa -
no ra mic speł nia wy -
mo gi ROPS i FOPS.

www.merlo.com

Ma szy ny Mer lo wy ko rzy sty wa ne do mon ta żu ha li dla Jelcz Sp. z o.o. pra co wa ły ca -
ły czas, od roz ła dun ku ele men tów kon struk cyj nych, aż po ro bo ty in sta la cyj ne 

http://merlo.com/
http://merlo.com/
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Po za koń cze niu ro bót wy bu -
rze nio wych na gi gan tycz nym
pla cu bu do wy wznie sio ny zo -
sta nie biu ro wiec na le żą cy
do Bank of Chi na. Na skrzy żo -
wa niu Bo ule vard Roy al i Rue
No tre pra co wa ła ol brzy mia ko -
par ka Hy un dai kru szą ca za po -
mo cą sied mio to no we go mło ta
hy drau licz ne go fun da men ty
wy ko na ne ze zbro jo ne go be to -
nu. Na pierw szy rzut pod ki lof
tra fił głę bo ki na trzy dzie ści
pięć me trów sze ścio kon dy ga -
cyj ny pod ziem ny ga raż.
Ko par kę, ja kich – głów nie
ze wzglę du na ga ba ry ty – nie
oglą da się co dzien nie na pę -
dza po tęż ny sil nik Die sla o mo -

cy 567 kW i po jem no ści 23 li -
trów. Jest to pierw sza ma szy -
na Hy un da ia o ta kiej wiel ko ści,
któ ra zna la zła na byw cę w Eu -
ro pie. We dług pro du cen ta mo -
del R1200 -9 skon stru owa ny
zo stał z my ślą o wy ko rzy sta niu
do za kro jo nych na szer szą
ska lę ro bót ziem nych, wiel ko -
ga ba ry to wych wy ko pów, jak
rów nież wy bu rzeń wy ma ga ją -
cych du że go za się gu. Stan dar -

do wo ma szy na wy po sa żo -
na mo że być w gą sie ni ce
z płyt ka mi o sze ro ko -
ści 710, 800 lub 900 mi li me -
trów. Umoż li wia to wła ści wy
do bór łań cu chów do te re nu
w ja kim przyj dzie pra co wać
ko par ce. Użyt kow ni cy wy ko -
rzy stu ją cy ma szy nę do wy bu -
rzeń de cy du ją się z re gu ły
na do po sa że nie jej w naj węż -
sze płyt ki. Ta ki wy bór po pra -
wia bo wiem trak cję w szcze -
gól nych wa run kach ro bo -
czych. Węż sze płyt ki są
zresz tą na ty le uni wer sal ne,
że na da ją się rów nież do za -
sto so wań w ko pal niach su -
row ców skal nych. 

W ma szy nie za sto so wa no sys -
tem kom pu te ro wej opty ma li za -
cji pra cy sil ni ka i pomp hy drau -
licz nych CA PO. Nie tyl ko uła -
twia on wy ko ny wa nie za dań
ope ra to ro wi, ale tak że po zwa -
la pra co wać eko no micz niej
przy czy nia jąc się do znacz ne -
go ob ni że nia zu ży cia pa li wa.
Naj now szej ge ne ra cji układ
hy drau licz ny ma szy ny pre zen -
tu je naj wyż szy po ziom, ste ro -

wa nie ra mie niem wy się gni ka
jest nie zwy kle pre cy zyj ne,
a cy kle ro bo cze na stę pu ją bły -
ska wicz nie i bez ja kich kol wiek
opóź nień. Róż no rod ne try by
ro bo cze słu żą do opty mal ne go
wy ko ny wa nia kon kret nych za -
dań. Róż ne za da nia wy ma ga ją
od mien nych usta wień try bów
ro bo czych. Nie któ rzy ope ra to -
rzy pre fe ru ją rów nież in dy wi du -
al ne usta wie nia ko par ki. W try -
bie okre śla nym sa mo dziel nie
przez użyt kow ni ka ob słu gu ją -

cy ma szy nę mo że ustawiać
zgod nie z wła sny mi upodo ba -
nia mi ta kie pa ra me try jak
pręd kość ob ro to wa jed nost ki
na pę do wej, moc pom py hy -
drau licz nej czy czas pra cy sil -
ni ka na bie gu ja ło wym. 
Ka bi na ko par ki wy po sa żo -
na w efek tyw ne kon struk cje
ochron ne ROPS/FOPS jest
rów nie bez piecz na, jak wy god -
na. Dzię ki za sto so wa niu naj -
now szej tech no lo gii re duk cji
ha ła su jest cał ko wi cie dźwię -
kosz czel na. Do ce ni to szcze -
gól nie ope ra tor pra cu ją cy
przy wy bu rze niach. W tak gło -

śnym śro do wi sku pra cy nie
jest bo wiem ani tro chę na ra żo -
ny na uciąż li wy i szko dli wy dla
zdro wia ha łas. Kom fort pra cy
pod no si też zmo der ni zo wa ny
układ kli ma ty za cji. Zmak sy ma -
li zo wa na zo sta ła je go wy daj -
ność za rów no w za kre sie
ogrze wa nia, jak i chło dze nia.
Dzię ki za sto so wa niu naj no wo -
cze śniej szych roz wią zań tech -
no lo gicz nych oraz so lid nych
kom po nen tów po cho dzą cych
od re no mo wa nych do staw -
ców, ko par ka R1200 -9 zy sku -
je so bie uzna nie wśród sze ro -
kie go gro na użyt kow ni ków.
Jej cha rak te ry stycz ną ce chą
jest wy so ka pro duk tyw ność
i szyb kie cy kle pra cy. Wy daj -
ność po łą czo na z ni ski mi
kosz ta mi eks plo ata cji spra -

wia ją, że naj więk sza ko par ka
mar ki Hy un dai sta no wi jed ną
z cie kaw szych pro po zy cji
wśród urzą dzeń w swo jej kla -
sie. Za pro jek to wa na spe cjal -
nie z prze zna cze niem na ry -
nek eu ro pej ski ma szy na do -
sko na le spraw dza  się w naj -
trud niej szych na wet wa run -
kach ro bo czych. Po nad to ma -
szy na wy po sa żo na zo sta ła
w ca ły sze reg prak tycz nych
roz wią zań, któ re uła twia ją pra -
cę ope ra to ra. Tak że
w za kre sie co dzien nej
ob słu gi ser wi so wej.
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Hy un dai R1200 -9 – gi gant wyburza z gra cją 
Pierw sza sprze da na w Eu ro pie 120-to no wa ko par ka Hy un dai zna la zła
za sto so wa nie przy pra cach wy bu rze nio wych ol brzy mie go kom plek su fi -
nan so we go w sto li cy Luk sem bur ga. Wy po sa żo na w siedmiotonowy młot
hy drau licz ny ma szy na do sko na le ra dzi ła so bie w trud nych wa run kach 

www.amago.pl

Ko par ka Hy un dai R1200 -9 na pę dza na jest wy so ko wy daj nym sze ścio cy lin dro wym sil ni -
kiem Cum mins QSK23 -C o mo cy 760 KM (567 kW)

Wa żą cy sto dwa dzie ścia ton gi gant w stan dar dzie wy po sa żo no w mo no blo ko wy wy -
się gnik o im po nu ją cej dłu go ści 7.550 mi li me trów 

http://www.amago.pl/


C38. Spo tka nie z Gra co – lu dzie, zabudowy i ma szy ny

40.V

C43. Arocs 2543 6x2/4 – zwrot ny po jazd na wą skie dro gi

Wi do wi sko wy de biut No we go Stra li sa X -WAY
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Aby od po wied nio pod jąć
wszyst kich za pro szo nych go -
ści – pra cow ni ków, współ pra -
cow ni ków, klien tów, kon tra -
hen tów, przed sta wi cie li pra sy
i przy ja ciół fir my, za ło ga Gra -
co od da je im do dys po zy cji
swo ją na więk szą ha lę ser wi so -
wo -warsz ta to wą. Zmie nia się
ona w ele ganc ką sa lę ban kie -
to wą, a i tak po zo sta je dość
miej sca  na je den z naj waż -
niej szych punk tów pro gra mu
czy li pre zen ta cję naj now szych

pro duk tów w ofer cie fir my.
Tak że i w tym ro ku wi ta jąc go -
ści pre zes Gra co Krzysz tof
Paw lu czuk nie po prze stał
na pod su mo wa niu te go, co
wy da rzy ło się od po przed nie -
go Dnia Otwar te go, ale przede

wszyst kim sku pił się na po -
dzię ko wa niach dla swo ich pra -
cow ni ków i współ pra cow ni -
ków oraz klien tów fir my, któ rzy
są jej wier ni czę sto od sa me -
go po cząt ku czy li przez dwa -
dzie ścia sześć lat. 
Gra co sta wia na wy so ką ja kość
za rów no pro duk tów, jak i usług.
Stąd de cy zja o zwią za niu się
z fir mą Pal fin ger, świa to wym li -
de rem w pro duk cji hy drau licz -
nych ma szyn za ła dun ko wych
prze zna czo nych do za bu do wy

na pod wo ziach po jaz dów cię -
ża ro wych. Gra co nie jest je dy -
nie sprze daw cą urzą dzeń za ła -
dun ko wych, ale i pro du cen tem
kom plet nych po jaz dów cię ża -
ro wych, któ re wy po sa ża we
wła snych za kła dach pro duk cyj -

no -ser wi so wych. Pierw szy
z nich działa od ro ku 2004 w Gli -
wi cach, a dru gi w pod war szaw -
skim Pło cho ci nie otwar to
przed pię cio ma la ty. Wśród
klien tów Gra co licz ną gru pę
sta no wią fir my trans por tu ją ce

ma te ria ły bu dow la ne. Dzię ki
żu ra wiom Pal fin ger mo gą one
pra co wać szyb ko, bez pie cze -
nie i pre cy zyj nie. Jed nak
w ofer cie Gra co jest o wie le
wię cej spe cja li stycz nych urzą -
dzeń dla wie lu róż nych za sto -
so wań – są żu ra wie le śne, ko -
lej no we, mor skie, mi li tar ne,
co raz waż niej sze w na szej go -
spo dar ce żu ra wie re cy klin go -
we, pod no śni ki ko szo we, ha -
kow ce i bra mow ce. War to do -
dać, że Gra co nie tyl ko za bu -

do wu je po jaz dy cię ża ro we we
wła snych za kła dach, pro wa dzi
w nich tak że ser wis gwa ran -
cyj ny i po gwa ran cyj ny, na pra -
wy po wy pad ko we urzą dzeń
dźwi gni co wych, re mon ty ka pi -
tal ne, mo der ni za cje, przy go to -
wu je tak że urzą dze nia do od -
bio rów TDT i UDT. Am bi cją fir -
my jest do bra nie urzą dze nia
do kon kret nych po trzeb klien -
ta, a pro duk ty Pal fin ger mno -
go ścią swo ich roz wią zań zna -
ko mi cie uła twia ją to za da nie.
Naj wyż sza ja kość pro duk tów
oraz po ziom usług – tym kie ru -
je się Gra co. Ma jąc ta kie za sa -
dy moż na z sa tys fak cją pa -
trzeć na mi ny za do wo lo nych
klien tów i być pew -
nym, że wró cą po ko -
lej ne za ku py.

POJAZDY BUDOWLANE

Spo tka nie z Gra co – lu dzie, zabudowy i ma szy ny
Na je sie ni każ de go ro ku re zer wu je my so bie czas na wi zy tę w fir mie Gra co. Nie zmien nie w skrzyn -
ce pocz to wej po ja wia się za pro sze nie na dzień otwar ty, któ ry pol ski przed sta wi ciel Pal fin ge ra tra -
dy cyj nie or ga ni zu je wów czas swo jej sie dzi bie w pod war szaw skim Pło cho ci nie. O tym, że war to
z nie go sko rzy stać, prze ko nu je my się co ro ku

www.graco.pl

Na czas dnia otwar te go ha ła zmie ni ła się w sa lę ban ke to wą, a przed nią pre zen to wa no no -
wo ści w ofer cie Gra co. Po go da do pi sa ła, a po ka zy cie szy ły się du żym za in te re sow niem

Kil ka urzą dzeń Pal fin ge ra pre zen to wa no tak że w ha li warsz ta to wej. Jej du ża po wierzch nia
i wy so kość umoż li wia de mon stra cję ich rze czy wi stych moż li wo ści

Si łą fir my nie są bu dyn ki i sprzęt, lecz lu dzie. Mi mo, że w hi sto rii Gra co zda rzy ły się też „chu de la ta”, ni ko mu z pra cow ni ków nie wrę czo no
wów czas wy po wie dze nia. Wi dać, że za ło ga two rzy zgra ny i spraw dzo ny ze spół. Ro dzin ne zdję cie po twier dza te sło wa...

Prezes Krzysztof Pawluczuk cieszył się
z przybycia tak licznej grupy gości

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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W li sto pa dzie w War sza wie
od by ła się uro czy sta pre mie ra
no wej ga my po jaz dów – IVE -
CO Stra lis X -WAY opra co wa -
nych z my ślą o prze wo zach
spe cja li zo wa nych i lo gi sty ce
bu dow la nej. W se rii tej po łą -
czo no za awan so wa ne tech no -
lo gie opra co wa ne dla po jaz -
dów szo so wych z le gen dar -
nym pod wo ziem sa mo cho -
dów te re no wych IVE CO, któ re
sta ły się wzo rem so lid no ści
dla ca łej bran ży. Stra lis X -WAY
wy róż nia się wy jąt ko wo ni skim
cał ko wi tym kosz tem po sia da -
nia. Jest to za słu ga tech no lo -
gii IVE CO słu żą cych ob ni że niu
zu ży cia pa li wa i po pra wie cha -

rak te ry sty ki szo so wej. To
na przy kład układ oczysz cza -
nia spa lin HI -SCR nie wy ma ga -
ją cy re ge ne ra cji na po sto ju, co
zmniej sza kosz ty prze glą dów
i za ra zem zwięk sza dys po zy -
cyj ność po jaz du. Wpro wa dzo -
no sze reg funk cji ob ni ża ją -
cych zu ży cie pa li wa. Naj więk -
sze wra że nie ro bi jed nak Stra -
lis X -WAY w wer sji Su per Lo -
ader – po jazd o wy jąt ko wo ni -
skiej ma sie wła snej (za le d -
wie 8.845 kg w te ście prze pro -

wa dzo nym przez UTAC), co
prze kła da się na naj wyż szą ła -
dow ność w tym seg men cie.
Jest ona więk sza o 355 ki lo -
gra mów w po rów na niu z in -
nym naj lep szym mo de lem
cer ty fi ko wa nym przez UTAC.
Ni ko mu nie trze ba chy ba tłu -
ma czyć, ile ko rzy ści przy nie sie
ta ka moż li wość!
Naj niż sza w tej kla sie ma sa
wła sna zo sta ła osią gnię ta po -
przez sze reg roz wią zań kon -
struk cyj nych, ta kich jak prze -
pro jek to wa nie tyl ne go me -
cha nicz ne go za wie sze nia,
opty ma li za cja ar chi tek tu ry
pod wo zia i je go po przecz -
nych seg men tów, a tak że za -

sto so wa nie sil ni ka IVE CO
Cur sor 9 o mo cy 400 KM, no -
wych jed no pió ro wych re so -
rów z przo du i dwu pió ro wych
re so rów z ty łu, bez sprzę gło -
wej przy staw ki od bio ru mo cy
prze no szą cej 800  Nm mo -
men tu ob ro to we go oraz
opcjo nal nych alu mi nio wych
ob rę czy kół i zbior ni ków pa li -
wa. W ten spo sób po wstał so -
lid ny po jazd, na któ rym użyt -
kow ni cy mo gą po le gać
w najtrudniejszych wa run -

kach pla cu bu do wy, prze wo -
żąc naj cięż sze ła dun ki w lo gi -
sty ce bu dow la nej i usłu gach
ko mu nal nych. Ko rzy sta jąc

przy tym z do sko na łych pa ra -
me trów pod wzglę dem zu ży -
cia pa li wa, bez pie czeń stwa
oraz kom for tu na utwar dzo -
nych na wierzch niach.
Kon struk cja Stra li sa X -WAY
po zwa la na stwo rze nie je go
licz nych wer sji do sto so wa -
nych do spe cy ficz nych po -
trzeb klien tów i za dań, ja kie
ma ją oni do zre ali zo wa nia.
Jesz cze in ne za le ty ma Stra -

lis X -WAY NP, na pę dza ny
z wy ko rzy sta niem tech no lo gii
ga zu ziem ne go. Oprócz ła -
dow no ści i osią gów mo że się
po chwa lić mniej szym wpły -
wem na śro do wi sko, co jest
szcze gól nie waż ne dla ope ra -
to rów świad czą cych usłu gi
lo gi stycz ne dla bran ży bu do -
wal nej w cen trach miast,
gdzie obo wią zu ją ogra ni cze -
nia wjaz du dla sa mo cho dów

z sil ni ka mi wy so ko pręż ny mi,
oraz na pla cach bu do wy
funk cjo nu ją cych w cy klu ca -
ło do bo wym, gdzie obo wią zu -
ją ry go ry stycz ne nor my do ty -
czą ce ha ła su.
Stra lis X -WAY wy po sa żo ny
jest w naj no wo cze śniej sze
roz wią za nia IVE CO przy dat ne
w mi sjach dro go wych. Wy ka -
za no, że spraw dzo ne tech no -
lo gie ob ni ża nia zu ży cia pa li -

POJAZDY BUDOWLANE

Wi do wi sko wy de biut No we go Stra li sa X -WAY 
Zu peł nie no wa ga ma po jaz dów dla użyt kow ni ków z bran ży bu dow la nej
i sek to ra usług ko mu nal nych łą czy le gen dar ną wy trzy ma łość te re no wą
pod wo zia IVE CO Trak ker z naj więk szą w swo jej kla sie ła dow no ścią,
doskonałymi osią ga mi dro go wy mi oraz oszczęd no ścią pa li wa

Prezentacja nowego Stralisa X-WAY w warszawskiej hali EXPO XXI miała efektowną
multimedialną oprawę, pasującą do nowoczesnych technologii  IVECO

Stralis X-WAY to wiele różnych wersji pojazdu, który można dopasować do
konkretnych potrzeb użytkowników z branży budowlanej i komunalnej

Choć prezentacja była statyczna, dane działały na wobraźnię, Moc Stralisa X-Way
łatwo sobie wyobrazić, a komfort kabiny można było sprawdzić osobiście



https://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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wa za sto so wa ne w mo de lu
Stra lis XP ob ni ża ją spa la nie
o 11,2 procent. Dzię ki grun -
tow ne mu prze pro jek to wa niu
ze spó łu na pę do we go uzy -
ska no jesz cze lep sze pa ra -
me try pod wzglę dem osią -
gów i zu ży cia pa li wa. Opa ten -
to wa ny układ oczysz cza nia
spa lin HI -SCR po zwa la ogra -
ni czyć emi sję tlen ków azo tu
o 97 procent – co sta no wi
naj wyż szy wskaź nik na ryn -
ku – i nie wy ma ga re ge ne ra -
cji na po sto ju, co zmniej sza
kosz ty prze glą dów i mak sy -
ma li zu je dys po zy cyj ność po -
jaz du. Naj lep sza w swo jej kla -
sie zauto ma ty zo wa na prze -
kład nia HI -TRO NIX jest do -
stęp na w wer sji 12- i 16-bie -
go wej. Ar chi tek tu ra elek trycz -
na i elek tro nicz na HI MUX
umoż li wia wpro wa dze nie
sze re gu funk cji ob ni ża ją cych
zu ży cie pa li wo i po pra wia ją -

cych bez pie czeń stwo. Na le ży
do nich su per no wo cze sny
sys tem HI -CRU ISE, w któ rym
zin te gro wa no funk cje wspo -
ma ga ją ce pro wa dze nie po -
jaz du, ta kie jak ECO -ROLL
oraz prze wi du ją ce ste ro wa -
nie zmia ną bie gów oraz tem -
po ma tem. Do ob ni że nia zu -
ży cia pa li wa w każ dej sy tu acji
drogowej przy czy nia się też
in te li gent ny osprzęt. 
Sze ro ka ofer ta kon fi gu ra cji
obej mu je wer sje 2- i 4-osio -
we, a tak że 8x4 tri dem, pod -
wo zia oraz cią gni ki, wie le

wer sji sil ni ko wych, róż ne
skrzy nie bie gów i przy staw ki
od bio ru mo cy (w tym PTO
mon to wa ną mię dzy sil ni kiem
a skrzy nią bie gów, prze no -
szą cą do 2.450 Nm mo men -
tu ob ro to we go). Trzy sil ni ki
(Cur sor 9, Cur sor 11 sta no -
wią cy no wość w wer -
sjach 6x4 i 8x4 oraz Cur -
sor 13) i trzy skrzy nie bie gów
(ma nu al na, au to ma tycz na Al -
li son oraz zauto ma ty zo wa -
na ZF HI -TRO NIX z 12 lub 16
prze ło że nia mi) ofe ru ją sze ro -
kie spek trum moż li wo ści.
Stra lis X -WAY ofe ro wa ny jest
w trzech kon fi gu ra cjach wy -
so ko ści za wie sze nia do pa so -
wa nych do róż nych po trzeb
klien tów, uza leż nio nych
od te go, czy sa mo chód bę -
dzie eks plo ato wa ny głów nie
na szo sie czy w te re nie. Kon -
fi gu ra cja On, prze wi dzia -
na głów nie do jaz dy szo so -

wej, gdzie li czy się jak naj lep -
sza wi docz ność i wy god ny
do stęp do ka bi ny, te raz wy -
stę pu je tak że w wer sjach wie -
lo osio wych. Kon fi gu ra cja Off
z peł ną ho mo lo ga cją te re no -
wą za pew nia osią gi i mo bil -
ność po za utwar dzo ny mi dro -
ga mi. On+ to z ko lei kon fi gu -
ra cja po śred nia, któ ra prze -
zna czo na jest dla klien tów
ocze ku ją cych naj ko rzyst niej -
sze go po łą cze nia cha rak te ry -
sty ki szo so wej i te re no wej.
Stra lis X -WAY łą czy za awan -
so wa ne tech no lo gie prze zna -

czo ne dla po jaz dów szo so -
wych z le gen dar nym pod wo -
ziem sa mo cho dów te re no -
wych IVE CO, któ re sta ły się
wzo rem so lid no ści dla ca łej
bran ży. Sa mo chód z ła two -
ścią po ra dzi so bie na te re no -
wych od cin kach tra sy dzię ki
ta kie mu wy po sa że niu, jak no -
wy hy dro sta tycz ny sys tem
HI TRAC TION, któ ry za pew nia
do dat ko wy hy drau licz ny na -
pęd przed nich kół, w ra zie
po trze by po pra wia jąc sta bil -
ność po jaz du i zwięk sza jąc
bez pie czeń stwo kie row cy.

Mo du ło we po dej ście kon -
struk to rów IVE CO w kwe -
stii Stra li sa X -WAY do ty czy
rów nież ka bin. Zainteresowani
pojazdem mo gą wy bie rać
wer sje naj le piej od po wia da ją -
ce re ali zo wa nym mi sjom oraz
cza so wi spę dza ne mu na dro -
dze. Dostępne są: krót ka ka -
bi na AD z ni skim da chem, ka -
bi na sy pial na AT z ni skim lub
śred nim da chem, a dla naj -
wyż sze go kom for tu ka bi na sy -
pial na AS HI WAY za pro jek to -
wa na spe cjal nie pod ką tem
wy go dy kie row cy pra cu ją ce -
go na dłu gich tra sach. Kie -
row com za pew nio no kom fort
i bez pie czeń stwo za rów no
podczas pokonywania dłuż -
szych tras, jak i przy za da -
niach te re no wych wią żą cych
się z od bio rem lub do sta wą
ła dun ków na plac bu do wy.
No wy Stra lis X -WAY do stęp -
ny jest z opo na mi MI CHE -

LIN X WORKS, któ rych kon -
struk cja opra co wa na zo sta ła
spe cjal nie z my ślą o do sta -
wach na plac bu do wy. Opo -
ny w roz mia rze 315/80 R 22,5
i 13 R 22,5 na osie kie ro wa ne
i na pę do we ma ją ob ni żo ne
opo ry to cze nia (kla sa C we -
dług EKG/R117). Ogu mie nie
MI CHE LIN X WORKS po zwa -
la na dal sze ogra ni cze nie zu -
ży cia pa li wa w po rów na niu
z po przed nim mo de lem MI -
CHE LIN X WORKS XZY (kla -
sa D we dług EKG/R117), bez
po gor sze nia pa ra me trów

w ta kich aspek tach, jak trwa -
łość, bez pie czeń stwo i moż li -
wość bież ni ko wa nia.
Po cząw szy od pierw sze go
kwar ta łu 2018 ro ku Stra lis
XWAY do stęp ny bę dzie z no -
wy mi opo na mi MI CHE LIN X
MUL TI ENER GY, opra co wa -
ny mi z my ślą o fir mach prze -
wo zo wych ob słu gu ją cych
zróż ni co wa ne mi sje. No we
opo ny za pew nia ją naj niż sze
zu ży cie pa li wa i emi sję CO2
na ryn ku bez wpły wu na trwa -
łość ogu mie nia, bez pie czeń -
stwo, a tak że moż li wość po -
głę bia nia i wy mia ny bież ni ka.
Opo ny MI CHE LIN X MUL TI
ENER GY umoż li wia ją zmniej -
sze nie zu ży cia pa li wa
o 0,9 l/100 km i emi sji CO2 o 2,4
to ny na każ de 100.000 ki lo me -
trów w po rów na niu
z opo na mi MI CHE -
LIN X MUL TI WAY 3D.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

Super Loader to najciekawsza wersja Stralisa X-WAY. Dzięki niskiej masie własnej -
tylko 8845 kg - betonomieszarka ma najwyższą ładowność na rynku!

Stralis X-WAY sprawdzi się i na utwardzonej nawierzchni, i w terenie.System hydro-
statyczny HI-TRACTION zapewnia dodatkowy hydrauliczny napęd przednich kół

https://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Kie ro wa na tyl na oś to wy -
śmie ni te roz wią za nie umoż li -
wia ją ce ma new ro wa nie po -
jaz dem z cen ty me tro wą do -
kład no ścią. Kie row cę wspo -
ma ga w trans por cie bli skim
tak że prze kład nia Po wer shift.
Pod czas do jaz du do cia sne -
go pla cu bu do wy pro wa dzą -
cy po jazd po zo sta wia ste row -
ni ko wi sil ni ka i skrzy ni bie -
gów cał ko wi cie „wol ną rę kę”

wy cho dząc z za ło że nia, że
naj le piej z ma new ra mi po ra -
dzi so bie au to mat. I słusz nie.
W koń cu kie row cy w trans -
por cie dys try bu cyj nym ma ją
do wy ko na nia znacz nie wię -
cej za dań niż ich ko le dzy pra -
cu ją cy w trans por cie da le ko -
bież nym. Na przy kład roz ła -
du nek. W przy pad ku do staw
ma te ria łów bu dow la nych są
to czę sto pa le ty o róż nej ma -
sie i wiel ko ści. Przed wy ru -
sze niem w dro gę do kład nie
się je za bez pie cza, a na miej -

scu z du żą pre cy zją roz ła do -
wu je za po mo cą żu ra wia tyl -
ne go. Kie row ca rzad ko kie dy
ma du żo miej sca do roz ła -
dun ku. Kło po ty wy stę pu ją też
na dro gach do jaz do wych.
W przy pad ku du żych do staw
przy cze pa czę sto mu si być
po zo sta wio na przed wła ści -
wym miej scem roz ła dun ku.
Ostat nie me try do miej sca
prze zna cze nia po jazd po ko -

nu je so lo, wszę dzie się mie -
ści, roz ła do wu je to war, a na -
stęp nie je dzie po dru gą
część do sta wy, któ rą prze ła -
do wu je za po mo cą żu ra wia
z peł nią cej ro lę tym cza so we -
go ma ga zy nu przy cze py.
Pra ca przy dys try bu cji ma te -
ria łów bu dow la nych to wię cej
niż tyl ko pro wa dze nie sa mo -
cho du cię ża ro we go. Wie le ki -
lo me trów prze je cha nych
Aroc sem 2543 po dro gach lo -
kal nych i – w mniej szym stop -
niu – po au to stra dach nie mę -

czy, da je ra czej od prę że nie
kie row cy. Sze ścio cy lin dro wy
sil nik rzę do wy OM 470 o po -
jem no ści sko ko wej 10,7 li tra
ci cho mru czy, kie dy po jazd
po ru sza się z pręd ko ścią 65
km/h. Sys tem Po wer shift po -
ma ga w uzy ska niu wła ści we -
go kom for tu aku stycz ne go
w ka bi nie – wyż szy bieg włą -
cza ny jest od ra zu, gdy tyl ko
jest to moż li we. Prze kła da się

to rów nież na ni skie zu ży cie
pa li wa. Przy trans por cie ma -
te ria łów bu dow la nych już
choć by z po wo du co dzien ne -
go, wie lo go dzin ne go uży wa -
nia żu ra wia zu ży cie pa li wa
prze wyż sza war to ści uzy ski -
wa ne wy łącz nie w trans por -
cie da le ko bież nym. Na pę -
dza ją cy po jazd 10,7-li tro wy
sil nik Aroc sa im po nu je
pod wzglę dem eko no mi ki
eks plo ata cji. Jed nost ka zu ży -
wa o po nad trzy pro cent
mniej ole ju na pę do we go

w po rów na niu z osią ga mi sil -
ni ków po przed niej ge ne ra cji.
Naj now szy sil nik Mer ce des -
-Benz OM 470 ma pod każ -
dym wzglę dem lep sze osią gi.
Kon struk cja tej sze ścio cy lin -
dro wej jed nost ki rzę do wej
ba zu je przy tym za rów no
z naj now szych roz wią zań
tech nicz nych więk sze go
OM 471, jak i z roz wią zań
tech nicz nych po my śla nych
spe cjal nie dla sil ni ków te go
kom pak to we go ty po sze re gu.
Re zul tat w przy pad ku obu sil -
ni ków he avy du ty jest ta ki
sam – po raz ko lej ny po pra -
wio ny zo stał przy rost mo cy
i zwięk szo na si ła na pę do wa
w dol nym za kre sie ob ro tów.
Prze kła da się to na więk szą
wy daj ność, przy nie zmien nie
wy so kiej wy trzy ma ło ści i nie -
za wod no ści. To nie wąt pli wie
za słu ga sta bil nych, sta lo wych
tło ków, dwóch gór nych wał -
ków roz rzą du, asy me trycz nej
tur bo sprę żar ki za si la nej spa li -
na mi, moc ne go ha mul ca sil ni -
ko we go oraz ukła du wtry sko -
we go Com mon Ra il X -Pul se
ze wzmoc nie niem ci śnie nia
wtry sku. Wszyst ko to spra wia,
że sil nik Mer ce des -Benz
OM 470 sta no wi opty mal ne
roz wią za nie w sy tu acji, gdy
użyt kow nik ocze ku je zwar tej
kon struk cji o ni skiej ma sie (jest
to szcze gól nie waż ne w trans -
por cie ma te ria łów bu dow la -
nych z uży ciem żu ra wia, któ re -
go za mon to wa nie po wo du je
utra tę spo rej czę ści ła dow no -
ści), wy so kiej spraw no ści i do -
brej dy na mi ki oraz mak sy mal -
nej wy daj no ści. A wszyst ko to
w po łą cze niu z ni skim – nie za -
leż nym od sty lu jaz dy kie row -
cy – zu ży ciu pa li wa, a tak że
przy dłu gich prze bie gach mię -
dzy prze glą do wych. Fakt, że
zmo der ni zo wa ny, 10,7-li tro wy
sil nik Aroc sa rozwi ja te raz
moc 335 kW (456 KM) za miast
do tych cza so wych 315 kW (428
KM), jest z ca łą pew no ścią ko -
lej nym waż kim ar gu men tem
prze ma wiają cym zde -
cy do wa nie za Aroc -
sem 2543.

Arocs 2543 6x2/4 – zwrot ny po jazd na wą skie dro gi
Jest piekielnie cia sno. Lewe tylne świa tło ob ry so we nie mal sty ka się
z ży wo pło tem. Czer wo ny Arocs 2543 po wo li po ru sza się wstecz wą ską
ulicz ką pro wa dzą cą na plac bu do wy. Z ty łu po pra wej po jazd o włos
mi ja ta blicz kę ostrze gaw czą „Plac bu do wy. Wstęp wzbro nio ny!”. Bez
kie ro wa nej osi tyl nej nie uda ło by się dotrzeć na miejsce przeznaczenia 

www.mercedes-benz.pl

Po tęż ny sil nik o mo cy 315 kW (428 KM) spra wia, że Arocs nie tra ci we rwy  na wet w czterdziestoto no wym ze sta wie dro go wym
z przy cze pą. Kie ro wa na oś tyl na po ma ga pod czas wykonywania manewrów w cia snej prze strze ni

https://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
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

1/2018 26.01.2018 15.12.2017 05.01.2018
2/2018 16.03.2018 12.02.2018 26.02.2018 
3/2018 07.05.2018 03.04.2018 16.04.2018 

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 6/2017 

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/czasopisma/posrednik-budowlany
http://posbud.com.pl/start/czasopisma/prenumerata


http://www.amago.pl/


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

