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Popularne
pompogruszki

60% pomp Sermac sprzedanych Qrzez Ciepiela
Technology Promotron w 2009 na rynku polskim to pom-
pogruszki, Wszystko wskazuje na Io, ze w 2010 roku ten
rekord zostanie pobitY

t:Fdnej strony nieprzerwanie pty-

rĘ do firmy zamÓwienia na nowe Za-

budowy realizowane praktycznie na

wszystkich wspÓłczesnych podwo-

ziach samochodowych. Z drugiej -

lawinowo rośnie hczba uzywanych

ktÓry produkuje pompy od początku

do korica w swoich zakładach. Naj.

ważniejszy element (oprÓcz pompy
- rÓwnież składanej w Mediolanie)
- maszt, to dzieło biura konstrukcyj-
nego Sermac. Nikomu w EuroPie nie

stości budowlanej w Polsce. Jak nie-

trudno było przewidzieć, jak grzybÓw

po deszczu przybywa nam sPecja-

listycznych wag do wazenia Poiaz-
dÓw Partyzantka się skoficzyła. Nie-

stety, na razie pompogruszki Sermac
nie są w stanie wykorzystać całej ob-
jętości 9 m3 bębna, ale można zapa-
kować do TWinstar 3Z24 blisko 5 m3

betonu i podrÓżować zgodnie z prze-

pisami. Waząca niecałe 10 t zabudo-

wa jest znacznrelzeisza od konkuren-
cyjnych rozvnąza .
Duże znaczerr|e dla odbiorcÓw ma

tlwntez fakt, ze Sermac w ramach

wąskiej specjalizacji produkuje tyl-

ko pompy i pompogruszki. Doświad-

czenie 20 lat produkcji i projektowa-

nia zaowocowało r,rryrobem cenionym
przezużytkor,rmikÓw za prostotę, i nie-

zawodność. Co roku Sermac opraco-

wuje nowy model pompy. Na przykład

przebojem tegorocznych monachij-

skich targÓw bauma był ultralekki

i niesłychanie zwinny model 5Z36.
Z drugiej strony istniejące kon-

strukcje są stale udoskonalane, cze-
go najlepszym przykładem jest nowy

wzmocniony zespÓł pompujący opra-

cowany właśnie dla pompogruszek.

Kolejnym argumentem przemawiają-

cym na korzyść wyrobÓw Sermac, jest

pewność, że pochodzą one zawsze

z tej samej fabryki w Mediolanie, nie

ma ta szej wersji tureckiej, koreafr-

skiej, czeskiej czY bt azYhiskiej'
Wyłącznym autoryzowanym dystry-

butorem pomp i PomPogruszek Ser-

mac w Polsce jest Ciepiela Technolo-
gy Promotion. Firma dysponuje tal<ze
zlokalizowanym na terenie kraju, bo-
gato wyposażonym magazynem orygi-

nalnych części zamiennych.
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mas4m Sermac na rYnku Polskim'
W porÓwnaniu z innymi markami

zalegającymi place dealerÓw w ca-

łej Europie zdobycie wyrobu Sermac
jest trudniejsze i na realizację zam6-
wienia trzeba poczekać. obecnie fir-
ma stara się utrzymać czas reahzacji
- od chwili podstawienia samochodu
do zakładu w Mediolanie _między 45

i 60 dni. Wobec rosnącego zaintere-
sowania moze się on wydtuzyć, i to
pomimo ubiegłoro cznej modernizacji
mediolafiskich zakładÓw.
Dlaczego pompogruszki Sermac do-
brze się sprzedają?
Po przejęciu Cify przez chi skiego gi-

ganta Zoomlion w 2008 roku, Sermac
pozostał jedynym włoskim wytwÓrcą,

udało się zaprojektować pompy o dłu-
gości 65 m na zwykłym podwoziu sa-

mochodowym. Istnieje wPrawdzie,
przeznaczony na rynek amerYkafi-
ski wyrÓb niemieckiego producenta,
ale jest to naczepa, a nie samodziel-
nie poruszający się pojazd. Każdy kto
choć trochę orientuje się w realiach
wspÓłczesnej budowy będzie potrafił

to docenić.
Ale jaki jest zvnązek między najdłuż-
sząw Europie (iwciĘ prawdopodob-
nie na świecie) pompą zabudowa-
ną na samochodzie i pompogruszką?
odpowiedź brzmi: doskonalość kon-
strukcji mozna ocenić po jej wadze,
Ten parametr nabiera rÓwnież kapi-
talnego znaczertia w nowej rzeczyvn- Fot. Sermac
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