
CTP podpisa∏o z Sermac umo-
w´ na wy∏àczne przedstawi-
cielstwo pod koniec 2005 ro-

ku. Jeszcze w tym samym roku znale-
ziono nabywców na dwie pompy.
Na tej podstawie przewidywano, ˝e
sprzeda˝ w roku 2006 wyniesie 10
sztuk. Tymczasem w okresie styczeƒ-
-listopad nabywców znalaz∏o 15
pomp, co da∏o CTP pozycj´ lidera
na rodzimym rynku. Zgodnie bowiem
z przekazanymi przez GUC informacja-
mi, w ciàgu pierwszych 11 miesi´-
cy 2006 roku sprowadzono do Pol-
ski 18 nowych pomp. Wiele wskazuje
na to, ˝e rok bie˝àcy b´dzie równie
dobry, co pozwala CTP planowaç
sprzedaç co najmniej 30 pomp. 

Na ten sukces sk∏ada si´ wiele
przyczyn. Przede wszystkim boom
w krajowym budownictwie. Istotne
jest równie˝ dobre rozumienie przez
CTP potrzeb krajowych odbiorców
oraz od samego poczàtku wyjàtkowa
dba∏oÊç Sermac o ka˝dego klienta.
Za autoryzowany serwis odpowiada
warszawska Hydrobudowa Service

sp. z o.o., która dysponuje niezb´d-
nym doÊwiadczeniem, dobrze wypo-
sa˝onymi specjalistycznymi pojazda-
mi serwisowymi oraz przeszkolonym
we W∏oszech personelem. Konstruk-
torzy i technicy Sermac odwiedzajà
u˝ytkowników, aby zbieraç opinie
o sprz´cie i dalej go udoskonalaç, by
móg∏ jeszcze lepiej sprostaç potrze-
bom rynku. W najbli˝szej przysz∏oÊci
CTP wraz z Sermac planuje te˝ uru-
chomienie programu szkoleniowego,
ukierunkowanego na podniesienie
poziomu wiedzy i kwalifikacji operato-
rów pomp. Program ten b´dzie do-
st´pny dla wszystkich posiadaczy pro-
duktów w∏oskiej firmy.

Sukces Sermac wynika te˝ z
umiej´tnie prowadzonej polityki ce-
nowej oraz przede wszystkim z ofero-
wania bardzo dobrych produktów,
w tym montowanych na podwoziach
ci´˝arówek pomp do betonu oraz
pompobetonowozów. Mimo zaled-
wie 15 lat dzia∏alnoÊci, w∏oskie przed-
si´biorstwo zdoby∏o uznanie i znaczà-
cà pozycj´ na rynku mi´dzynarodo-

wym. Jako podstawowe tego przy-
czyny wymienia si´ wprowadzanie co
roku nowych konstrukcji (m.in. masz-
tów), optymalizacj´ produktów pod
kàtem wytrzyma∏oÊci w powiàzaniu
z mo˝liwie najni˝szà masà, dba∏oÊç
o jak najwy˝szà jakoÊç, stosowanie
podzespo∏ów od renomowanych do-
stawców oraz opracowywanie wielu
w∏asnych, unikalnych i opatentowa-
nych rozwiàzaƒ. 

èród∏o nap´du pomp i pompobe-
tonowozów stanowià tradycyjne, do-
starczane wraz z podwoziem przy-
stawki odbioru mocy albo przystaw-
ka instalowana na wale Kardana, mi´-
dzy silnikiem a dyferencja∏em. System
hydrauliczny dzia∏a w obiegu otwar-
tym. Uk∏ad pompujàcy wyposa˝ono
w specjalny zawór zwrotny typu „S”,
z systemem automatycznego smaro-
wania. Innowacyjna geometria tego
zaworu zapewnia du˝à wydajnoÊç
– pompowanie du˝ych iloÊci betonu
przy minimalnych stratach przep∏ywu
i ograniczonym stopniu zu˝ycia. Oma-
wiajàc zespó∏ pompujàcy trzeba tak˝e
wspomnieç o opatentowanym, trud-
no Êcieralnym systemie „Twin Rings”.
Montowany jest on standardowo
i usytuowany mi´dzy chromowanymi
przewodami a zbiornikiem betonu.
Rozwiàzuje to problem miejscowych
uszkodzeƒ i zu˝yç oraz gwarantuje
jednoczeÊnie wydajnoÊç i trwa∏oÊç
urzàdzenia. Poza tym pojemnik wody
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Mocne jak beton
W niespe∏na rok polska spó∏ka Ciepiela Techno-
logy Promotion (CTP) sta∏a si´ krajowym lide-
rem w sprzeda˝y pomp do betonu na podwo-
ziach samochodowych. Ten sukces zawdzi´cza
m.in. oferowanym wyrobom, pochodzàcym
z w∏oskiej firmy Sermac.



do smarowania przewodów „Cls” ma
du˝e, u∏atwiajàce wymian´ t∏oków
rozmiary, a krat´ kosza zasypowego
zaopatrzono w elektryczny wibrator
i ogranicznik bezpieczeƒstwa mieszal-
nika. Zarówno zbiornik na beton, jak
i zespó∏ pompujàcy wykonane sà
z materia∏ów trudno Êcieralnych, co
wyd∏u˝a okres ich eksploatacji. 

Sterowanie pompà i masztami od-
bywa si´ za pomocà systemu tworzo-
nego przez rozdzielacz proporcjonal-
ny, bezprzewodowo (fale radiowe)
wspó∏pracujàcy z uk∏adem zdalnego
sterowania iloÊcià podawanego beto-
nu. W razie awarii mo˝liwe sà stero-
wanie manualne i kablowe. Zrobione
ze stali drobnoziarnistej maszty, z tu-
lejami przyspawanymi do poszczegól-
nych sekcji oraz przegubami ze sworz-
niami podpartymi dwustronnie, za-
pewniajà du˝e bezpieczeƒstwo i nie-
zawodnoÊç u˝ytkowania. Maszty mo-
gà byç sk∏adane na trzy sposoby:
Z – do prac na niewielkich przestrze-
niach, gdzie wymagane sà du˝e wy-
dajnoÊç i manewrowoÊç; R – do prac
w ekstremalnych warunkach, kiedy

konieczne sà wysoka wydajnoÊç oraz
mo˝liwoÊç podawania mieszanki
na znaczne odleg∏oÊci; RZ – rozwià-
zanie ∏àczàce zalety sk∏adania typu
Z i R, stosowane w przypadku zadaƒ
wymagajàcych wysokiej wydajnoÊci
i mo˝liwoÊci podawania mieszanki
na znaczne odleg∏oÊci, co najcz´Êciej
ma miejsce na du˝ych budowach.
Sposób sk∏adania masztów stanowi
pochodnà wieloletniego doÊwiadcze-
nia firmy oraz najnowoczeÊniejszych
metod kontroli projektowania. Ca∏oÊci
dope∏niajà podpory stabilizujàce. Sà
one wykonywane samodzielnie przez
Sermac i dost´pne w trzech odmia-
nach: typ X – wysuwany w przód i w
ty∏, polecany do zastosowaƒ w wà-
skich, trudno dost´pnych miejscach;
typ kombinowany – przód wysuwany,
ty∏ rozk∏adany – u˝ywany przy bardzo
wysokich wysi´gnikach i wymaganej
du˝ej wydajnoÊci; typ rozk∏adany
– stosowany ze Êrednimi i du˝ymi wy-
si´gnikami w miejscach o ograniczo-
nej powierzchni. Wszystkie wymienio-
ne rodzaje podpór sà sterowane hy-
draulicznie, za pomocà dwóch roz-

dzielaczy umieszczonych po obu stro-
nach pojazdu, co umo˝liwia szybkie
i bardzo precyzyjne pozycjonowanie
w ka˝dych warunkach. Dzi´ki wypo-
sa˝eniu podnoÊników podpór w za-
wory zwrotne, cylindry utrzymywane
sà we w∏aÊciwej pozycji nawet w przy-
padku uszkodzenia przewodów hy-
draulicznych.

Obecnie Sermac oferuje 14 mode-
li pomp do betonu. Najmniejszy to
Extreme 3Z22 z ramieniem z∏o˝o-
nym z 3 sekcji „Z” o d∏ugoÊci 22 m,
a topowy – Scorpio 5TR61/62, z opa-
tentowanym ramieniem teleskopo-
wym o wysi´gu 62 m i wysi´gu pozio-
mym do 57 m oraz wydajnoÊcià
do 185 m3 betonu na godzin´
przy maksymalnym ciÊnieniu 76 ba-
rów. Z pompobetonowozów firma po-
leca trzy modele z serii Twinstar: 2Z18
z 2-sekcyjnym wysi´gnikiem o d∏ugo-
Êci 18 m, 3Z24 z 3-sekcyjnym wysi´-
gnikiem o d∏ugoÊci 24 m oraz 4Z28
z 4-sekcyjnym wysi´gnikiem o d∏ugo-
Êci 28 m. Wszystkie instaluje si´ na
3- lub 4-osiowych podwoziach. 

Jaros∏aw Brach
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Sermac staje si´ jednym z europejskich liderów w dziedzinie produkcji pomp do betonu i pompobetonowozów.
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