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Ta kie pre zen ta cje lu bi my naj -
bar dziej! Za miast opo wia dać
o sku tecz no ści no wych no życ
Tre vi Ben ne MA 25, dys try bu tor
na rzę dzia po sta no wił po ka zać
je w dzia ła niu. Ko sza liń ski Do -
zer, re pre zen tu ją cy w Pol sce
wło skie go pro du cen ta Tre vi
Be ne, za pro sił nas do Na my -
sło wa. Tu spe cja li zu ją ca się
w ro bo tach ziem nych oraz roz -
biór kach i wy bu rze niach fir ma
Au to Bau za mon to wa ła no ży -
ce na ko par ce Ko mat su
PC290NLC two rząc w ten spo -
sób wiel ce sku tecz ny tan dem.

Wy bór part ne ra pre zen ta cji
i wy bu rza ne go obiek tu nie był
oczy wi ście przy pad ko wy. Wła -
ści ciel Au to -Bau Da niel Bry ła
pod kre śla, że je go fir ma od lat
ko rzy sta z osprzę tu wy bu rze -
nio we go Tre vi Ben ne i wiel ce
so bie chwa li nie tyl ko pa ra me -
try ro bo cze i ja kość wyko na -
nia, ale tak że do bre kon tak ty
z dys try bu to rem i pro du cen tem
na rzę dzi. Nic za tem dziw ne go,
że do dotychczas uży wa -
nych mło tów, chwy ta ków i no -
życ tej mar ki do szło ko lej ne na -
rzę dzie w po sta ci okre śla nych

mia nem in no wa cyj nych no ży c
MA 25. Ich dzia ła nie te sto wa no
przy oka zji roz biór ki po kaź ne -
go bu dyn ku ma ga zy no we go
o so lid nej żel be to wej kon struk -
cji. Pra ce prze bie ga ły we dług
utar te go sche ma tu. Naj pierw
kon struk cja obiek tu zo sta ła po -
cię ta na ele men ty, po tem na -
stą pi ła roz biór ka wtór na po le -
ga ją ca na kru sze niu be to nu
i odseparowaniu sta li zbro je -
nio wej. Ca łość zwień czył etap
roz biór ki se lek tyw nej po le ga ją -
cej na od dzie le niu ele men tów,
któ re nada wa ły się do po now -

ne go wy ko rzy sta nia. Aby na le -
ży cie wy ko nać za da nia we
wszyst kich eta pach nie zbęd ne
by ło za sto so wa nie spe cja li -
stycz nych na rzę dzi, przede
wszyst kim no życ po zwa la ją -
cych upo rać się z be to nem
i zbro je nia mi. Z re gu ły wy ko -
naw ca ro bót mu si ko rzy stać
z kil ku na rzę dzi prze zna czo -
nych do kon kret ne go ma te ria -
łu. Wią że się to z ko niecz no -
ścią wy mia ny osprzę tu, co wy -
dłu ża czas wy ko na nia za da nia,
a tym sa mym ogra ni cza wy daj -
ność. Dla te go in ży nie ro wie fir -

my Tre vi Ben ne kon stru ując
no wą ga mę no życ wy bu rze nio -
wych se rii MA po sta wi li na ich
uni wer sal ność. Po le ga to
na tym, że łą czą one w so bie
za le ty i moż li wo ści na rzę dzi
sto so wa nych na wszyst kich
eta pach prac wy bu rze nio -
wych. Do sko na le da ją so bie
ra dę za rów no z kru sze niem
be to nu, jak i cię ciem sta li
zbro je nio wej. Ła two też przy -

go to wać za ich po mo cą ma te -
riał od pa do wy, któ ry na ko -
niec tra fia do kru szar ki. 
No ży ce MA 25 wy ko rzy sty wa -
ne do wy bu rze nia bu dyn ku
ma ga zy nu po twier dzi ły swą
wszech stron ność. Ich szczę ki
spraw nie cię ły i kru szy ły be to -
no we ele men ty kon struk cyj -
ne, zaś dłu gie sta lo we no że
ła two ra dzi ły so bie ze zbro je -
nia mi. – Ta ka bu do wa po zwa -
la ope ra to ro wi na bar dzo głę -
bo ką pe ne tra cję ele men tów
kon struk cyj nych już na pierw -
szym eta pie wy bu rzeń. Za sto -
so wa nie dwóch uło żo nych
rów no le gle si łow ni ków hy -
drau licz nych da ło moż li wość
zde cy do wa ne go zwięk sze nia
si ły dzia ła nia. Spe cjal ny za wór

Spe ed Va lve po zwa la za uwa -
żal nie skró cić cy kle ro bo cze.
Wszyst ko to prze kła da się
na du żą oszczęd ność cza su
i zna czą ce zwięk sze nie wy daj -
no ści na rzę dzia – tłu ma czy 
Ma riusz Go łę biew ski z fir my
Do zer re pre zen tu ją cej Tre vi
Ben ne na te re nie Pol ski.
Włoski producent dba o ja kość
swych wy ro bów. Wa żą ce 2.700
ki lo gra mów no ży ce MA 25

przy sto so wa ne są do pra cy
w naj trud niej szych wa run kach.
Fir ma wy ko rzy stu je do pro duk -
cji naj lep sze kom po nen ty i ma -
te ria ły. Si łow ni ki i sil ni ki ob ro tu
po cho dzą od re no mo wa nych
do staw ców, na to miast kor pu -
sy, no że, szczę ki i po zo sta ły
osprzęt pro du ko wa ne są we
wła snym za kre sie. Wło ska fir ma,
ja ko pierw sza na świe cie,
przed dwo ma la ty za czę ła sto -
so wać su per wy trzy ma łą stal
Har dox Hi Tuf, któ ra dzię ki swej
ela stycz nej struk tu rze jest nie -
zwy kle od por na na pę ka nie. Wy -
twa rza ne z niej są wszyst kie ele -
men ty na rzę dzi ro bo czych na ra -
żo ne na naj więk sze ob cią że nia. 
No ży ce se rii MA moż na ob ra -
cać w za kre sie 360°, co umoż li -
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In no wa cyj ne no ży ce Tre vi Ben ne sku tecz ne w dzia ła niu!
Pra ce wy bu rze nio we – choć nie bez piecz ne – wy da ją się nie zbyt skom pli ko wa ne, ale to po zo ry.
Nie wy star czy za cho wać ostroż ność, by pra co wać efek tyw nie. Do te go trze ba mieć dys po nu ją -
cych umie jęt no ścia mi ope ra to rów i wy po sa żyć ich w od po wied ni sprzęt i na rzę dzia. Ta kie, jak
ob ro to we no ży ce wy bu rze nio we mon to wa ne na wy się gni ku ko par ki. Ope ra tor ma ją cy do świad -
cze nie z pew no ścią po ra dzi so bie za ich po mo cą z pre cy zyj nym cię ciem be to nu i sta li

No ży ce se rii MA moż na ob ra cać o 360°, co umoż li wia pre cy zyj ne dzia ła nie. Układ
ob ro tu z po dwój nym ło ży sko wa niem jest nie zwy kle od por ny na uszko dze nia

No ży ce MA 25 wy róż nia ją się nie kon wen cjo nal ną bu do wą umożliwiającą bar dzo
głę bo ką pe ne tra cję ele men tów kon struk cyj nych już na pierw szym eta pie wy bu rzeń
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wia pre cy zyj ne dzia ła nie. Układ
ob ro tu z po dwój nym ło ży sko -
wa niem i wzmoc nio nym sil ni -
kiem hy drau licz nym jest nie -
zwy kle od por ny, rzad ko ule ga
uszko dze niu na wet w wy pad -
ku nie na le ży te go użytkowania. 
– Pod czas wy bu rzeń po win ny
pra co wać je dy nie szczę ki i no -
że, nie ste ty zda rza się, że ope ra -
to rzy wy ry wa ją ele men ty kon -
struk cyj ne ca łym na rzę dziem.
W efek cie mo że to do pro wa dzić
do po ważnej awa rii. Wła śnie
z te go po wo du zde cy do wa li -
śmy się wpro wa dzić zmia ny
ma ją ce na ce lu zwięk sze nie od -
por no ści kon struk cji. Mo dy fi ka -

cje ob ję ły mię dzy in ny mi prze -
gub ob ro tu, któ ry zo stał od po -
wied nio wzmoc nio ny. Tym sa -
mym da li śmy ope ra to ro wi
więk szy mar gi nes błę du. Roz -
wią za nie to po zwo li ło tak że wy -
dłu żyć ży wot ność no życ – tłu -
ma czy Pa olo Cap pel let ti od po -
wia da ją cy za pra ce dzia łu kon -
struk cyj ne go Tre vi Ben ne. Wło -
ski in ży nier pod kre śla też zna -
cze nie na le ży tej dba ło ści o na -
rzę dzie. – War to prze strze gać
za sad ob słu gi osprzę tu, to za -
wsze się opła ca. Co praw da
wca le nie tak ła two uszko dzić na -
sze no ży ce, ale mi mo to trze ba
trak to wać je na le ży cie, przede

wszyst kim za wsze dbać o stan
no ży i re gu lar ne sma ro wa nie.
Tre vi Ben ne dą ży do te go, by
wszel kie pra ce kon ser wa cyj ne
nie za bie ra ły zbyt wie le cza su.
Na si in ży nie ro wie na pierw szym
pla nie sta wia ją za wsze pro sto tę
kon struk cji. By naj mniej nie dzie -
je się to kosz tem zmniej sze nia
wy daj no ści czy efek tyw no ści ro -
bót roz biór ko wych. Przej rzy sta
bu do wa osprzę tu znacz nie uła -
twia je go kon ser wa cję i co dzien -
ną ob słu gę – tłu ma czy.
Re pre zen tu ją cy dys try bu to ra
Ma riusz Go łę biew ski zwra ca
z ko lei uwa gę na po zy tyw ną ro -
lę, ja ką od gry wa ją do bre re la cje

łą czą ce Tre vi Ben ne z użyt kow -
ni ka mi na rzę dzi. Wy mia na do -
świad czeń po mię dzy prak ty ka mi
od by wa się na co dzień i jest
wprost nie do prze ce nie nia. Ma
bo wiem ol brzy mi wpływ na pod -
no sze nie umie jęt no ści ope ra to -
rów i sty mu lu je roz wój kon struk -
cyj ny sprzę tu. Dzię ki te mu do rąk
użyt kow ni ków tra fiają co raz lep -
sze na rzę dzia, ta kie jak in no wa -
cyj ne no ży ce MA 25, o za le tach
któ rych mo gli śmy prze ko nać się
oglą da jąc po stę pu ją ce w bły -
ska wicz nym tem pie
pra ce wy bu rze nio we
w Na my sło wie. 

www.dozer.pl

Operator firmy Auto-Bau bardzo sprawnie radził sobie z żelbetową konstrukcją budynku. Gdy tylko opadł kurz, goście zaproszeni na pokaz mogli skonfrontować swoje wrażenia nie tylko z
korzystającymi na co dzień z narzędzia, ale także z przedstawicielami jego producenta i dystrybutora

Wa żą ce 2.700 ki lo gra mów no ży ce Tre vi Ben ne MA 25 sprawdzają się doskonale
nawet podczas pra cy w naj trud niej szych wa run kach

Wła ści ciel fir my Au to -Bau Da niel Bry ła, re pre zen tu ją cy Tre vi Ben ne Pa olo Cap pel -
let ti oraz Ma riusz Go łę biew ski z fir my Do zer by li za do wo le ni z efek tów po ka zu


