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W dniach 19–22 stycznia 2010 do Poznania na kolejne Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych
i Drogowych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego Bumasz przyjechali przedstawiciele niemal całej branży.
Naszym Czytelnikom przedstawiamy najciekawsze produkty zaprezentowane zwiedzającym na targach.

Przedstawiciele branży tradycyjnie mogli obejrzeć liczne
maszyny budowlane i drogowe, dźwigi i urządzenia
transportowe, szalunki i rusztowania, maszyny i urządze-

nia do obróbki wstępnej, transportu i przesyłania betonu oraz
do jego zagęszczania.

Nieodłączną częścią targów, oprócz prezentacji produkto-
wych, są wydarzenia branżowe i konferencje specjalistyczne.
W tym roku przygotowano m.in. seminarium na temat bezpie-
czeństwa pracy w budownictwie. Podjęto zagadnienia dotyczące
zagrożeń i ich wpływu na wypadki w budownictwie, a także
związane z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w firmach
budowlanych.

Ekspozycja Bumaszu przygotowana została w trzech pawi-
lonach oraz na terenie otwartym. Razem z targami Budma i CBS
(Budownictwo Sportowe, Rekreacyjne, Wellness i Spa) zaj-
mowały one powierzchnię ok. 60 tys. m2.

Do kopania i ładowania
Na targach Bumasz swoje maszyny i pojazdy budowlane

prezentowało wiele firm. Jedną z nich była Gema 2000, świę-
tująca w tym roku jubileusz powstania. Spółka istniejąca na pol-
skim rynku od 10 lat od początku swojej działalności
współpracuje z firmami Doosan i Atlas Weyhausen. Co rów-
nież ważne, po niecałym roku negocjacji i weryfikacji umowy
Gema 2000 od 1 stycznia 2010 r. została w Polsce oficjalnym
importerem firmy Kubota, oferującej koparki, minikoparki
i ładowarki.

Wśród licznie prezentowanych na stoisku firmy maszyn
budowlanych znajdowały się koparki wyburzeniowe służące do
wyburzania i późniejszego załadunku gruzu ramieniem do prac
ziemnych. Maszyny te można wyposażyć dodatkowo m.in.
w system zraszający zamontowany na końcu ramienia do wybu-
rzeń, pomocny w celu zmniejszenia zapylenia podczas prac
wyburzeniowych. Aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo,
na wszystkich wymagających tego cylindrach podnoszenia
koparki zainstalowano zamki na zaworach hydraulicznych. Jeśli
w trakcie prac wyburzeniowych przewód hydrauliczny pęknie
lub zostanie przerwany, możliwe jest bezpieczne opuszczenie
ramienia. Specjalny czujnik sprawdza kąt położenia ramienia
do wyburzeń i w razie konieczności automatycznie wyłącza funk-
cję opuszczania cylindrów podnoszenia.

Prezentowana na stoisku koparka wyburzeniowa DX 300LC
z dwuczęściowym wysięgnikiem miała maksymalną wysokość

roboczą 15,8 m i maksymalny zasięg roboczy – 9,4 m. Model
ten dostarczany jest ze standardowym wyposażeniem: czujni-
kiem kąta nachylenia ramienia do wyburzeń, instalacją hyd-
rauliczną pod nożyce z obrotem, instalacją hydrauliczną do
szybkozłącza potrzebnego do wymiany osprzętu. W sprzedaży
dostępne są koparki o szerokości standardowej 3,2 m lub 3-met-
rowe NLC z dodatkową przeciwwagą.

Maszyny do robót ziemnych – minikoparki, koparkołado-
warki, koparki gąsienicowe, ładowarki – oferuje spółka Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane, która od 9 lat jest autoryzo-
wanym przedstawicielem m.in. Komatsu. Na targach firma pre-
zentowała koparkoładowarkę Komatsu WB93S-5 ze sterowaniem
na 4 koła i o głębokości kopania 6055 mm. Sercem maszyny
jest układ hydrauliczny z zamkniętym przepływem w położeniu
neutralnym i kompensacją ciśnienia w zależności od obciążenia
CLSS (Closed Load Sensing System). Dzięki dwóm trybom
pracy: Economy i Power można zdecydować się na maksy-
malną moc lub minimalne zużycie paliwa. Synchronizowana
skrzynia biegów Power Shuttle ma cztery biegi do jazdy w przód
i cztery biegi wsteczne. Układ kierowniczy urządzenia może pra-
cować w jednym z 3 typów skrętów: skręt dwóch kół (typowe
zastosowania), zależny skręt 4 kół (przednie i tylne w przeciwnym
kierunku) lub skręt 4 kół w tym samym kierunku (tryb „kraba”).
Szerokość łyżki standardowej wynosi 2420 mm, jej objętość
1,1 m3, a maksymalna wysokość 4390 mm. Wysięgnik koparki

Prezentacja maszyn Kuboty
na stoisku firmy Gema 2000



koparkowa ma poszerzany lemiesz, zakres jej szerokości wynosi
220–600 mm. Maszyna ma hydraulicznie rozsuwane gąsienice,
dwudrożną instalację hydrauliczną na ramieniu koparkowym do

zasilania narzędzi hydraulicznych, trój-
sekcyjną pompę umożliwiającą wyko-
nywanie trzech ruchów naraz, system
knicmatic® – wszystkie wymienione
komponenty wyposażenia dają możli-
wość kopania przy ścianach budynków
i odkopywania fundamentów. Dzięki
przestawnemu podwoziu możliwe jest
zwiększenie szerokości mechanizmu
jezdnego z 990 na 1340 mm. Umożliwia
to zastosowanie minikoparki w budynkach
np. o wąskich otworach drzwiowych.
Inżynierowie Terex Schaeff cylindry
tylne zamontowali za wysięgnikiem
maszyny. Rozwiązanie to pozwala
uniknąć uszkodzenia cylindra wysięg-
nika podczas transportu różnych ele-
mentów. Zastosowanie to jest także
pomocne podczas załadunku samocho-
dów ciężarowych. Zasięg minikoparki
wynosi 3,9 m.
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ma wzmocnioną budowę i pozwala na jej obrót o 180° przy stałym
utrzymywaniu dużego momentu obrotowego. Maksymalna
wysokość kopania wynosi 5800 mm, z wysuniętym telesko-
pem – 6405 mm, podczas gdy maksymalna głębokość kopania
– 5020 mm (z wysuniętym teleskopem 6055 mm). Warte pod-
kreślenia jest to, że koparkoładowarkę można wyposażyć
w Komtrax – system monitorujący maszynę. Program zapisuje
m.in. czas jej pracy, lokalizację floty, może również uruchomić
sygnał alarmowy albo powiadomienie, gdy maszyna opuszcza
przeznaczony dla niej określony obszar działania.

Wyłączny autoryzowany dystrybutor maszyn JCB na rynek
polski – firma Interhandler na targach zaprezentowała m.in.
koparkoładowarkę 4CX AEC (z własnym silnikiem Dieselmax
o mocy 100 KM/74,5 kW, głębokości kopania – 5,88 m, wyso-
kości załadunku łyżki ładowarkowej – 3,18 m i Smooth Ride
System maksymalizującym retencję materiału).

Obecnie firma JCB oferuje 10 typów różnych kopar-
koładowarek o głębokości kopania od 2,55 do 6,14 m. Maszyny
serii 3CX i 4CX o wysokich parametrach udźwigu i dużej sile
zrywania są największymi kopar-
koładowarkami JCB. Maszyny
mają możliwość obrotu łyżki
o 201°, co wpływa na lepsze wyko-
nywanie prostych zakończeń
wykopów i zapewnia dobre nabie-
ranie ładunku na łyżki. Wysuwane
ramię koparkowe zapewnia dodat-
kowe 1,2 m głębokości kopania.
Konstruktorzy firmy zaprojekto-
wali też łyżki ładowarkowe o dużej
pojemności pozwalające na prze-
mieszczanie bardzo dużej ilości
materiału w krótkim czasie.

Zwiększona mobilność ma-
szyn podczas pracy w terenie wy-
nika z wielu dostępnych trybów
sterowania skrętem kół. Rozwią-
zanie sterowania czterema kołami
oferowane w maszynach 3CX
Super i 4CX zapewnia możliwość
skrętu w ciasnych miejscach. Tryb
sterowania „krab” we wszystkich
modelach 4CX pozwala na rów-
noległe poruszanie się maszyny
względem wykopu. W celu zwięk-
szenia zdolności przeładunkowych maszyny można też zasto-
sować układ amortyzacji ruchów łyżki SRS.

Swoje produkty prezentowała na targach także EWPA
Maszyny Budowlane. Od początku działalności firma związana
jest z marką Honda Power oraz z producentem maszyn do
zagęszczania gruntu – niemiecką firmą BOMAG. EWPA
Maszyny Budowlane jest również autoryzowanym przedsta-
wicielem takich firm, jak: Terex, Gehl, Tatra, Bomag Light
Equipment. W Poznaniu zwiedzający mogli zobaczyć maszyny
Terex: ładowarkę kołową TL80, koparkoładowarkę 860 Elite
i minikoparkę TC16.

Terex TC16 to minikoparka z trzycylindrowym silnikiem
Mitsubishi L3E o mocy 13 kW/18 KM i wadze 1650 kg. Łyżka

Koparkoładowarka Terex 860 Elite oferowana przez
EWPA Maszyny Budowlane

Koparkoładowarka
Komatsu WB93S-5 ze ste-
rowaniem na 4 koła
o głębokości kopania
6055 mm

HSW Stalowa Wola prezentowała kopar-
koładowarkę 9.50 M o mocy silnika

99 KM (74 kW) i 4 prędkościach jazdy



budowlanych takich marek, jak: Hidromek (kopar-
koładowarki, koparki gąsienicowe, koparki
kołowe), Liugong (ładowarki kołowe, koparki
gąsienicowe, spycharki, walce, równiarki, wózki
widłowe), Way Industry (miniładowarki).
W Poznaniu zaprezentowano m.in. równiarkę
Liugong model 418 III o masie operacyjnej
15 500 kg, maksymalnej sile uciągu 86 kN i maksy-
malnej sile docisku lemiesza 7800 kg. Równiarka
z silnikiem Cummins o mocy 164 kW ma półau-
tomatyczną przekładnię Power Shift z wałkiem
pośrednim. Zakres pracy lemiesza – wysuw boczny
w prawo/lewo wynosi 725/675 mm, kąt obrotu
90°, wysokość podnoszenia 450 mm, głębokość
opuszczania 555 mm; jego szerokość to 3960 mm,
a wysokość – 610 mm.

Beton na odległość
Działająca od wielu lat na rynku firma Sermac (poprzez wy-

łącznego przedstawiciela Ciepiela Technology Promotion), ofe-
rująca m.in. pompy do betonu i pompobetonowozy, prezentowała
na targach pompę do betonu Zenith 4Z26 na podwoziu MAN
TGM 18.240. Cechy charakterystyczne pomp Sermac to: pełny
zakres wysięgów masztów (łącznie z pompą halową o naj-
niższej wysokości rozkładania), otwarty obieg hydrauliczny,
zawory typu „S” wykonane ze specjalnego stopu trudnoście-
ralnego (ich 8-calowy przekrój sprawia, że zapewniają one dużą
wydajność przy minimalnych stratach przepływu materiału), sys-
tem automatycznej kompensacji luzu pomiędzy pierścieniem cier-
nym a okularem. Zbiorniki pomp do betonu na podwoziach
samochodowych wykonywane są z materiałów trudnościeral-
nych. Duża pojemność zbiornika oraz mieszalnik o dużym
momencie obrotowym pozwala na pracę w trudnych warunkach
i z betonami o dużej gęstości. Maszt (konstrukcja wykonana ze
stali drobnoziarnistej; dostępne rodzaje jego składania to: Z, R,
RZ, ZR) i pompa sterowane są za pomocą systemu, w którego
skład wchodzi rozdzielacz proporcjonalny współpracujący ze
zdalnym sterowaniem wydajnością betonu za pomocą fal radio-
wych oraz sterowanie kablowe i manualne w razie awarii.

Zespół pompujący Zenith 4Z26 ma teoretyczną wydajność
pompy 130 m3/h (dla jednostki SCL 130 A), ciśnienie betonu
to 61 bar. Maszt składający się w Z ma 4 sekcje, jego zakres
obrotu wynosi 370°. Jego maksymalny wysięg pionowy to
25,8 m, maksymalny wysięg poziomy – 21,9 m, a maksymalny
wysięg w dół – 16,4 m. Warto dodać, że jednym z najnowszych
produktów firmy Sermac jest najdłuższa pompa do betonu
6RZ65 o wysięgu aż 65 m oraz pompobetonomieszarka Twinstar
4Z33 o wysięgu 33 m.

Podsumowanie
Organizowane co dwa lata targi Bumasz nie straciły na

popularności. Jak się okazało, nawet mimo kryzysu producenci
zainwestowali w wykupienie dużych powierzchni przeznaczo-
nych na prezentację produktów swojej firmy. Nie zawiedli też
zwiedzający. Wielu gości i klientów z zainteresowaniem oglądało
i podziwiało duże maszyny budowlane.

Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Równiarka
Liugong
model 418 III
o maksymalnej
sile uciągu 86 kN

Na stoisku firmy HSW Stalowa Wola zwiedzający mogli
zobaczyć koparkoładowarkę 9.50 M o mocy silnika 99 KM
(74 kW) i masie eksploatacyjnej 8800 kg. Maszyna ma 4 pręd-
kości jazdy oraz hydrostatyczny układ skrętu gwarantujący
lekkie sterowanie maszyną przy każdej prędkości. Łyżki łado-
warkowe mają pojemność 1 m3, a koparkowe 0,08–0,27 m3.
Do maszyny można dobrać różne łyżki ładowarkowe – np. stan-
dardowe z zębami lub ostrzami i widłami, wieloczynnościowe
z zębami czy lemiesz do śniegu. Łyżki koparkowe mogą być
natomiast podsiębierne z zębami lub trapezoidalne. Maksymalna
głębokość kopania koparkoładowarki wynosi 4740 mm,
a z wysięgnikiem teleskopowym – 6010 mm.

HSW Stalowa Wola prezentowała też spycharkę gąsieni-
cową TD-14 M o mocy silnika 160 KM, pojemności lemiesza
3,05–4,28 m3, masie eksploatacyjnej 16 100 kg. Produkty te
dostępne są w różnych wersjach: LT – z długą ramą trakcyjną,
WT – długa rama trakcyjna i duży rozstaw gąsienic, LGP – niski
nacisk na grunt.

Swoje produkty prezentowała na targach również spółka
Waryński Trade, wchodząca w skład grupy holdingowej Bumar

Waryński SA. Oferta firmy
obejmuje własną produk-

cję oraz sprzedaż maszyn
Pompa do betonu
Sermac Zenith 4Z26
ma maksymalny
wysięg pionowy 25,8 m


