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A
merykański producent silników 
Briggs & Stratton obecny jest także 
na rynku silników przemysłowych. 

Linia Commercial Power, wyróżniająca się 
żółtym kolorem, oferuje pełny zakres sil-
ników spalinowych przeznaczonych dla 
wytwórców urządzeń przemysłowych, ta-
kich jak agregaty prądotwórcze, piły dia-
mentowe, zagęszczarki gruntu itp. W ofer-
cie fi rmy są benzynowe silniki o mocy od 
4 do 35 KM, chłodzone powietrzem, co 
upraszcza obsługę i zmniejsza ryzyko po-
wstania awarii. Te profesjonalne silniki, 
o nazwie handlowej Vanguard, zaprojekto-
wano z myślą o dostarczaniu maksymalnej 
mocy i skuteczności pracy, jednocześnie sto-
sując wiele innowacji, powodujących zopty-
malizowanie zużycia paliwa i żywotności.
Briggs & Stratton jest pewien jakości swo-
ich produktów, udzielając 3-letniej gwaran-
cji na wszystkie silniki Vanguard, także do 
zastosowań komercyjnych (fi rmy budowla-
ne, wypożyczalnie urządzeń itp.). W trosce 
o użytkowników, Briggs & Stratton rozwĳ a 
sieć Serwisów Commercial Power, które są 

przygotowane do udzielenia pomocy przy 
obsłudze i ewentualnych drobnych uszko-
dzeniach – chociaż te ostatnie zdarzają 
się sporadycznie. W Polsce nadzór nad tą 
siecią sprawuje Centralny Autoryzowany 
Serwis Dystrybucyjny, fi rma Chabin Sp.J. 
z Łodzi. Na swojej stronie internetowej za-
mieszcza spis wszystkich Autoryzowanych 
Serwisów B&S w Polsce, w tym Commer-
cial Power.
Oczywiście, wszystkie silniki spełniają aktu-
alne normy emisji zanieczyszczeń i ochrony 
środowiska, zgodne z regulacjami Unii Eu-
ropejskiej. Silniki są projektowane w USA, 
a więc muszą spełniać także surowe regu-
lacje US Environmental Protection Agen-
cy (EPA) i California Air Resources Board 
(CARB).
Tak dobrych silników nie może oczywiście 
zabraknąć na targach bauma. Briggs & 
Stratton Commercial Power zaprasza do ha-
li 3A na stoisko 437/540, gdzie będzie moż-
na przekonać się o jakości i innowacyjności 
jednostek napędowych Vanguard. 

Silniki Vanguard na stoisku 
Briggs & Stratton

Na stoisku firmy 
Briggs & Stratton będzie można 

uzyskać szczegółowe informacje 
m.in. o silnikach Vanguard 13H3 

i Vanguard VG16HP

Fot. Briggs & Stratton

Fot. Briggs & Stratton

stoisko A3.437/540
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Wysoka wydajność, trwałość i niezawodność przenośnych 
generatorów prądu jest kluczem do zwiększenia produktywności w 
miejscu pracy. Doosan Portable Power stosuje się w budownictwie, 
kopalnictwie, przy pracach drogowych, wynajmie i wielu innych 
branżach. W Doosan Portable Power sprężarki, generatory i systemy 
oświetleniowe są projektowane i rygorystycznie testowane po to, 
aby zapewnić doskonałe funkcjonowanie w najtrudniejszych terenach 

i w najbardziej ekstremalnych warunkach na świecie.

GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCEASCO EQUIPMENT Sp. z o.o.Tel. 32 250 05 91 | dariusz.masztafi ak@asco-eq.pl



W tym roku na targach bauma, do licznego grona wy-
stawców, dołączyła również fi rma Serafi n-Maszyny. 
Akcent fi rmy polegać będzie na uczestnictwie i po-

mocy w obsłudze zwiedzających na dwóch stoiskach: austra-
lĳ skiej fi rmy Digga (stoisko C2.107A) oraz niemieckiego Hun-
klingera (stoisko F13.1308/2).
Digga to przede wszystkim niekwestionowany lider w produk-
cji wiertnic do ziemi. W ofercie ma zarówno małe wiertnice 
wykorzystywane przy zakładaniu ogrodzeń czy montażu słu-
pów, jak i większe, świetnie sprawdzające się przy odwiertach 
pod fundamenty ekranów dźwiękoszczelnych, montażu słu-
pów trakcji tramwajowej czy kolejowej. Digga to również pro-
ducent koparek łańcuchowych – niezastąpionego sprzętu do 
kopania rowów.
Wszyscy zainteresowani usprawnieniem szeroko pojętych 
prac brukarskich nie powinni ominąć wystawy Hunklingera. 
Firma oferuje chwytaki do każdego rodzaju kostki brukowej 
i płyt chodnikowych o wysokości od 6 do 14 cm. Od 1998 ro-
ku nieprzerwanie prowadzi rozwój technologiczny swoich pro-
duktów. Rewolucyjnym rozwiązaniem jest system Twist. Dzię-
ki niemu można bezpiecznie podnieść warstwę kostki z palety, 

Serafin-
-Maszyny na 
monachijskich 
salonach

stoiska C2.107A i F13.1308/2

Wśród tegorocznych nowości Aavanta znajdzie się m.in. 
samobieżny, zdalnie sterowany robot wyburzeniowy

Fot. Avant
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która została niedbale postawiona np. na 
krawężniku. Ciekawym rozwiązaniem są 
również chwytaki do krawężników, które 
w zależności od zastosowanych szczęk, 
mogą przenosić głazy, bloki czy płyty. Se-
rafi n-Maszyny jest wyłącznym dystrybuto-
rem maszyn Hunklinger w Polsce.
Podczas targów będzie można podziwiać 
również nowości innych dostawców fi rmy 
Serafi n-Maszyny. Przede wszystkim pre-
zentowany będzie nowy model ładowarki 
Avant 640, nowe przystawki wymienne, 
podnośnik koszowy Leguan oraz nowość 
– samobieżny, zdalnie sterowany robot wy-
burzeniowy (stoisko F5.513). Wszystkie 
produkty znajdują szerokie zastosowanie 
w budownictwie, czy obsłudze komunal-
nej. Ponadto, Dynaset pokaże hydraulicz-
ne generatory prądu, pompy wysokiego 
ciśnienia oraz sprężarki powietrza (stoisko 
FGN.N1017/2).  Ekspozycja firmy Avant na baumie 2010
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N
a pewno na targach bauma trze-
ba odwiedzić stoisko fi rmy Doosan 
Construction Equipment. Warto 

polecić szczególnej uwadze zwłaszcza no-
wą dużą koparkę gąsienicową DX420LC-
3 oraz dwa nowe agregaty prądotwórcze 
G80-IIIA i G100-IIIA. Poniżej zamie-
szczono podstawowe informacje o nowych 
produktach. Bardziej szczegółowe dane 
będzie można uzyskać bezpośrednio na 
targowej ekspozycji (stoisko F6.612/3).

Większa moc i wydajność pracy
W porównaniu do wycofywanych mo-
deli, nowa koparka gąsienicowa Doosan 
DX420LC-3 charakteryzuje się przede 
wszystkim większą mocą. Przekłada się 
to na lepsze parametry eksploatacyjne 
takie jak uciąg, czy siła kopania ramienia 
i łyżki. Maszynę napędza sześciocylindro-
wy, turbodoładowany silnik diesla Isuzu 
AL-6UZ1X z szyną paliwową. Spełnia on 
wymagania normy Stage IIIB w zakresie 
emisji spalin. Jest to możliwe dzięki za-
stosowaniu technologii recyrkulacji spalin 

oraz fi ltra cząstek stałych. Nowy silnik za-
pewnia moc większą o 19% (270 kW/362 
KM) przy 2000 obr./min oraz moment ob-
rotowy większy o 6%. Nowy napęd jezdny 
koparki zwiększył siłę uciągu i prędkość 
jazdy o 10%, a moment mechanizmu ob-
rotowego o 5%.
Nowe pompy i zawory hydrauliczne zwięk-
szają główny przepływ o 6%. Zapewnia to 
jednocześnie wyższe ciśnienie całkowite 
i przepływ hydrauliczny, który poprawia 

działanie układu jezdnego, komfort i płyn-
ność jazdy. 9-procentowy wzrost ciśnienia 
hydraulicznego (do 350 bar), znacznie 
poprawia wydajność dzięki większemu 
udźwigowi, krótszym cyklom i większej si-
le na łyżce. W porównaniu z poprzednimi 
modelami, przedni udźwig został zwięk-
szony o 14%, zaś udźwig na boki – o 2%. 
Moc kopania ramienia/łyżki wzrosła o 3%.
Koparka DX420LC-3 została wyposażona 
w nową kabinę, zgodną z normami RO-
PS i OPG, z większą ilością miejsca dla 
operatora (+6%). Podgrzewany, wysokiej 
jakości fotel z zawieszeniem pneumatycz-

nym sprawia, że operator mniej się męczy. 
Nowe zawieszenie kabiny pozwala na re-
dukcję drgań nawet o 20% i ograniczenie 
hałasu w kabinie nawet do 72 dB(A). Od-
powiednie ciśnienie zapobiega dostawaniu 
się zanieczyszczeń do wnętrza kabiny.
Producent pomyślał także o ułatwieniu 
pracy w nocy, zwiększając o 100% wydaj-
ność oświetlenia. Dostępna jest również 
opcjonalna kamera boczna. Wśród innych 
udogodnień znajduje się w pełni zautoma-
tyzowana klimatyzacja, port USB do od-
twarzania muzyki i fi lmów, a także zwięk-
szona liczba schowków.
W porównaniu z poprzednim modelem 
masa robocza koparki DX420LC-3 zosta-
ła zwiększona do 41900 kg, a przeciwwagę 
zwiększono o 200 kg – do 8200 kg. Wzmoc-
nione podwozie koparki DX420LC-3 wypo-
sażone jest w ulepszone ogniwa gąsienic, 
sprężyny, zębatki i tuleje. Wpłynęło to na 
znaczne wydłużenie żywotności maszyny.
Pokrywa silnika składa się teraz z czterech 
części, co zwiększa możliwość konserwa-
cji i ułatwia dostęp. Pojemność zbiornika 
paliwa zwiększono o 14%, a okresy wy-
miany oleju hydraulicznego wydłużono do 
5000 godzin.
W porównaniu z maszyną poprzedniej ge-
neracji wydajność chłodzenia poprawiono 
o 10–15%. Nowy układ chłodzenia wyposa-
żony jest w oddzielny radiator i chłodnicę 
oleju. Posiada także niezależne wentylato-
ry hydrauliczne chłodnic silnika i oleju, co 
pozwoliło na znaczne ograniczenie pozio-
mu emitowanego hałasu.
Dla nowej koparki dostępna jest szeroka 
gama opcji dodatkowych, jak np. węż-
sze podwozie (3 m) i funkcja pływania 
wysięgnika w dwóch trybach. Dodatko-
we wyposażenie do pracy w trudnych 
warunkach to m.in.: pompa o podwój-
nym przepływie, wytrzymały wysięgnik 
o długości 6700 mm i wytrzymałe ramię 
o długości 3250 mm, pedał do jazdy na 
wprost, olejowy fi ltr powietrza oraz do-
datkowe zabezpieczenia (np. podwójne 
osłony gąsienic i osłony chroniące gąsie-
nice na całej długości).

Nowości Doosan

Nowa 42-tonowa koparka gąsienicowa Doosan DX420LC-3

Fot. D
oosan
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Energia „zgodna” 
z normą Stage IIIA

Doosan Portable Power wprowadza rów-
nież do sprzedaży dwa nowe agregaty – 
G80-IIIA o mocy zasadniczej 80 kVA oraz 
G100-IIIA o mocy 100 kVA. Urządzenia 
spełniają europejskie normy emisji spa-
lin dla agregatów prądotwórczych Stage 
IIIA podczas pracy zarówno w częstotli-
wości 50, jak i 60 Hz. Stworzone z myślą 
o wynajmie, agregaty cechuje wysoka ela-
styczność pracy. Dzięki zastosowaniu in-
nowacyjnego systemu integracji zbiornika 
paliwa ze standardowo zabudowaną ramą, 
pojemność zbiornika na płyny sięga teraz 
110%. Ilość paliwa w zbiornikach agrega-
tów pozwala na minimum 12 godzin samo-
dzielnej pracy (przy obciążeniu wynoszą-
cym 75%). W opcji dostępne są zbiorniki 
zapewniające pracę przez całą dobę.
Priorytetową kwestią, jaka przyświeca-
ła konstruktorom podczas projektowania 
nowych agregatów był bezpieczny i łatwy 
dostęp do obszarów roboczych oraz uła-
twiona konserwacja. Wszystkie funkcje 

sterowania są dostępne z poziomu panelu 
sterowania. Posiada on przejrzyste ana-
logowe wskaźniki wyświetlające najważ-
niejsze parametry pracy. Cyfrowy panel 
sterowania z funkcją rozszerzonej analizy 
parametrów pracy oraz zapisywania zda-
rzeń i alarmów jest dostępny opcjonalnie. 
Nowa funkcja przełączania częstotliwości 
50/60 Hz jest dostępna z poziomu cyfro-
wego kontrolera.
Stabilną wydajność agregatów gwarantuje 
wydajny układ przeniesienia napędu skła-

dający się z silników John Deere zgodnych 
z normą Stage IIIA i alternatorów Leroy 
Somer. Alternatory wykorzystują system 
wzbudzania AREP, który sprawdza się 
zwłaszcza w pompach zasilających, żura-
wiach i innych zastosowaniach o dużych 
wymaganiach dotyczących rozruchu.
Aby zwiększyć niezawodność w trudnych 
warunkach, uzwojenie wirnika oraz stoja-
na w agregacie G100-IIIA jest bardzo do-
brze chronione (rozwiązanie opcjonalne 
dla modelu G80-IIIA). 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI DOOSAN W POLSCE
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo k/Poznania,Tel. +48 61 65 777 77, Fax +48 61 65 777 78www.maszynybudowlane.pl

doosanequipment.eu

Nowy agregat 
prądotwórczy 

Doosan G100-IIIA 
o mocy 100 kVA

Fot. D
oosan
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F
irma JCB zaprezentuje na targach 
Bauma m.in. dwie nowe ładowarki 
kołowe – 427 i 437. Maszyny cechują 

się dużą wydajnością, niską emisją spalin 
i większym komfortem operatora. Ponadto 
zapewniają oszczędność paliwa dochodzą-
cą do 16%.
Obie ładowarki napędzane są nowym silni-
kiem Stage IIIB/Tier 4i. Silnik wyposażony 
jest w turbosprężarkę o zmiennej geometrii 

VGT, która odpowiada za szybsze uzyskanie 
najwyższej wydajności na niskich obrotach. 
Jednostka wyposażona jest w układ auto-
matycznie przywracający prędkość obroto-
wą 700 obr./min po 30 s bezczynności.
Nowy silnik, osie, układ napędowy i instala-
cja hydrauliczna współpracują ze sobą tak, 
aby czas cyklu roboczego był jak najkrótszy, 
produktywność największa, a oszczędność 
paliwa dochodziła do 16%. Elektroniczny 

system zarządzania umożliwia automatycz-
ne odcinanie sprzęgła, zapewniając prze-
kazywanie maksymalnej mocy do układu 
hydraulicznego z równoczesnym zmniej-
szeniem prędkości pojazdu. Kolejny system 
odpowiadający za automatyczne zmniej-
szanie prędkości kół sprawia, że łyżka ła-
dowarki działa z taką samą prędkością jak 
koła, co obniża temperaturę, opór i wpływa 
na obniżenie zużycia paliwa.
Standardowy układ napędowy ładowarek 
obejmuje skrzynię 4-biegową lub opcjonal-
ną przekładnię 5-biegową (z przemienni-
kiem momentu obrotowego począwszy od 
drugiego biegu). Różnorodne konfi guracje 
osi umożliwiają użytkownikowi dostosowa-
nie do pracy w każdych warunkach. W przy-
padku miękkiego i błotnistego gruntu, przy 
małej przyczepności przydaje się układ 
różnicowego ograniczenia poślizgu LSD. 
Otwarty mechanizm różnicowy z układem 
automatycznego blokowania przedniej osi 
odpowiada za zachowanie 100% przyczep-
ności. Układ SRS może zostać ustawiony 
tak, aby włączał się automatycznie przy 
prędkości 6 km/h lub zachowywał stałe 
ustawienie dla płynnego, precyzyjnego ste-
rowania. System sterowania EMS zapew-
nia za pośrednictwem układu napędowego 
odpowiednią regulację siły pociągowej, co 
wpływa na zmniejszenie zużycia hamulców, 
a także paliwa. W przypadku szczególnie 
trudnych zastosowań można wybrać opcjo-
nalne hamulce ze spiekanymi wkładkami 
o przedłużonej trwałości i wyściółki osi.
W nowych ładowarkach JCB odświeżono 
także wygląd kabiny. Głównym jej punktem 
jest teraz nowoczesny środkowy wyświet-
lacz, na którym obrazowane są wszystkie 
informacje dotyczące obsługi, serwisowa-
nia, czy aktualnego stanu maszyny. Dosko-
nałe warunki pracy zapewnia operatorowi 
klimatyzacja z automatyczną regulacją at-
mosfery.
Udoskonaleniu uległ także kształt maski 
i rozmieszczenie przeciwwag. Charaktery-
styczna, nowa konstrukcja zderzaka chro-
ni maszynę i jej okna przed zabrudzeniem. 
Znajdujące się na standardowym wyposa-
żeniu siatkowe osłony wlotu powietrza za-
pobiegają przedostawaniu się materiałów 
z zewnątrz.
Konstruktorzy nowych ładowarek JCB za-
dbali także o ich łatwiejsze serwisowanie. 
Przykładowo terminy prac konserwacyj-
nych dotyczących osi zostały wydłużone 
z 1000 do 1500 godzin. Ponadto brak tech-
nologii DPF i SCR w silnikach sprawia, że 
ich obsługa jest szybsza i tańsza. 

Nowe ładowarki 
JCB

Wśród nowości prezentowanych na targach bauma 2013 przez firmę JCB znajdzie 
się również ładowarka kołowa JCB 427

Fot. JC
B

Fot. JCB

stoisko F7.713/1
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P
odczas międzynarodowych targów 
bauma 2013 Komatsu Europe za-
prezentuje swoje najnowsze osiąg-

nięcia technologiczne, maszyny i usługi, 
zaprojektowane i wyprodukowane z myślą 
o rosnących potrzebach użytkowników.
Jako światową premierę, Komatsu zapre-
zentuje nową spycharkę i koparkę wypo-
sażone w system kontroli maszyny – in-
telligent Machine Control – iMC. Podczas 
targów, te dwie maszyny demonstrowane 
będą w czasie pracy, co ma na celu poka-
zanie, jak system iMC wpływa na wzrost 
wydajności i bezpieczeństwa oraz obniże-
nie kosztów eksploatacji.
Na 4500 m kw. stoiska wewnątrz hali za-
prezentowana zostanie także przełomowa 
koparka hybrydowa Komatsu HB215LC-1 
– pierwsza „ekologiczna” maszyna w swo-
jej klasie, obecnie pracująca już w wielu 
miejscach na świecie. Będzie to niewąt-

pliwie główna atrakcja dla zwiedzających 
tegoroczne targi.
Po raz pierwszy szerokiej publiczności 
przedstawione będą trzy najnowsze maszy-
ny: ładowarki kołowe WA320-7 i WA470-7 
oraz koparka gąsienicowa PC138US-10 
– wszystkie wyposażone w silniki EU Stage 
III B (S3B).
Podczas wystawy Komatsu pokaże łącznie 
28 maszyn, reprezentujących cały zakres 
produkcji, również te niedawno wprowa-
dzone na rynek – wykonane wg nowych 
technologii redukujących emisję spalin.
Na stoisku wydzielone i oznaczone zosta-
ną miejsca, gdzie goście będą mogli zapo-
znać się z działaniem serwisu Komatsu 
oraz usługami, jakie oferuje, m.in. nowym 
programem obsługi technicznej Komatsu 
Care, czy Dealer Qualifi ed Used Machi-
ne. Będzie można także uzyskać więcej 
informacji odnośnie programu fi nansowa-

nia maszyn Komatsu Financial Europe. 
Specjalnym miejscem na stoisku będzie 
ekspozycja Komtrax, bezprzewodowego 
systemu monitorowania maszyn, ostat-
nio unowocześnionego, dostępnego jako 
standardowe wyposażenie każdej maszyny 
Komatsu. Z pewnością wyjątkową atrakcją 
dla zwiedzających będzie kącik kopalnia-
ny, a dokładniej prawdziwa kabina koparki 
gąsienicowej PC8000.
Na zewnątrz hali wystawienniczej, na 
1000 m kw. powierzchni pokazowej, 
Komatsu zademonstruje dwie nowe ma-
szyny wyposażone w system iMC. Goście 
będą tam mogli usiąść w bufecie, od-
wiedzić sklep z gadżetami Komatsu oraz 
sprawdzić swoje umiejętności w interak-
tywnym symulatorze koparki. Podczas po-
kazów również zaprezentowana zostanie 
łyżka skalna 56 t/29 m3. Na 16 kwietnia 
o godz. 14 zaplanowana została konferen-
cja prasowa, podczas której Kunio Noji, 
prezes Komatsu Ltd. przedstawi plany fi r-
my na kolejne lata.

Komatsu serdecznie zaprasza do odwie-
dzenia stoiska na tegorocznej baumie. 
W czasie trwania targów, na miejscu do 
dyspozycji będą również przedstawiciele 
Komatsu Poland, którzy chętnie oprowa-
dzą po stoisku i odpowiedzą na wszelkie 
pytania.

 

Osiągnięcia technologiczne 
Komatsu

Tak wyglądało stoisko Komatsu Europe 
podczas targów bauma w 2010 
roku. W tym roku atrakcji również nie 
zabraknie

Fot. Kom
atsu

Fot. Kom
atsu
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N
a targach bauma grupa fi rm Lieb-
herr zaprezentuje na ponad 14 
tys. m kw. powierzchni wystawien-

niczej liczne nowości w zakresie produk-
tów i kontynuacje rozwiązań ze wszystkich 
obszarów obszernego programu maszyn 
budowlanych i górniczych.
Centralnym punktem jest stoisko przy-
gotowane na wolnej przestrzeni (F.809-
F.813), którego reorganizację rozpoczęto 
już w listopadzie 2012 r. Obydwa rozcią-
gające się, wysokie fragmenty budynków 
umożliwiają jednoznaczne przyporząd-
kowanie przestrzeni do różnych światów 
produktów na tym terenie. Jednocześ-
nie odwiedzający zbliżając się do eks-
ponatów ma nieograniczony widok na 
powierzchnię wystawienniczą, na której 

zaprezentowanych zostanie ponad 60 
atrakcji w zakresie maszyn budowanych. 
Lista eksponatów na wolnej przestrzeni 
obejmuje: osiem obrotowych żurawi wie-
żowych, dwa mobilne żurawie budow-
lane, dziesięć żurawi samochodowych, 
cztery żurawie gąsienicowe, trzy koparki 

linowe, wiertnicę obrotową, trzy koparki 
mobilne, siedem koparek gąsienicowych, 
osiem ładowarek kołowych, jedną ukła-
darkę rur i ładowarkę teleskopową, sześć 
eksponatów programu techniki betono-
wania, dwie maszyny do przeładunku 
materiałów oraz jedno woziodło sztyw-
noramowe, jedno wozidło przegubowe 
i minikoparki.
Na kolejnym stoisku – A4.115 prezento-
wane są dodatkowo najnowsze osiągnięcia 
w zakresie poszczególnych komponentów 
dla maszyn budowlanych i innych zastoso-
wań. Należą do nich silniki wysokoprężne 
i gazowe, systemy wtryskowe, cylindry hy-
drauliczne, pompy i silniki hydrauliczne, 
łożyska toczne, oraz przekładnie i elemen-
ty elektroniczne.

W odrębnym miejscu na wolnej przestrze-
ni (stoisko F10.1003/2) fi rma Liebherr 
zaprezentuje cztery eksponaty z programu 
przejętego w październiku 2012 r. produ-
centa pomp do betonu fi rmy Waitzinger, 
które od roku 2013 oferowane są pod mar-
ką Liebherr.

To tyle ogólnych informacji o targowej 
ekspozycji fi rmy Liebherr. Przechodząc 
do konkretów, a w zasadzie do jednej, cie-
kawej nowości, którą fi rma zaprezentuje 
w Monachium – koparki hydraulicznej 
Liebherr A 910 Compact. Konstrukcja 
i atrakcyjne wzornictwo tej koparki o cię-
żarze 11,5 t są kontynuacją koncepcji mo-
deli A 914 Compact i A 918 Compact. Pro-
mień wychylenia tyłu, wynoszący zaledwie 
1600 mm, umożliwia jej użycie przy reali-
zacji projektów przestrzennych krajobrazu 
lub do prac w centrach miast. Dzięki wy-
sokoprężnemu silnikowi Deutz o mocy 75 
kW/102 KM koparka spełnia wymagania 
dla poziomu spalin IIIB także bez zastoso-
wania fi ltra cząstek stałych. Standardowo 
maszyna wyposażona jest w regulowany 
wysięgnik ze zginanym przegubem i trzo-
nem o długości 1,85 m. Dzięki opcjonalnie 
dostępnemu, w pełni automatycznemu sy-
stemowi szybkiej wymiany Likufi x istnieje 
możliwość szybkiego dokonania wymiany 
osprzętu. W połączeniu ze sprawdzonymi 
narzędziami fi rmy Liebherr, jak np. łyżka, 
można uzyskać wzrost wydajności do 30%. 
System Tool-Control umożliwia zapis ciś-
nienia oleju i jego ilości dla dziesięciu na-
rzędzi. Dodatkowo koparka spełnia wyma-
gania nowej koncepcji napędu jezdnego, 
który przyczynia się do znacznego zre-
dukowania zużycia paliwa i jednocześnie 
poprawia przyspieszenie, w szczególności 
podczas jazdy pod górę. Zoptymalizowano 
także cały układ hydrauliczny. Skutkiem 
jest jeszcze lepsza sterowność i zreduko-
wanie zużycia paliwa.
Opracowana od nowa kabina koparki 
A 910 Compact jest największą w tej kla-
sie maszyn i oferuje obsługującemu dużo 
przestrzeni. Komfortowym narzędziem 
przy pokonywaniu długich tras w ruchu 
drogowym jest tempomat. Kamera cofa-
nia oraz zabezpieczenia przed złamaniem 
rur przy cylindrze podnoszącym, przy cy-
lindrze przestawiania i cylindrze trzonu 
uzupełniają seryjne wyposażanie, zapew-
niające bezpieczeństwo eksploatacji nowej 
koparki. 

Różnorodności firmy Liebherr

stoiska F.809-F.813, A4.115, F10.1003/2

Oglądając ekspozycję firmy Liebherr nie można pominąć nowej koparki hydraulicznej 
A 910 Compact

Fot. Liebherr
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Grupa firm

Doświadczyć innowacji. 
Odkryć różnorodność.
Liebherr na targach Bauma 2013
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk  

na targach Bauma w Monachium w dn. 15 - 21  

kwietnia 2013 r. Teren otwarty 809 - 813 oraz  

1003/2, hala wystawowa części A4, stanowisko 115.

www.liebherr-bauma.com
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S
półka Terex Construction przedsta-
wi na targach bauma 2013 ponad 20 
maszyn, w tym od dawna oczekiwa-

ną koparkoładowarkę TLB890. Kluczowe 
znaczenie dla wysokich poziomów pro-
duktywności modelu TLB890 ma jej no-
wy, wysokociśnieniowy układ hydrauliczny 

z opcją wydajnej pompy tłokowej i wysoką 
siłą odrywania na wysięgniku i łyżce. Ta-
kie udoskonalenia konstrukcyjne przekła-
dają się na imponujący moment obrotowy, 
który zapewnia wysoką moc i szybkość 
wypełniania – zwłaszcza na stokach po-
przecznych. Dzięki zakrzywieniu wysięg-

nika pojazdy odbierające urobek mogą też 
podjeżdżać bliżej maszyny, co skraca cykle 
załadunku.
Manipulator Terex Fuchs MHL350 E po-
nownie wzbudza zainteresowanie branży. 
Wprowadzenie serii E w 2011 r. oznacza-
ło zdefi niowanie nowych standardów ob-
niżonego zużycia paliwa i niższych emisji 
spalin. Nowy, wyposażony w nowoczesną 
technologię model MHL350 E zostanie 
oczywiście pokazany na baumie – goście 
będą mogli zapoznać się z innowacjami, 
dzięki którym maszyna stała się bardziej 
ekologiczna i wydajna, niż dotychczas.
Wytwarzane w Niemczech maszyny Terex 
zostaną również po raz pierwszy zapre-
zentowane z silnikami spełniającymi nor-
mę klasy emisji 4I/stopień IIIB.
Goście stoiska Terex będą mogli zapoznać 
się też z koparką kołową TW85 oraz no-
wym, ergonomicznym interfejsem opera-
tora ładowarki kołowej TL120, oferującym 
więcej funkcji elektronicznych, w tym 
zwiększające efektywność pracy funkcje 
wyświetlania i sterowania. Model TL120 
zmienił również wygląd – teraz pasuje do 
gamy koparek kołowych, stanowiąc jej naj-
nowsze uzupełnienie.
Kolejną maszyną debiutującą na baumie 
będzie wprowadzona w 2012 r. mikroko-
parka TC10. Dzięki niewielkim wymiarom 
z powodzeniem można ją wykorzystać do 
pracy w trudno dostępnych miejscach, ta-
kich jak np. wnętrza przeznaczonych do 
wyburzenia budynków.
Terex Construction przedstawi również 
swoje sztywnoramowe wozidło technolo-
giczne TR60. Wprowadzono w nim sze-
reg korzystnych zmian, takich jak nowy, 
zintegrowany pulpit, za pośrednictwem 
którego przekazywanych jest więcej infor-
macji zwrotnych o stanie i wykorzystaniu 
maszyny. Wozidło posiada również nowy, 
modułowy tylny układ hamowania, umoż-
liwiający operatorowi modulowanie ciś-
nienia w sześciu etapach, a nie w dwóch, 
jak dotychczas.
Po więcej informacji fi rma zaprasza na 
stoisko Terex Construction. 

Nowe maszyny i pomysły 
Terex

stoisko F7.710/711

Terex przedstawi na targach bauma ponad 20 maszyn, w tym od dawna oczekiwaną 
koparkoładowarkę TLB890

Fot. Terex

Kolejną maszyną Terex debiutującą na baumie 2013 będzie wprowadzona w 2012 r. 
mikrokoparka TC10

Fot. Terex
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A
bsolutne światowe nowości oraz 
liczne nowe i ulepszone rozwią-
zania pokaże na targach w Mona-

chium, fi rma Goldhofer wiodący światowy 
producent pojazdów specjalnych. Moty-
wem przewodnim na stoisku o powierzch-
ni ponad 1500 m kw. – o 50% większym 
niż podczas poprzedniej edycji baumy, bę-
dą innowacje. Jak zapewnia prezes zarzą-
du fi rmy Goldhofer, goście na pewno nie 
zawiodą się oglądając światowe nowości 
w transporcie ciężkim.
„Po raz kolejny Goldhofer zaprezentu-
je najbardziej postępowe i wykraczają-
ce w przyszłość techniki transportowe. 
Granice wydajności i użyteczności w tej 
specjalistycznej branży zostaną na nowo 

zdefi niowane i podniesione” – mówi Ste-
fan Fuchs.
Nowości i usprawnienia prezentowane na 
tegorocznych targach będą dotyczyć każ-
dego rodzaju transportu ciężkiego. Gold-
hofer wystawi zarówno specjalne urządze-
nia do przewozu łopat śmigieł elektrowni 
wiatrowych, jak też najróżniejsze kon-
strukcje naczep niskopodwoziowych i za-
głębionych. Będzie można zobaczyć prze-
łomowe rozwiązania w zakresie ciężkich 
zestawów modułowych. Nie zabraknie 
również nowości w zakresie pojazdów dla 
budownictwa – naczep i przyczep.
„Pokonujemy granice ładowności w no-
wej koncepcji pojazdów drogowych i ob-
niżamy masę własną zespołów przy jed-

noczesnym zwiększeniu dotychczas nie 
osiąganej wytrzymałości ramy. Uela-
styczniamy i zwiększamy manewrowość. 
Oferujemy szczególne rozwiązania dla 
ekspertów. To wszystko ma na celu roz-
wĳ anie najbardziej ekonomicznych, 
trwalszych i wydajniejszych koncepcji 
transportowych. Czy to w przewozach 
specjalnych, czy w transporcie ciężkim 
lub transporcie maszyn budowlanych 
– podnosimy wysoko poprzeczkę” – pod-
kreśla Stefan Fuchs.
„Będą również niespodzianki – jesteście 
mile widziani” – mówi Stefan Fuchs.
Stefan Fuchs serdecznie zaprasza do odwie-
dzenia stoiska Goldhofer – nr N823/1 na te-
renie otwartym. 

Goldhofer „Innovation-Box”

stoisko FGN.N823/1

Fot. G
oldhofer
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ROZWIĄZANIA DLA NAJRÓŻNIEJSZYCH ZADAŃ TRANSPORTOWYCH 

BARDZO EKONOMICZNE.
Gdzie pachnie dieslem i brutalne siły wkraczają do akcji, tam czujemy się jak w domu. Jesteśmy ekspertami 

od ekstremalnych rozwiązań transportowych i wiemy na jakie trudne warunki są narażone przyczepy, 

naczepy i systemy modułowe. Znamy wymagania, jakie stawiają budowlańcy i przewoźnicy ciężkich 

ładunków, żeby móc bezpiecznie i sprawnie wykonać swoje zadania transportowe. 

Dla znalezienia najlepszych rozwiązań transportowych inwestujemy od pokoleń w rozwój nowych 

technologii i doskonalimy obsługę klienta. Bowiem to jest jasne: ekonomika to rezultat utrzymywania 

wartości, długiej żywotności i niezawodności. I za tym stoimy my. 

Inwestujcie w waszą przyszłość. W Goldhofera , w oryginał! 

Przedstawicielstwo Goldhofer w Polsce:
tel. kom.: 505 083 483

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl
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J
edną z kilkunastu polskich fi rm, które 
będą „wystawiały się” na baumie 2013 
jest producent zabudów, przyczep 

i naczep KH-kipper z Kajetanowa k. Kielc. 
Na swoim stoisku zaprezentuje m.in.: za-
budowę – wywrotkę dwustronną W2H 
z lewą burtą hydrauliczną 180° i żurawiem 
Hiab na tylnym zwisie na podwoziu MAN 
6x4, zabudowę – wywrotkę kopalnianą 
W1M na podwoziu Scania 8x4, zabudowę 
– wywrotkę trójstronną W3F na podwoziu 
MAN 4x2 oraz 3-osiową przyczepę nisko-
podowoziową P3NO do przewozu maszyn.
Zabudowa – wywrotka dwustronna W2H 
dysponuje burtą hydrauliczną otwieraną 
o pełne 180°. Ułatwia to załadunek przy 
użyciu wózka widłowego. Dodatkowo sze-
rokość wewnętrzna skrzyni, która wynosi 
2410 mm pozwala na załadunek dwóch 
europalet obok siebie. Przy opuszcze-
niu burty o ok. 90° możliwy jest załadu-
nek z rampy lub wysyp ładunku na bok 
w pewnej odległości od pojazdu. Jest to 
szczególnie pomocne przy sypaniu wałów 
bądź zasypywaniu wykopów wzdłuż dro-
gi, gdyż materiał nie zanieczyszcza bocz-
nych elementów podwozia. Sterowanie 
burtą hydrauliczną odbywa się za pomocą 
joysticka zamocowanego w kabinie przy 
siedzeniu kierowcy. Obsługa jest możliwa 
zarówno z zewnątrz, jak i z siedzenia bez 
konieczności wysiadania z kabiny, co jest 
ważne przy pracy w ciężkich warunkach 
terenowych bądź przy złej pogodzie. Do-

datkową zaletą pojazdu jest żuraw Hiab 
zamontowany z tyłu skrzyni. Umożliwia 
to samodzielny przeładunek pojazdu oraz 
zwiększa jego użyteczność (szczególnie 
przy dystrybucji). Wywrotka wykonana 
została w całości ze stali trudnościeralnej 
Hardox/Raex. Stal charakteryzuje się nie 
tylko wysoką odpornością na zużywanie 
ścierne, ale posiada również wysokie właś-
ciwości mechaniczne i odporność na ob-
ciążenia udarowe.

Tylnozsypowa wywrotka typ W1M posiada 
charakterystyczną skrzynię z podniesie-
niem podłogi w tylnej części. Zabezpiecza 
ono ładunek przed wypadaniem podczas 
transportu. Podłoga typu „sandwich” wy-
konana jest z kilkunastomilimetrowej war-
stwy stali trudnościeralnej Hardox/Raex na 
wierzchu i warstwy gumy amortyzacyjnej, 
pod którą znajduje się podłoga o specjal-
nej konstrukcji wytrzymującej uderzenia 
dużych kawałków skalnych. Usztywnione 
gęstą siecią pionowych wzmocnień burty 
boczne wykonywane są z ok. 8 mm grubo-
ści stali typu Hardox/Raex. Wywrotka nie 
ma burty tylnej, która mogłaby ulec uszko-
dzeniu podczas wyładunku dużych kawał-
ków skalnych. Możliwe jest też wykonanie 
zabudowy z demontowalną burtą tylną 
(podpartą na linach) lub burtą otwieraną 
hydraulicznie. Dodatkowo skrzynia wypo-
sażona jest w podparty na wręgach dach 
z otworem na wydech chroniący kabinę 
przed kamieniami. Wywrotka typu W1M 
jest najczęściej wykorzystywana w trans-
porcie wewnętrznym kopalni do trans-
portu ładunku z miejsca wydobycia do 

Ekspozycja wywrotek 
KH-kipper

stoisko FGN.N830/8

Wywrotka 2-stronna 
KH-kipper W2H 
z żurawiem Hiab
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Zabudowa – 
wywrotka kopalniana 
KH-kipper typ W1M
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pierwszego miejsca odbioru np. do kru-
szarki. Przy odpowiednim przygotowaniu 
drogi transportowej z powodzeniem zastę-
puje wozidła. Nowa konstrukcja skrzyni 
KH-kipper, przeznaczonej na rynek 
wschodni, charakteryzuje się możliwością 
zastosowania podgrzewania podłogi spali-
nami. Podgrzewanie zapobiega zamarza-
niu ładunku, a co za tym idzie sprzyja bez-
pieczeństwu podczas wyładunku.
Wywrotka trójstronna typ W3F najczę-
ściej znajduje zastosowanie jako pojazd 
pomocniczy do prac budowlanych. Tego 
typu zabudowy KH-kipper przeznaczone 
są głównie do montażu na podwoziach 
2-osiowych o DMC 12–18 t oraz niektó-
rych 3-osiowych (głównie z żurawiem hy-
draulicznym). Zabudowa posiada w stan-
dardzie zawiasy górne i dolne. Po otwarciu 
zamków dolnych możliwy jest wyładunek 
materiałów sypkich, po otwarciu burt gór-
nych – wyładunek materiałów na paletach 
przy użyciu wózka widłowego. Dzięki lek-
kiej konstrukcji pojazdy z zabudową W3F 
charakteryzują się stosunkowo dużą ła-
downością. Cechą wyróżniającą skrzyni 
ładunkowej jest użycie do jej produkcji 

cienkich arkuszy stali trudnościeralnych 
(podłoga ok. 3 mm Hardox/Raex, burty 
ok. 2 mm Hardox/Raex).
Ostatnim z produktów KH-kipper, na któ-
ry warto zwrócić uwagę jest 3-osiowa przy-
czepa niskopodowoziowa P3NO do prze-
wozu maszyn. Wyposażona została w trzy 
osie BPW o nośności 9 t każda, z czego 
jedna oś przednia umieszczona jest na 
obrotnicy z podwójnym łożyskowaniem. 
Powierzchnia użytkowa przyczepy z balko-
nem i poszerzeniami do 3 m wyłożona jest 
twardym drewnem. Tylne najazdy przy-

czepy otwierają się hydraulicznie i mają 
ręczną regulację rozstawu. Rama przy-
czepy wykonana została z wysokogatunko-
wej stali i zabezpieczona antykorozyjnie. 
Dwuprzewodowy układ hamulcowy z ABS 
wyposażony jest w hamulce bębnowe 
i pneumatyczny hamulec postojowy. Na 
całej długości przyczepy umieszczone są 
uchwyty do mocowania ładunku. Przed-
nie podwyższenie posiada aluminiowe 
burty oraz demontowane najazdy umożli-
wiające wjazd maszyny na balkon. 
 

Przyczepa niskopodwoziowa KH-kipper P3NO z obrotnicą
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Na baumie będzie miała miejsce oficjalna 

premiera pojazdu New Trakker. Jakie są 

mocne strony tego modelu?

New Trakker to idealne narzędzie pracy. Jest 

niezawodny, wydajny, mocny i bezpieczny. Do-

skonale nadaje się zarówno do użytku codzien-

nego, jak i do bardziej wymagających zadań 

takich jak praca przy budowie lub w kamienioło-

mie. New Trakker zaprojektowano tak, by mógł 

uzyskać wyjątkowe osiągi na ciężkim i wyma-

gającym nieutwardzonym terenie przy ciągłym 

obciążeniu. Model cechuje się w dodatku wy-

sokim poziomem wygody i ergonomii. Te zalety 

są zasługą silnika FPT Industrial Cursor, który 

gwarantuje moc i wytrzymałość. W porównaniu 

z poprzednim modelem nowy Trakker posiada 

również znacznie udoskonaloną kabinę.

Iveco New Trakker był jednym z kluczowych 

uczestników rajdu Dakar 2013, gdzie dosko-

nale poradził sobie z trudnym pustynnym te-

renem Ameryki Południowej.

Co nowego znajdziemy w kabinie?

Najważniejsze innowacje wprowadzone do 

kabiny bazują na rozwiązaniach zastoso-

wanych w ciężarówkach przemysłowych 

Hi-Road i Hi-Street. Nowa kabina ma polep-

szyć wygodę i komunikację kierowcy ze świa-

tem – czynniki, które uznaje się za mające 

zasadnicze znaczenie dla wydajności i bez-

pieczeństwa. Deska rozdzielcza o całkowicie 

nowej stylistyce wykonana jest z najlepszej 

jakości tworzyw sztucznych. Jest ona niezwy-

kle ergonomiczna. Wszystkie przyciski i prze-

łączniki są dobrze widoczne i łatwo dostępne 

dla kierowcy, a jednocześnie pozostają zinte-

growane z pulpitem.

Jak można opisać model New Trakker pod 

względem osiągów?

Zadaniem modelu New Trakker jest zapewnie-

nie doskonałych wyników przy niskich kosz-

tach eksploatacji. Pojazd jest wyposażony 

w silniki FPT Industrial Cursor o pojemności 8 

i 13 l, które uzyskują moc od 310 do 500 KM. 

Każdy poszczególny komponent, począwszy 

od stalowego podwozia o wysokiej granicy 

plastyczności, gwarantuje osiągi, które nie 

pogarszają się z biegiem czasu. Przy projek-

towaniu najnowszej generacji ręcznej i auto-

matycznej skrzyni biegów ZF skupiono się na 

ergonomii oraz rodzaju pracy, do której pojazd 

jest przeznaczony.

Czy w nowym pojeździe zastosowano tele-

matykę i inne praktyczne rozwiązania, które 

przyniosły sukces modelowi Stralis?

New Trakker posiada takie samo wyposażenie 

kabiny. W celu ułatwienia pracy kierowcy ten 

model wyposażono dodatkowo w technologię 

Iveconnect, prosty i intuicyjny system obsłu-

gi nawigacji. Iveconnect obejmuje narzędzia 

wspomagające kierowcę, usługi informatycz-

no-rozrywkowe i zaawansowany program do 

zarządzania flotą. 

Iveco Trakker w nowej odsłonie 

stoisko B5.205/306

Rozmowa z Alessandro Mortali

wiceprezesem ds. gamy ciężkiej Iveco

Fot. Iveco
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D
elta jest jednym z czołowych pro-
ducentów rusztowań w Polsce. 
Firma co prawda nie wystawia się 

na tegorocznej baumie, ale pretenduje do 
miana europejskiego dostawcy. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom tworzy op-
tymalne i indywidualne rozwiązania, któ-
re zostały już docenione przez największe 
przedsiębiorstwa budowlane.
Obecnie w programie produkcyjnym fi rmy 
Delta znajdują się cztery systemy ruszto-
wań: Delta 70, Delta 73, Delta B70, Delta 
65. Wszystkie produkowane są z polskiej 
stali, w polskich zakładach. Główny na-
cisk, podczas ich projektowania położono 
na szybki i prosty montaż (wystarczają je-
dynie dwie osoby), łatwy transport i skła-
dowanie. Rusztowania cechują się ela-
stycznością wykorzystania skrajnych pól 
oraz wytrzymałą konstrukcją. Duża ilość 
elementów dodatkowych powoduje, że 
mogą mieć najróżnorodniejsze zastosowa-
nie i sprostać nawet najbardziej skompli-
kowanym kształtom elewacji budynków.
System rusztowań fasadowych Delta 70 
posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa „B” wy-
dany przez IMBiGS. Spełnia wymagania 
norm i przepisów obowiązujących zarówno 
w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. 

Rusztowania Delta

Przykładowa konstrukcja z rusztowań Delta

Fot. D
elta
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T
argi bauma są dla Peri nie tylko okazją 
do zaprezentowania innowacyjnych 
urządzeń, udoskonaleń i uzupełnień 

swoich systemów. To przede wszystkim 
międzynarodowa platforma, dzięki której 
fi rma może przedstawić użytkownikom 
zakres usług towarzyszących projektom. 
Na powierzchni 4200 m kw. zaprezen-
tuje zarówno nowości jak i sprawdzone 
od lat rozwiązania z zakresu deskowań, 
rusztowań i doradztwa technicznego. Na-
cisk położony jest przy tym na wymianę 
fachowej wiedzy z doświadczonymi 
specjalistami ze wszystkich obszarów 
działalności, a także profesjonalnymi do-
radcami.
W specjalnie wybudowanej, tymczasowej 
hali na otwartym terenie północnym (sto-
isko 719) Peri tradycyjnie zaoferuje dużo 
więcej niż tylko wystawę. Poprzez demon-
stracje na żywo techniki deskowań i rusz-
towań wszyscy zainteresowani będą mogli 
zapoznać się z systemami Peri i ich funk-
cjonalnością. Systemy Peri przyczyniają 
się do optymalizacji nakładów i zwiększają 
bezpieczeństwo użytkowników. Najwyż-
sza jakość produkcji i możliwie najdłuższy 
okres użytkowania jest przy tym rzeczą 

oczywistą. W tym kontekście duże znacze-
nie mają udoskonalenia dotychczasowych 
systemów i nowe elementy systemowe. 
Fakt nieustannego dopasowywania ich do 
wymagań użytkowników świadczy o tym, 
że są one niezwykle żywotnymi dobrami 
inwestycyjnymi. Działalność rozwojowa 
jest ściśle połączona z aspektem bezpie-
czeństwa użytkowników, co odzwierciedla 
odpowiedni osprzęt dla każdego systemu 
deskowań i rusztowań.

Deskowania i rusztowania 
podporowe

W centrum zainteresowania w obszarze 
systemów deskowań ściennych znajdzie 
się system Maximo. Innowacyjna technika 
jednostronnie obsługiwanego ściągu bez 
rurek dystansowych i stożków ma duże za-
lety, a jej opłacalność została udowodnio-
na na licznych placach budowy w wielu 
krajach. System jest szybki, wydajny i daje 
lepszy obraz lica betonu przez uporząd-
kowany układ fug i ściągów. Od pierwszej 
prezentacji to deskowanie ramowe stale 
uzupełniano o liczne elementy osprzętu.

Kolejny obszar zastosowania otwiera się 
poprzez wymienne uszczelki i ściąg Ma-
ximo MX 18. Uszczelki nie tylko mogą 
być wymienione w przypadku uszkodzeń, 
lecz również pozwalają stosować ściągi 
o większej nośności. Dzięki temu system 
Maximo może przenosić większe obciąże-
nia od parcia mieszanki betonowej i być 
wykorzystywany do ścian o grubości do 60 
cm. Odpowiednie narzędzia umożliwiają 
łatwą wymianę uszczelki i modyfi kację 
deskowania na placu budowy. Dostępne 
są też ściągi przystosowane do szerszych 
ścian. Nowy element można regulować 
skokowo co 5 mm w zakresie od 15 do 
100 cm.
Poprzez zastosowanie nowych elemen-
tów system przystosowano do desko-
wania grubszych ścian. Mimo, że takie 
wymaganie stawiane jest stosunkowo 
rzadko, Peri oferuje bardzo opłacalne 
rozwiązanie. Do wykonania pojedyn-
czych obszarów ścian w danym projek-
cie, a także sporadycznie, do wykonania 
bardzo grubych ścian, żaden inny sy-
stem deskowania nie jest konieczny, gdyż 
Maximo można bardzo łatwo dostosować 
do aktualnych potrzeb.

Systemy Peri na żywo

Podczas targów eksperci 
zaprezentują jak czerpać 

konkretne korzyści ze 
stosowania systemów Peri
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Ponadto na targach będą pokazywane lek-
kie systemy deskowań ściennych, których 
można używać bez żurawia. Są to rozwią-
zania sprawdzające się na placach budo-
wy, gdy nie ma dostępu do żurawia, jak 
również przy przebudowach i moderni-
zacjach, gdzie warunki dopuszczają tylko 
niewielkie elementy systemowe.
Na baumie 2013 będzie można obejrzeć 
również wiele systemów sprawdzonych od 
lat i uzupełnionych o ulepszone elemen-
ty systemowe. Przez dopasowywanie do 
nowych lub zmienionych wymagań użyt-
kowników, deskowania i rusztowania Peri 
są wyjątkowo żywotnymi systemami o du-
żym wykorzystaniu. Tak jest w przypadku 
systemu Skydeck – aluminiowego ramo-
wego deskowania stropowego do szybkiego 
montażu, umożliwiającego wczesne roz-
deskowanie stropu. Dzięki nowej głowicy 
podporowej, aby zmienić kierunek ułoże-
nia płyt wystarczy obrócić dźwigary o 90°. 
Tym sposobem dopasowywanie deskowa-
nia do różnych kształtów budynków jest 
jeszcze prostsze. Wielkowymiarowe stoły 
stropowe Variodeck mogą być przenoszo-

ne jeszcze szybciej za pomocą nowego 
wózka podnośnego i zawiesia widłowego. 
Wymaganą sztywność przy wykonywaniu 
wyższych stropów zapewniają nowe ramy 
o długości 350 cm, które łączą pojedyn-
cze podpory Multiprop w wysokonośną 
konstrukcję podporową. Stół stropowy 
o długości 6 m umożliwia zadeskowanie 
powierzchni do 15,9 m kw. i może być 
przenoszony jednym ruchem żurawia.
Peri zaprezentuje też nowe produkty 
i systemy w zakresie rusztowań podporo-
wych – rezultatem ulepszeń są większe 
nośności oraz szersze możliwości zasto-
sowania zarówno pojedynczych podpór 
jak i całych systemów. Stalowe podpory 
PEP Ergo dalej ulepszono pod względem 
detali, a ponadto na targach zostanie za-
prezentowana nowa seria podpór. Zostaną 
też przedstawione nowe elementy syste-
mowe rusztowania modułowego Peri UP, 
otwierające kolejne możliwości w budow-
nictwie rusztowań podporowych. W zależ-
ności od wymagań, które często różnią się 
w poszczególnych krajach, Peri przedsta-
wi różne opcje zabezpieczeń pasujące do 

konkretnych zastosowań. Wszystkie inno-
wacje w obszarze rusztowań podporowych 
są kompatybilne z systemami deskowań 
fi rmy Peri. Optymalne dopasowanie uła-
twia wybór odpowiedniego rozwiązania.

Budownictwo inżynieryjne

Na targach bauma 2013 będzie miało 
swoją premierę kilka systemów i urządzeń 
Peri dla budownictwa inżynieryjnego. 
W ciągu ostatnich 3 lat opracowano i po 
części pomyślnie zastosowano wiele urzą-
dzeń, które teraz zostaną zaprezentowane 
publicznie. Kompetencje fi rmy w obsza-
rze budownictwa inżynieryjnego zostaną 
przedstawione poprzez połączenie anima-
cji i pokazów na żywo, a także prezentacji 
ekspertów w dziedzinie dużych, między-
narodowych projektów. Skupienie działal-
ności projektowej w centralnym oddziale 
w Weissenhorn i know-how inżynierów 
Peri przyczynia się do sukcesów odnoszo-
nych przy realizacji wielkich projektów na 
całym świecie.

Rozwiązania Variokit 
dla budownictwa mostowego

Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny Vario-
kit to opłacalne i uniwersalne rozwiązania 
dla obiektów inżynieryjnych. Począwszy 
od indywidualnych rozwiązań do budowy 
tunelu, przez zastosowania systemowe 
w budownictwie mostowym, aż po wysoko-
nośne wieże podporowe przenoszące naj-
większe obciążenia – system Variokit ma 
bardzo szerokie spektrum zastosowań.
Teraz został uzupełniony o nowe elementy 
systemowe, a także możliwość wykorzysta-
nia do deskowania metodą nawisową. Za 
pomocą nowych elementów wykorzystywa-
nych w kierunku podłużnym urządzenia 
stosowanego w metodzie nawisowej moż-
liwe jest betonowanie segmentów o długo-
ści do 5,75 m, co odpowiada aktualnemu 
stanowi techniki w wykonawstwie robót. 
W kierunku poprzecznym wykorzystywa-
ne są dotychczasowe elementy moduło-
wego systemu inżynieryjnego, przy czym 
uzyskano maksymalne dopasowanie do 
różnych przekrojów poprzecznych mostów. 
W wyniku tego powstało uniwersalne w za-
kresie formowania przekroju poprzeczne-
go mostu urządzenie, które jest zarazem 
łatwe w obsłudze. Proces przemieszczania 
na kolejną sekcję betonowania jest niezwy-

Stół stropowy Variodeck o długości do 6 m służy do szybkiego 
i ekonomicznego deskowania dużych powierzchni stropu. 
Za pomocą nowych urządzeń stół można szybko przestawiać 
zarówno w pionie, jak i poziomie
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kle wygodny, gdyż dzięki nowatorskim me-
chanizmom wymaga jedynie niewielkich 
dodatkowych prac manualnych. Wszystkie 
elementy systemowe, z wyjątkiem ściągów, 
są dostępne w centrach logistycznych Peri, 
więc metoda nawisowa jest wyjątkowo opła-
calna. Ponadto wszystkie elementy można 
bez dalszej obróbki ponownie wykorzystać 
w kolejnych projektach – w większości na-
wet do wykonania obiektów inżynieryjnych 
innego typu. Dodatkowa korzyść polega na 
tym, że Peri dostarcza urządzenie jak i de-
skowanie, optymalnie dopasowane do wy-
magań placu budowy. Ponadto technolo-
dzy fi rmy zwracają uwagę na maksymalną 
kompatybilność z innymi produkowanymi 
systemami, tak aby można było wykorzy-
stać rusztowanie modułowe UP do stwo-
rzenia bezpiecznych pomostów roboczych 
i dostępu do wszystkich stanowisk pracy. 
Dzięki nowemu urządzeniu nawisowemu 
podczas wykonywania mostu autostrado-
wego w Tarnowie w 2012 r. załoga budowy 
osiągnęła 4–5-dniowe cykle realizacji sek-
cji betonowych.

Technika rusztowań

Peri, dzięki systemowi rusztowań UP już 
od wielu lat oferuje rozwiązania do najróż-
niejszych zastosowań. Kolejne ulepszenia 
systemu – wykraczające poza rozwiąza-
nia rusztowań podporowych – otworzyły 
szereg nowych obszarów użycia. Obecnie 
fi rma oferuje wiele możliwości: ruszto-

wania robocze dla fasad, placów budowy 
i przemysłu są tak samo dostępne jak roz-
wiązania komunikacyjne o różnym prze-
znaczeniu i rusztowania zabezpieczające. 
Dużą zaletą jest kompetencja w zakresie 
proponowanych rozwiązań. Firma oferuje 
wysokowartościowe systemy gwarantujące 
maksymalne bezpieczeństwo wraz z naj-
lepszą techniką stosowania. Dzięki temu 
klienci otrzymują opłacalne rozwiązania 
i kompetentne wsparcie nawet w przypad-
ku niecodziennych zadań projektowych.
Na targach bauma 2013 fi rma Peri zapre-
zentuje wszystkie zastosowania systemów 
rusztowań UP i w przystępny sposób za-
demonstruje zalety systemu w ramach po-
kazów montażu i demontażu. Nieustanny 
rozwój techniki rusztowań Peri jest czymś 
oczywistym i w myśl tej strategii dzięki 
nowym elementom systemowym ułatwio-
no pracę z przesuwnymi dachami LGS. 
Prezentacje skupią się też wokół ruszto-
wania modułowego UP Rosett Flex, które 
oferuje maksymalną elastyczność poprzez 
siatkę konstrukcyjną o module 25 cm, 

a także najwyższy poziom bezpieczeństwa 
podczas stosowania. Firma Peri przed-
stawi na targach bauma 2013 elementy 
uzupełniające ten system modułowy, za 
pomocą których dalej rozszerzono jego za-
kres użytkowania. Ponadto będzie można 
obejrzeć nowy, lżejszy podest. W centrum 
uwagi w Monachium w kwietniu będą też 
m.in. nowe elementy systemowe do budo-
wania rusztowań wiszących.  

Przy pomocy kilku uzupełniających elementów systemowych można wykorzystać 
modułowy system inżynieryjny jako urządzenie nawisowe. Największą zaletą jest 
to, że elementy można bez dalszych nakładów używać w innych rozwiązaniach 
deskowań, a ponadto wszystkie dostępne są w centrach logistycznych Peri

Fot. Peri
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S
cafom-Rux Polska Sp. z o.o., ma 
w swojej ofercie rusztowania fasa-
dowe, modułowe i przejezdne. Spół-

ka należąca do istniejącej na rynku od 40 
lat grupy Scafom-Rux, oferuje sprawdzo-
ny i dopracowany, a jednocześnie bardzo 
nowoczesny system rusztowania moduło-
wego Ringscaff. System Ringscaff posiada 
liczne atuty, pozwalające na optymalne 
dopasowanie rusztowania do ograniczo-
nych warunków przestrzennych, a jedno-
cześnie umożliwia sprawny i szybki mon-
taż i demontaż – to argumenty szczególnie 
liczące się w przemyśle.
Podstawę tego dobrze zaprojektowanego 
systemu rusztowań tworzy zaledwie kilka 

elementów: stojaki wyposażone w talerzyki 
w stałych odległościach, rygle ze stalowy-
mi klinami, stężenia ukośne zapewniające 
stabilność konstrukcji, podesty stalowe. 
Jednocześnie należy podkreślić, że system 
Ringscaff liczy kilkaset elementów umoż-
liwiających wykonanie każdego zadania. 
Montaż systemu jest ustandaryzowany, 
szybki i prosty. Polega on na wykonaniu 
typowych czynności montażowych, czyli: 
umieszczeniu rygli lub stężeń ukośnych 
w odpowiedniej pozycji, umieszczeniu 
klinów w odpowiednich otworach talerzy-
ków, wbiciu klinów przy pomocy młotka. 
W ten sposób powstaje konstrukcja, która 
wytrzymuje duże obciążenia, gdyż w jed-

nym talerzyku można zamontować cztery 
rygle i cztery stężenia ukośne.
Scafom-Rux oferuje system Ringscaff 
w modułach o długości od 0,73 do 3,07 m. 
Dzięki temu jest on w pełni kompatybilny 
z innymi systemami rusztowań tego typu. 
Ponadto w ofercie dostępne są także mo-
duły metryczne o długościach do 3 m. Od-
ległość pomiędzy talerzykami wynosi 50 
lub 54 cm. Rusztowanie zostało dopusz-
czone do użytkowania certyfi katem wyda-
nym przez DIBT nr Z-8.22-869.
Wszystkie stalowe elementy rusztowa-
nia są zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie ogniowe, w przypadku po-
destów dotyczy to zarówno produktu 
w wersji normalnej jak i lekkiej. Elemen-
ty drewniane są poddawane impregnacji. 
Rusztowania dostępne są w ciągłej sprze-
daży zarówno bezpośrednio u producenta 
jak i u autoryzowanych przedstawicieli. 
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie internetowej Scafom-Rux Polska. Mot-
to Scafom-Rux brzmi: „Dare to compare” 
– porównaj, sprawdź i wyciągnĳ  wnioski.
Firma zaprasza na swoje stoisko w trakcie 
targów bauma – pawilon A2, stoisko 122, 
gdzie będzie można bliżej zapoznać się ze 
wszystkimi szczegółami rozwiązań zasto-
sowanych w systemie Ringscaff. 

Jacek Starak
Scafom-Rux Polska Sp. z o.o.

Sprawdź Ringscaff na baumie

stoisko A2.122

Podstawę systemu tworzy zaledwie kilka 
elementów, w tym stojaki wyposażone 
w talerzyki

Fot. Scafom
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