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BIAŁYSTOK
Porosły 86, 16-070 Choroszcz
tel. 667 990 844

ŁÓDŹ
ul. Brzezińska 88, 92-118 Łódź
tel. 601 913 956

BRZEG
ul. Sikorskiego 8, 49-300 Brzeg
tel. 607 338 483

OLSZTYN
ul. Jagiellończyka 38A, 10-062 Olsztyn
tel. 693 920 726

GDAŃSK
ul. M. Rataja 2, Rusocin, 83-031 Łęgowo
tel. 691 122 275

POZNAŃ
ul. Zbożowa 6, 62-025 Kostrzyn
tel. 723 667 967, 669 101 832, 601 831 335

KATOWICE
ul. Wiosenna 31, 41-250 Czeladź
tel. 669 616 863, 669 101 169, 663 669 804

RZESZÓW
Rudna Mała 52, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 601 509 155

KIELCE
ul. Krakowska 309, 25-801 Kielce
tel. 693 899 725

TORUŃ
ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
tel. 693 401 524

KOSZALIN
ul. Gnieźnieńska 110, 75-736 Koszalin
tel. 667 224 302

SZCZECIN
ul. Szczecińska 30C, 73-108 Kobylanka
tel. 667 150 868

KRAKÓW
ul. Zakopiańska 307, 30-435 Kraków
tel. 601 051 708, 663 669 804

WARSZAWA
ul. Gdańska 42, 05-152 Łomna
tel. 695 202 127, 695 502 183 ,693 559 945

LUBLIN
ul. Dębówka 41, 20-823 Lublin
tel. 691 490 589

WROCŁAW
ul. Wrocławska 6F, 55-095 Długołęka
tel. 691 120 858, 607 338 483, 661 408 290

NASZE ODDZIAŁY

JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE!
29 			 LAT NA RYNKU
15 000 SPRZEDANYCH MASZYN
60%

UDZIAŁU RYNKOWEGO W SPRZEDAŻY KOPARKO-ŁADOWAREK

16		

ODDZIAŁÓW SERWISOWO-HANDLOWYCH

80

SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

250

PRACOWNIKÓW

71 C

MECHANIKÓW SERWISOWYCH

38

SPECJALISTÓW DS. CZĘŚCI I SERWISU

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR JCB W POLSCE
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CZĘŚCI
Filtry, oleje, paski, części

24
OPONY I GĄSIENICE
Opony rolnicze, budowlane, gąsienice

32
OSPRZĘTY I URZĄDZENIA
Osprzęty budowlane i rolne, młoty wyburzeniowe,
agregaty prądotwórcze

44
MASZYNY NOWE
Koparki gąsienicowe, podnośniki nożycowe,
minikoparki

52
MASZYNY UŻYWANE
Największa oferta maszyn JCB

56
PROMOCJA ZIMOWA
Akumulatory, pługi

INTERSHOP

Nr 1/2018

Oferta zawarta w katalogu Intershop ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Możliwość negocjacji cen (nie dotyczy wyprzedaży i promocji). Podane ceny są cenami netto, do których należy
doliczyć podatek VAT. Cennik dostępny w oddziałach. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. W przypadku zamieszczonych
w katalogu ofert finansowania fabrycznego przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku zdolności ubiegającego się
o finansowanie w zakresie spłaty zaciąganego zobowiązania. Warunki leasingu zostały przygotowane w oparciu o stawkę
referencyjną WIBOR 3M. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat może ulec zmianie.
Oferty finansowania dotyczą maszyn fabrycznie nowych. JCB Finance jest nazwą handlową, pod którą BNP Paribas Lease
Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferuje swoje usługi na podstawie porozumienia z JCB Sales Limited.
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CZĘŚCI
Filtry, oleje, paski, części

INTERSHOP
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CZĘŚCI
REGENEROWANE
Gdy liczy się cena

do 50%J

TANnIoEwe
niż

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

OSZCZĘDNOŚĆ
DO 50%
w porównaniu
z nowymi produktami

„JAK NOWE”
- regeneracja
z zastosowaniem
wyłącznie
oryginalnych części

KAŻDY PUNKT
drobiazgowo
sprawdzany
i testowany

POCZUCIE
PEWNOŚCI
dzięki gwarancji
„jak nowe”

ZŁ

ZŁ

ZNAKOMITA
DOSTĘPNOŚĆ

ZŁ

ZŁ

ZŁ

OBNIŻONE
KOSZTY
EKSPLOATACJI

ZŁ

RÓŻNICA
W CENIE
DO 50%
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filtry
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ORYGINALNE CZĘŚCI
Porównanie jakości oryginalnych części

FILTRY OLEJOWE
ORYGINALNE FILTRY JCB

ZAMIENNIKI

!
Certyfikowany
olej JCB

6 dużych
otworów
wlotowych

Niecertyfikowany
olej JCB

!
4 małe otwory
wlotowe

!
Duży otwór
wylotowy

Mały otwór
wylotowy

!
Mały zawór
zwrotny

Wysokiej jakości
zawór zwrotny

!
Solidna
obudowa filtra

Odkształcalna
obudowa filtra

Nieoryginalne części JCB
- duże ryzyko, małe oszczędności
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Podczas wlewania oleju zachowaj czystość, szczególnie w obszarze wokół
wlewu oleju. Brak odpowiedniej staranności jest główną przyczyną
zanieczyszczeń powodujących zużycie, korozję i wadliwe działanie elementów.
Zbyt niski poziom oleju jest częstą przyczyną awarii komponentów.
Należy regularnie sprawdzać poziom oleju w silniku, przekładniach
i układzie hydraulicznym.

INTERSHOP
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oleje hydrauliczne JCB
JCB HYDRAULIC FLUID OP 46
JCB Optimum Performance Hydraulic Fluid 46 to najwyższej jakości olej hydrauliczny, który spełnia rygorystyczne wymagania większości układów hydraulicznych stacjonarnych oraz eksploatowanych w pojazdach terenowych narażonych na duże wahania temperatury. Produkt zapewnia w szczególności ochronę
przed ścieraniem, które polega na trwałej utracie lepkości wskutek mechanicznego rozbicia bądź utlenienia. Płyn zabezpiecza także maszyny przed rdzewieniem, korozją i zmęczeniem metali oraz zawiera
„czyszczące” dodatki zapobiegające zapychaniu się filtrów, wydłużając żywotność komponentów układu. Płyn hydrauliczny został opracowany z myślą o użytkownikach wymagających środków smarnych
najwyższej jakości. Próby przeprowadzone przez inżynierów JCB wykazały, że korzystanie z płynu może
ograniczyć zużycie paliwa i poprawić wydajność maszyny.
KORZYŚCI: Optymalne właściwości zapobiegające zużyciu przez cały okres eksploatacji • Płyn hydrauliczny
nowej generacji • Szeroki zakres temperatur stosowania (-25–190°C) • Bezproblemowa eksploatacja dzięki
wyjątkowemu połączeniu wyjątkowej odporności na emulgowanie i spienianie, uwalnianiu powietrza, stabilności hydrolitycznej i przesączalności • Zapewnia wysoką dokładność sterowania.

NORMA JCB:
4002/2000

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Hydraulic Fluid OP 46

4x5 l

4002/2001

JCB Hydraulic Fluid OP 46

20 l

4002/2005

JCB Hydraulic Fluid OP 46

200 l

4002/2003

JCB Hydraulic Fluid OP 46

1000 l - IBC

4002/2045

JCB Hydraulic Fluid OP 46

Z pompy

Na zamówienie

JCB HYDRAULIC FLUID HP 15
Mineralny płyn hydrauliczny charakteryzujący się wysoką jakością i odpornością na ścieranie, zgodny
z ISO 15. Formuła produktu jest dobrana pod kątem dobrej charakterystyki przy niskim natężeniu przepływu w niskich temperaturach otoczenia.
KORZYŚCI: Ekstremalne parametry ochrony przed zużyciem dzięki zastosowaniu dialkiloditiofosforanu cynku • Szeroki zakres temperatur stosowania (dzięki doskonałej charakterystyce lepkości w niskich i wysokich
temperaturach) • Bezproblemowa eksploatacja dzięki wyjątkowemu połączeniu wyjątkowej odporności na
emulgowanie i spienianie, uwalnianiu powietrza, stabilności hydrolitycznej i przesączalności • Długotrwała,
stabilna lepkość dzięki doskonałej odporności na ścieranie przez zastosowanie odpowiednio dobranego dodatku poprawiającego lepkość • Płyn hydrauliczny JCB HP15 spełnia wymagania stawiane przez większość
producentów maszyn do pracy w terenie.

NORMA JCB:
4002/0500

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Hydraulic Fluid HP 15

12x1 l

4002/0501

JCB Hydraulic Fluid HP 15

4x5 l

4002/0503

JCB HYDRAULIC FLUID HP 32
Wysokiej jakości płyn hydrauliczny o niskiej zawartości cynku, oparty na najnowocześniejszej technologii, łączący ochronę przed zużyciem z doskonałą przesączalnością zarówno w wilgotnych, jak i suchych
warunkach. Specjalistyczna formuła oparta na olejach bazowych rafinowanych rozpuszczalnikami, zawierająca doskonały zestaw dodatków, które nie tylko zapewniają najwyższe osiągi, lecz także ograniczają zużycie pompy, silnika i zaworów. JCB Hydraulic Fluid HP 32 gwarantuje doskonałą ochronę przed
korozją i zmęczeniem metali w połączeniu ze znakomitymi właściwościami filtracyjnymi, a w efekcie długą
żywotność.
KORZYŚCI: Bardzo dobra ochrona przed zużyciem dzięki zastosowaniu dialkiloditiofosforanu cynku • Zapewnia trwałość w całym wskazanym okresie eksploatacji (dzięki wysokiej stabilności cieplnej i stabilności
utleniania w warunkach wysokiej temperatury) • Bezproblemowa eksploatacja dzięki wyjątkowej kombinacji
doskonałych właściwości demulgacyjnych, odporności na spieniania, uwalniania powietrza, stabilności hydrolitycznej i przesączalności • Możliwość stosowania w innych urządzeniach przemysłowych, takich jak sprężarki śrubowe i przekładnie nienarażane na skrajne obciążenia.

NORMA JCB:
4002/0800

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Hydraulic Fluid HP 32

4x5 l

4002/1001

JCB Hydraulic Fluid HP 32

20 l

4002/1025

JCB Hydraulic Fluid HP 32

200 l

4002/1024

JCB Hydraulic Fluid HP 32

1000 l - IBC

4002/1045

JCB Hydraulic Fluid HP 32

Z pompy

4002/1015
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oleje hydrauliczne JCB
JCB HYDRAULIC FLUID HP 46
Najwyższej jakości płyn hydrauliczny o niskiej zawartości cynku, oparty na najnowocześniejszej technologii, łączący ochronę przed zużyciem z doskonałą przesączalnością w warunkach zarówno wilgotnych, jak
i suchych. Specjalistyczna formuła oparta na olejach bazowych rafinowanych rozpuszczalnikami, zawierająca doskonały zestaw dodatków, które nie tylko zapewniają najwyższe osiągi, lecz także ograniczają
zużycie pompy, silnika i zaworów. JCB Hydraulic Fluid HP 46 gwarantuje doskonałą ochronę przed korozją
i zmęczeniem metalu w połączeniu ze znakomitymi właściwościami filtracyjnymi, a w efekcie oczekiwaną jakość przez cały okres eksploatacji.
KORZYŚCI: Wysokie parametry ochrony przed zużyciem dzięki zastosowaniu dialkiloditiofosforanu cynku
• Zapewnia trwałość w całym wskazanym okresie eksploatacji (dzięki wysokiej stabilności cieplnej i stabilności utleniania w warunkach wysokiej temperatury) • Nadaje się do stosowania w maszynach JCB i innych
producentów • Bezproblemowa eksploatacja dzięki wyjątkowej kombinacji doskonałych właściwości demulgacyjnych, odporności na spieniania, uwalniania powietrza, stabilności hydrolitycznej i przesączalności
• Możliwość stosowania w innych urządzeniach przemysłowych, takich jak sprężarki śrubowe i przekładnie
nienarażane na skrajne obciążenia.

NORMA JCB:
4002/2800

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Hydraulic Fluid HP 46

4x5 l

4002/0801

JCB Hydraulic Fluid HP 46

20 l

4002/0805

JCB Hydraulic Fluid HP 46

200 l

4002/0803

JCB Hydraulic Fluid HP 46

1000 l - IBC

4002/0845

JCB Hydraulic Fluid HP 46

Z pompy

4002/0815

JCB ENGINE OIL UP 10W30
Olej silnikowy JCB UP 10W-30 to olej do silników Diesla o ultrawysokiej wydajności, zawierający ograniczoną ilość popiołu siarczanego, fosforu i siarki (mid SAPS), przeznaczony do stosowania w najnowszych
silnikach wysokoprężnych zgodnych z wymaganiami USA EPA 2007 i EURO 5. Niska klasa lepkości SAE
10W-30 zapewnia bardziej ekonomiczne zużycie paliwa.
KORZYŚCI: Olej silnikowy Tier 4i oraz Tier 4F • Formuła opracowana specjalnie do zastosowań ACEA E9
i API CJ-4 • Ogranicza zapychanie się filtra cząstek stałych (DPF/CRT) • Ochrona systemów selektywnej
redukcji katalitycznej (SCR) • Doskonałe zabezpieczenie przed wycieraniem cylindrów i zużyciem krzywek
• Zapewnia szybkie smarowanie po zimnym rozruchu, ograniczając zużycie silnika • Chroni silnik przed
zanieczyszczeniem sadzą ze spalania.

NORMA JCB:
4001/3000
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Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Engine Oil UP 10W30

4x5 l

4001/3001

JCB Engine Oil UP 10W30

20 l

4001/3005

JCB Engine Oil UP 10W30

200 l

4001/3003

JCB Engine Oil UP 10W30

1000 l - IBC

4001/3045

JCB Engine Oil UP 10W30

Z pompy

Na zamówienie

oleje hydrauliczne JCB
JCB ENGINE OIL EP 15W40
Zaawansowany olej silnikowy o wysokich specyfikacjach, odpowiedni do stosowania w pojazdach terenowych i ciężarowych, w tym spełniających przepisy w zakresie emisji spalin Euro 3. Zapewnia wyjątkową ochronę silnikom naturalnie napowietrzanym, silnikom ze sprężarką i turbosprężarką, co sprawia, że
stanowi idealny wybór dla floty złożonej z pojazdów tego samego typu lub zróżnicowanej.
KORZYŚCI: Idealny dla silników JCB Dieselmax Tier 2 i Tier 3 • Uniwersalny olej silnikowy o doskonałym
stosunku wartości do ceny • Doskonałe zabezpieczenie przed wycieraniem cylindrów i zużyciem krzywek
• Chroni silnik przed zużyciem korozyjnym w zastosowaniach terenowych • Zapewnia szybkie smarowanie
po zimnym rozruchu, ograniczając zużycie silnika • Chroni silnik przed zanieczyszczeniem sadzą ze spalania (problem występujący w układach recyrkulacji spalin) • Jakość produktu umożliwia szeroki zakres zastosowań, od samochodów osobowych po ciężarowe • Uniwersalny olej umożliwia racjonalizację zakresu
produktów.

NORMA JCB:
4002/2800

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Engine Oil EP 15W40

4x5 l

4001/1801

JCB Engine Oil EP 15W40

20 l

4001/1805

JCB Engine Oil EP 15W40

200 l

4001/1803

JCB Engine Oil EP 15W40

1000 l - IBC

4001/1845

JCB Engine Oil EP 15W40

Z pompy

4001/1815

JCB ENGINE OIL EP 5W40
JCB Engine Oil EP 5W40 został opracowany jako najbardziej ekonomiczne i wydajne rozwiązanie dla silnika JCB Ecomax T4i. W razie potrzeby zapewnia on również ochronę w chłodnym klimacie dla silnika Dieselmax T3. Syntetyczny olej do silników wysokoprężnych o skrajnie wysokich osiągach, charakteryzujący
się znakomitymi właściwościami rozruchu zimnego silnika. Wynoszący -30°C punkt krzepnięcia sprawia,
że olej ten stanowi idealny wybór dla maszyn do pracy w terenie działających w temperaturach poniżej
-10°C. Dodatkowo zapewnia on ochronę przed korozją i rdzą oraz zwiększonym zużyciem w warunkach
zimnego rozruchu.
KORZYŚCI: Opracowany i wyprodukowany specjalnie dla silników JCB Ecomax T3 oraz T4i • Syntetyczny olej do silników o skrajnie wysokich osiągach zapewnia doskonałe właściwości podczas zimnego rozruchu • Bardzo dobre smarowanie i ochrona turbosprężarki • Syntetyczna formuła dla większej czystości silnika • Ochrona przed ścieraniem krzywek • Zapewnia dobre smarowanie po zimnym rozruchu, ograniczając
tym samym zużycie silnika • Powstrzymuje korozję i zapewnia ochronę przed rdzą • Mniejsze koszty obsługi
i magazynowania (jeden olej do wielu zastosowań).

NORMA JCB:
4001/2700

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Engine Oil EP 5W40

4x5 l

4001/2701

JCB Engine Oil EP 5W40

20 l

4001/2705

JCB Engine Oil EP 5W40

200 l

4001/2703

JCB Engine Oil EP 5W40

1000 l - IBC

4001/2745

JCB Engine Oil EP 5W40

Z pompy

4001/2715
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oleje

Olej przekładniowy
JCB HP PLUS - 20 l

Olej transmisyjny
JCB EP 10W - 20 l

Olej silnikowy
JCB EP15W40 - 20 l

Numer katalogowy:
4000/2205E

Numer katalogowy:
4000/2505E

Numer katalogowy:
4001/1805E

481,39 zł

388,33 zł

324,16 zł

Olej silnikowy
JCB UP 10W30 - 20 l

Olej hydrauliczny
JCB HP46 - 20 l

Olej hydrauliczny
JCB HP32 - 20 l

Numer katalogowy:
4001/3005E

Numer katalogowy:
4002/0805E

Numer katalogowy:
4002/1025E

401,68 zł

335,02 zł

253,25 zł

Olej hydrauliczny JCB HP15
do układu hamulcowego - 1 l
Numer katalogowy:
4002/0501E

23,09 zł

12

smary

SUPERCENA!

Teraz smar JCB Special HP
indeks: 4003/2017

1 szt.

9,90 zł

1 karton (24 szt.)

8,90 zł/szt.

Indeks

Nazwa produktu

Cena

4003/1501

Smar JCB Special MPL-EP,
tuba 400 g

12,10 zł

4004/0502

Smar do wysięgnika
Waxoyl, 5 l

185,95 zł

4003/1119

Smar JCB Special Hammer
(do młota), tuba 400 g

25,17 zł
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smary
JCB SPECIAL HP GREASE

JCB SPECIAL MPL-EP GREASE

JCB Special HP Grease to wysokiej jakości smar do bardzo dużych nacisków, zalecany do stosowania w wymagających warunkach eksploatacyjnych, takich jak wysokie temperatury, duże obciążenia i częste
wystawienie na działanie wody. Zaawansowany zestaw dodatków
w połączeniu ze znakomitą przyczepnością zapewnia przez cały rok
bardzo dobrą ochronę intensywnie eksploatowanym pojazdom, maszynom przemysłowym, rolniczym i do robót ziemnych.

JCB Special MPL-EP Grease to prawdziwie uniwersalny smar zalecany do różnorodnych zastosowań, takich jak sworznie przegubów i łożyska kół, wymagających doskonałej ochrony przed zużyciem i rdzą.
Dodatek chroniący przed dużym naciskiem (EP) sprawia, że produkt
sprawdza się szczególnie przy obciążeniach udarowych i drganiach,
które występują w pojazdach, maszynach rolniczych, przemysłowych
i do robót ziemnych.

JCB STANDARD: 4003/2000
Kolor: niebieski
Typ mydła: związek litu
NLGI: 2
Temperatura kroplenia (IP132): 245°C
Zakres temperatur roboczych: -20°C–150°C
Badanie „FOUR BALL WELD”: 450 kg

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Special HP Grease

24x400 g

4003/2017

JCB Special MPL-EP Grease

24x400 g

4003/1501

JCB Special HP Grease

12,5 kg

4003/2006

JCB Special MPL-EP Grease

12,5 kg

4003/1506

JCB Special HP Grease

18 kg

4003/2009

JCB Special MPL-EP Grease

18 kg

4003/1508

JCB Special HP Grease

50 kg

4003/2005

JCB Special MPL-EP Grease

50 kg

4003/1510

JCB Special HP Grease

180 kg

4003/2008

JCB SPECIAL HAMMER GREASE
JCB Special Hammer to produkt będący wysoce skutecznym środkiem smarnym dla wolno poruszających się ślizgów, charakteryzujący się bardzo dobrą wytrzymałością na korozję. Zapewnia regeneracyjne działanie olejów wraz z ochroną przed wyciekaniem lepkich
związków.

JCB STANDARD: 4003/1100
Kolor: ciemnoszary
Typ mydła: lit
NLGI: 2
Temperatura kroplenia (IP132): 185°C
Zakres temperatur roboczych: -15°C–120°C
Badanie „FOUR BALL WELD”: 700 kg
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JCB STANDARD: 4003/1500
Kolor: brązowy
Typ mydła: lit
NLGI: 2
Temperatura kroplenia (IP132): 180°C
Zakres temperatur roboczych: -20°C–130°C
Badanie „FOUR BALL WELD”: 315 kg

Opis

Rozmiar opakowania

Numer katalogowy

JCB Special Hammer
Grease

24x400 g

4003/1119

CONNECTED

DOSTĘP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB

Z KAŻDEGO MIEJSCA!

EFEKTYWNOŚĆ PRACY
MASZYNY,
OPTYMALIZACJA
KOSZTÓW

WIĘKSZE
BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA MASZYNY

KONDYCJA MASZYNY
I KORZYŚCI
PRZY SERWISIE

SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU MASZYN.
O szczegóły spytaj naszego doradcę:
695 201 992
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Promocja obowiązuje do 31.12.2018 r.
Szczegóły u doradcy handlowego.
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Jesteśmy tam,
gdzie nas potrzebujesz!

LEICA GEOSYSTEMS
Leica Geosystems tworzy kompletne
rozwiązania dla profesjonalistów na całym świecie

W wyniku fuzji kapita³u technologicznego Laica Geosystems ze szwedzk¹
firm¹ Scanlaser i jej 25-cioletnim doświadczeniem w systemach kontroli
maszyn staliśmy siê oczywistym, trafnym i potencjalnie bezpiecznym
wyborem na rynku.

Gdañsk

Warszawa

Wroc³aw

Kraków

W Polsce - od ponad 10–ciu lat – rozbudowujemy nasze struktury
opieraj¹c siê na zapotrzebowaniu Klientów, na po³o¿eniu ich baz
i lokalizacji prowadzonych projektów. Jesteśmy zawsze tam, gdzie
wymagane s¹ indywidualna obs³uga i natychmiastowe wsparcie Klienta.
Jako dawna firma Scanlaser, obecnie w ramach Leica Geosystems,
prowadzimy sprzeda¿ systemów sterowania maszyn, oprogramowania
biurowego oraz odbiorników pomiarowych GPS i Tachimetrów dla kadry
budowlanej. Oferujemy równie¿ doradztwo, szkolenia, serwis i wsparcie.
W skrócie: proponujemy rozwi¹zania ca³ościowe i kompletne.
when it has to be right

Ilustracje, opisy i dane techniczne s¹ przyk³adowe i nie stanowi¹ oferty handlowej. Wszystkie prawa
zastrze¿one. Drukowano w Polsce - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2015.

Total Quality Management –
Jest to nasze zobowi¹zanie
zapewniaj¹ce pe³n¹
satysfakcjê naszego Klienta

Oddzia³ Gdañsk

Oddzia³ Kraków

Magdalena Mikulski
magdalena.mikulski@leica-geosystems.pl
Tel: +48 512 255 963

Bart³omiej K¹dzielawa
bartlomiej.kadzielawa@leica-geosystems.pl
Tel: +48 505 181 774

Oddzia³ Warszawa

Oddzia³ Wroc³aw

Zapytaj lokalnego przedstawiciela
Leica Geosystems o wiêcej
informacji na temat naszego
programu TQM.

System 1D na koparkiAndrzej Kobus

Sprawdzony na wielu budowach
andrzej.kobus@leica-geosystems.pl
Tel: +48
512 255
947 Jest idealny do
System 1D to prosty, ekonomiczny system
sterowania
koparką.
koparko-ładowarek i minikoparek oraz dla wykonawców, którzy chcą rozpocząć pracę
z systemami sterowania maszynami.
Korzyści z wykorzystania systemu:
• zwiększenie produktywności maszyny,
• graficzne przedstawienie wskazań „góra/dół” w kabinie,
• nigdy więcej zbyt głębokich wykopów,
• wykonanie zadania przy mniejszej liczbie przejść.
Funkcje i wykorzystanie systemu:
• funkcja wyrównywania i plantowania terenu,
• funkcja wykopu pod wykopy i fundamenty,
• funkcja korytowania i wyrównywania dróg i placów.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax.: +48 22 350 59 01
www.leica-geosystems.pl
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Sebastian Kraszewski
sebastian.kraszewski@leica-geosystems.pl
Tel: +48 601 919 186

TNEMU MENU
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iXE3 - System 3D na koparki
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SYSTEMU 3D
3D/GPS
Pracuj bez ograniczeñ.
Podnieś wydajnośæ swojej
maszyny oraz zmniejsz
zale¿nośæ od obs³ugi
geodezyjnej.
2D LUB 3D
Przechodź pomiêdzy trybami 2D i 3D za pomoc¹
jednego przycisku!

andrzej.kobus@leica-geosystems.pl
3D/GPS
Pracuj
bez ograniczeñ.
Tel: +48
512
255 947
Podnieś wydajnośæ swojej
maszyny oraz zmniejsz
zale¿nośæ od obs³ugi
geodezyjnej.
2D LUB 3D
Przechodź pomiêdzy trybami 2D i 3D za pomoc¹
jednego przycisku!

iCON 3D
Oprogramowanie wyświetlaj¹ce model 3D projektu
oraz pozwalaj¹ce na tworzenie prostych modeli w
maszynie podczas pracy.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
Systemy sterowania maszyn
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
Leica Geosystems dumnie
Tel.: +48 22 350 59 00
wspieraj¹ najlepsze maszyny JCB.
Fax.: +48 22 350 59 01
Poproś handlowca o ofertê.
www.leica-geosystems.pl

iCON 3D
Oprogramowanie wyświetlaj¹ce model 3D projektu
oraz pozwalaj¹ce na tworzenie prostych modeli w

sebastian.kraszewski@leica-geosystems.pl
GNIAZDO SIM DLA BEZTel: +48PRZEWODOWYCH
601 919 186
US£UG

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
ICON TELEMATICS
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
PANEL KONTROLNY
MCP80
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DOKUJ¥CEJ
Z EKRANEM
DOTYKOWYM
PANEL
KONTROLNY
MCP80
Z EKRANEM DOTYKOWYM
GNIAZDO SIM
DLA BEZPRZEWODOWYCH
GNIAZDO SIM DLA BEZUSŁUG TELEMATICS
PRZEWODOWYCH US£UG
W STACJI DOKUJĄCEJ
ICON TELEMATICS
W STACJI DOKUJ¥CEJ

3D – jak dzia³a w maszynie?
Komputer określa pozycjê maszyny za pomoc¹ odbiornika GNSS
(GPS/GLONASS) oraz systemu czujników 2D. Wartości te s¹ nastêpnie
porównywane z cyfrowym modelem
3D, co pozwala na śledzenie ruchu

³y¿ki na modelu i prowadzenie do
odpowiedniej g³êbokości kopania.
Do pracy systemu GNSS niezbêdna
jest równie¿ stacja referencyjna rzeczywista lub poprawki z sieci internetowej, np. Leica SmartNet.
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
PANEL KONTROLNY MCP80
iCONDOTYKOWYM
3D
Sebastian
Kraszewski
Z EKRANEM

³y¿ki na modelu i prowadzenie do
odpowiedniej g³êbokości kopania.
Do pracy systemu GNSS niezbêdna
jest równie¿ stacja referencyjna rzeczywista lub poprawki z sieci internetowej, np. Leica SmartNet.

FuelMaster®

Zalety produktu:
Pojemności zbiorników:

1200 l

2500 l

●
●
●
●
●
●
●

5000 l

Dwupłaszczowa konstrukcja.
Wiele różnych opcji wyposażenia.
Inteligentny monitoring zbiornika.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
i zmienne warunki atmosferyczne.
Wysoki zwrot z inwestycji.
Bezpieczeństwo i łatwość użycia.
10 lat gwarancji na szczelność zbiornika
i 2 lata na wyposażenie.

TruckMaster®

Zalety produktu:
●
●
●
●
●

Bezpieczny transport oleju napędowego.
Wytrzymała konstrukcja.
Dowóz oleju napędowego w dowolne miejsce.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
i zmienne warunki atmosferyczne.
5 lat gwarancji na szczelność zbiornika
i 2 lata na wyposażenie.

ulotka_jbcm.indd 4

Pojemności zbiorników:

200 l

300 l

430 l

900 l

10/2/2018 1:28:38 PM

21

BlueMaster®

Zalety produktu:
Pojemności zbiorników:

●
●
●
●
●

2500 l

5000 l

●
●

Dwupłaszczowa konstrukcja.
Zachowanie jakości magazynowanego
AdBlue®.
Wiele różnych opcji wyposażenia.
Inteligentny monitoring zbiornika.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
i zmienne warunki atmosferyczne.
Bezpieczeństwo i łatwość użycia.
10 lat gwarancji na szczelność zbiornika
i 2 lata na wyposażenie.

BlueTruckMaster®

Zalety produktu:
●
●
●
●
●

22

Bezpieczny transport AdBlue®.
Wytrzymała konstrukcja.
Dowóz AdBlue® w dowolne miejsce.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
i zmienne warunki atmosferyczne.
5 lat gwarancji na szczelność zbiornika
i 2 lata na wyposażenie.

ulotka_jbcm.indd 5

Pojemności zbiorników:

430 l

900 l

10/2/2018 1:28:41 PM

AgriMaster®

Zalety produktu:
● Redukcja kosztów
Duża pojemność zbiorników AgriMaster®
umożliwia hurtowy zakup nawozów
płynnych. Realizacja dostaw całocysternowych zapewnia oszczędność,
zwiększając zyski i rentowność inwestycji.
● Zwrot z inwestycji
Zbiorniki AgriMaster® umożliwiają stałą
dostępność nawozów płynnych w miejscu
ich wykorzystania, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.

● Łatwy transport
Transport zbiornika może odbywać się standardowymi
pojazdami ciężarowymi.
● Odporność na korozję
Stalowe zbiorniki z czasem korodują i wyglądają
nieestetycznie. Zbiorniki AgriMaster® utrzymują wysoką
jakość, chroniąc przechowywany nawóz bez konieczności
prowadzenia prac konserwacyjnych.
● Pojemności zbiorników:

● Kompaktowa konstrukcja
Pomimo dużej pojemności, zbiorniki
AgriMaster® zajmują stosunkowo niewiele
miejsca, pozwalając na najkorzystniejsze
wykorzystanie przestrzeni – wielkość optymalnie dopasowana do podstawy produktu.
22000 l

ulotka_jbcm.indd 3

27000 l

10/2/2018 1:28:47 PM
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OPONY
GĄSIENICE
Opony rolnicze, budowlane,
gąsienice

INTERSHOP
24

949,00 zł

Opona do koparko-ładowarki
- przód

2099,00 zł

1999,00 zł

Opona do koparko-ładowarki - tył

Opona do koparko-ładowarki - tył

Opona JCB SITEMASTER INDUSTRIAL R4 posiada
bieżnik R4 łączący trwałą konstrukcję przemysłową
i doskonałe parametry trakcyjne. Grube centralne
bloki bieżnika zapewniają świetne parametry
jezdne, a wysokie i otwarte barki opony dają doskonałą trakcję i usuwanie zanieczyszczeń.

Opona JCB SITEMASTER R4 posiada trwałą osnowę, która zapewnia dodatkową osłonę boków
opony i redukcję kosztów napraw w przypadku
uszkodzenia opony. Dzięki zwiększonej sztywności
boku uzyskano poprawę stabilności w jeździe na
zakrętach. Z kolei dzięki szerokim blokom bieżnika
kierunkowego oraz zwiększonej szerokości bloków
zachodzących na środku bieżnika uzyskano większą
trwałość opony i lepsze parametry jezdne.

Opona JCB SITEMASTER IND E58 charakteryzuje
się solidnością wykonania, konstrukcja osnowy jest
wysoce odporna na uszkodzenia. Szerokie bloki
bieżnika kierunkowego chronią osnowę i zapewniają dobre parametry trakcyjne. Dzięki stosunkowi
gumy do pustych przestrzeni w rzeźbie bieżnika wynoszącemu 50:50 i zachodzącym bokom wymiernie
zwiększa się trwałość opony.

Indeks: 42/925204
Rozmiar: 340/80-18
Rozmiar alternatywny: 12.5-18

Indeks: 332/H4803
Rozmiar: 480/80-26
Rozmiar alternatywny: 18.4-26

Indeks: 42/925170
Rozmiar: 440/80-28
Rozmiar alternatywny: 16.09.2028

1299,00 zł

Opona do koparko-ładowarki
- przód
Opona JCB SITEMASTER INDUSTRIAL R4 to czternastowarstwowa opona o zwiększonej nośności.
Zapewnia dodatkową ochronę boków i redukcję
kosztów napraw uszkodzonej opony. SITEMASTER
R4 to zwiększona stabilność na zakrętach. Dodatkowa szerokość bloków zachodzących na środku
bieżnika zapewnia większą trwałość opony i lepsze
parametry jezdne.

Indeks: 332/E4529
Rozmiar: 400/70-20
Rozmiar alternatywny: 16/70-20

1399,00 zł

1599,00 zł

Opona do ładowarki teleskopowej

Opona do ładowarki teleskopowej

Opona JCB AGRI IND 17.5L-24 posiada klasyczny
bieżnik RI, który zapewnia jej doskonałą trakcję
i świetne usuwanie zanieczyszczeń przy pracach na
grząskim terenie. Dodatkowy rant ochronny zapewnia większą trwałość i stabilność oraz doskonałe
parametry do pracy przy podnoszeniu ładunków.
Dzięki powiększonej szerokości względem opony
JCB AGRI IND 15.5/80-24 nośność opony wzrosła
o 500 kg. Opona dzięki specjalnie wyprofilowanym
blokom zapewnia zmniejszenie drgań na twardych
nawierzchniach oraz skutkuje większym komfortem przy pracy na nierównym terenie.

Opona JCB AGRI IND w rozmiarze 15.5/80-24 posiada klasyczny bieżnik RI, który zapewnia jej doskonałą trakcję i świetne usuwanie zanieczyszczeń
przy pracach na grząskim terenie. Dodatkowy rant
ochronny zapewnia większą trwałość i stabilność
oraz doskonałe parametry do pracy przy podnoszeniu ładunków. Opona dzięki specjalnie wyprofilowanym blokom zapewnia zmniejszenie drgań na
twardych nawierzchniach oraz skutkuje większym
komfortem przy pracy na nierównym terenie.

Indeks: 333/C1623
Rozmiar: 460/70-24
Rozmiar alternatywny: 17.5L-24

Indeks: 332/H7460
Rozmiar: 400/80-24
Rozmiar alternatywny: 15.5/80-24

Opona do ładowarki teleskopowej

1799,00 zł

Opona JCB SITEMASTER EM L2 charakteryzuje się
wyjątkową konstrukcją, dedykowaną nośnikom
Loadall oraz niewielkim ładowarkom kołowym.
Dzięki zwiększonej liczbie bloków i dodatkowemu
wzorowi na środku bieżnika zapewnia komfortowe
pokonywanie nierówności i zwiększoną trwałość
podczas jazdy po drogach i pracy na placu budowy. Trwałość i większą stabilność zapewniają jej
sztywne boki. Wykładzina z kauczuku butylowego
zapewnia wyższą odporność na wysoką temperaturę otoczenia.

Kontakt infolinia:

801 06 07 08

Indeks: 332/H7461
Rozmiar: 400/70-20
Rozmiar alternatywny: 15.5-25

25

Docieramy tam,
gdzie inni
boją się jechać

Opony JCB – Sitemaster
• Zaprojektowane specjalnie do maszyn JCB pracujących w budownictwie i rolnictwie.
• Testowane i zatwierdzone przez JCB.
• Zaprojektowane, aby zapewnić niezrównaną wydajność, stabilność i przyczepność.
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opony

Opony do JCB FASTRAC
Numer katalogowy

Nazwa produktu

Indeks

Cena

131846

MICHELIN CROSS 161A8/156D TL

440/80R24

3899,00 zł netto/szt.

T445531

NOKIAN TRI 2 154A8/149D EXTREME STEEL TL

440/80R24

4399,00 zł netto/szt.

FIRESTONE PER70 XL 147D/144E TL

480/70R30

3199,00 zł netto/szt.

TRELLEBORG TM700 HS 147D/144E TL

480/70R30

3499,00 zł netto/szt.

FIRESTONE MAXI TRACTION 150D/147E TL

540/65R30

3699,00 zł netto/szt.

VREDESTEIN TRAXION+ 150D TL

540/65R30

3999,00 zł netto/szt.

BRIDGESTONE VT-TRAC TL 155D152E NRO

540/65R30

4799,00 zł netto/szt.

MICHELIN AXIOBIB 2 158D/155E TL

540/65R30

5799,00 zł netto/szt.

5435

FIRESTONE MAXTRAC TL 154D/151E

600/65R28

4599,00 zł netto/szt.

8714692326950

VREDESTEIN TRAXION XXL 154D TL

600/65R28

4699,00 zł netto/szt.

MICHELIN MACHXBIB 154D TL

600/65R28

6399,00 zł netto/szt.

6950

BRIDGESTONE VT-TRAC VF 159D/156E TL

600/65R28

7099,00 zł netto/szt.

8971

FIRESTONE MAXTR65 XL TL 152D/149E

540/65R34

3999,00 zł netto/szt.

VREDESTEIN TRAXION+ 152D TL

540/65R34

4199,00 zł netto/szt.

1032600

TRELLEBORG TM800 HS 152D/149E TL

540/65R34

4299,00 zł netto/szt.

214036

MICHELIN MULTIBIB 152D TL

540/65R34

5299,00 zł netto/szt.

6955

BRIDGESTONE VT-TRAC VF 157D/154E TL

540/65R34

5699,00 zł netto/szt.

5438

FIRESTONE MAXTRAC TL 158D/155E

600/70R30

5799,00 zł netto/szt.

VREDESTEIN TRAXION XXL 158D TL

600/70R30

5999,00 zł netto /szt.

TRELLEBORG TM900 HS 158D/155E TL

600/70R30

6599,00 zł netto /szt.

10456

BRIDGESTONE VT-TRAC VF 165D/161E TL

600/70R30

8699,00 zł netto /szt.

426719

MICHELIN AXIOBIB 2 168D/165E TL

600/70R30

9499,00 zł netto /szt.

5009
684700
8965
8714692076671
6952
296638

055335

8714692291500

871469232696
1296900
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PAK�E�Y O�ON CAMSO
PROMOCJA
PAKIET
KOPARKA KOŁOWA

PROMOCJA
PAKIET
KOPARKO-ŁADOWARKA 4CX

PROMOCJA
PAKIET
KOPARKO-ŁADOWARKA 4CX II

10.00-20 / 16 PR - CAMSO WL
(dętka + ochraniacz)
8 szt.

16.9 - 28 (440/80-28) / 12 PR
- CAMSO BHL 753
4 szt.

16.9R28 (440/80R28) / 156 A8 CAMSO BHL MPT 532R
4 szt.

indeks: 50.4053.4014

indeks: 2.912.8062

indeks: 14.1131.9315

899,00 zł

1999,00 zł

2199,00 zł

cena promocyjna za szt.

cena promocyjna za szt.

cena promocyjna za szt.

+

+

+

150 zł

100 zł

150 zł

PROMOCJA
PAKIET
NOŚNIK TELESKOPOWY I

PROMOCJA
PAKIET
NOŚNIK TELESKOPOWY II

PROMOCJA
PAKIET
NOŚNIK TELESKOPOWY III

17.5-24 (460/70-24) / 16 PR
- CAMSO MPT 753
4 szt.

17.5R24 (460/70R24) / 159 A8 CAMSO MPT 532R
4 szt.

17.5-24 (460/70-24) / 16 PR
- CAMSO TM R4
2 szt.

indeks: 14.1015.8775

indeks: 14.1125.9303

indeks: 14.1002.8689

1799,00 zł

1799,00 zł

1599,00 zł

cena promocyjna za szt.

cena promocyjna za szt.

cena promocyjna za szt.

+

+

+

150 zł

150 zł

100 zł

PROMOCJA
PAKIET 3CX

PROMOCJA
PAKIET OTR

12.5/80-18 (320/80-18) / 12 PR
- CAMSO SL R4, 2 szt.
18.4 - 26 (480/80-26) / 12 PR
- CAMSO SL R4, 2 szt.

20.5 - 25 / 20 PR LM L3/G3/E3
CAMSO L3
4 szt.

indeks: 2.100.7980, 2.113.592

799,00 zł

cena promocyjna za szt.

1899,00 zł

cena promocyjna za szt.

+

indeks: 13.491.4904

3399,00 zł

cena promocyjna za szt.

+

200 zł

PROMOCJA
PAKIET
GĄSIENICE MINIKOPARKA
230X66X48 AH I KA CAMSO HXD
(27.5, 24.5)
2 szt.
indeks: 15.2638.8608

1099,00 zł

cena promocyjna za szt.

+

50 zł

100 zł
Promocja obowiązuje do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
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opony

PRO�O�JA
PAK�E�Y

O�ON

CAMSO

BON
PAL�WOWY
W Z�S�A�I�
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gąsienice
GĄSIENICE DO MINIKOPAREK
• JCB 16C-1
• JCB 18Z-1
• JCB 19C-1

Oryginalna gąsienica montowana na
pierwszy montaż do maszyn JCB.
Indeks: 400/E9141
Wymiary: 230 x 70 x 42

2190,00 zł netto/szt.

30

gąsienice
GĄSIENICE DO MINIKOPAREK
• JCB 8014
• JCB 8016
• JCB 8018

Oryginalna gąsienica montowana
na pierwszy montaż do maszyn
JCB 801.

Wysokiej jakości odpowiednik
oryginalnej gąsienicy proponowany
przez JCB.

Indeks: 331/40765
Wymiary: 230 x 33 x 96

Indeks: 332/H9847
Wymiary: 230 x 33 x 96

1990,00 zł netto/szt.

1390,00 zł netto/szt.

Wysokiej jakości zamiennik
oferowany przez firmę CAMSO.
Model gąsienicy SD.

Najwyższej jakości zamiennik.
Gąsienica wzmocniona w stosunku
do modelu SD. Model CAMSO HXD.

Indeks: 15.2893.8868
Wymiary: 230 X 48 X 66

Indeks: 15.2638.8608
Wymiary: 230 x 48 x 66

860,00 zł netto/szt.

1100,00 zł netto/szt.

GĄSIENICE DO MINIKOPAREK
• JCB 8025
• JCB 8030
• JCB 8035 ZTS

Oryginalna gąsienica montowana na
pierwszy montaż do maszyn JCB 802.
Indeks: 333/R1686
Wymiary: 300 x 52,5 x 84

4990,00 zł netto/szt.

Wysokiej jakości odpowiednik
oryginalnej gąsienicy
proponowany przez JCB.
Indeks: 332/H9876
Wymiary: 300 x 52,5 x 84

2990,00 zł netto/szt.

Wysokiej jakości zamiennik
oferowany przez firmę CAMSO.
Model gąsienicy SD.

Najwyższej jakości zamiennik.
Gąsienica wzmocnina w stosunku
do modelu SD. Model CAMSO HXD.

Indeks: 15.2606.8350
Wymiary: 300 x 52,5 x 84

Indeks: 15.2668.8632
Wymiary: 300 x 55 x 81

2190,00 zł netto/szt.

3090,00 zł netto/szt.
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OSPRZĘTY
URZĄDZENIA
Osprzęty budowlane
i rolne, młoty wyburzeniowe,
agregaty prądotwórcze

INTERSHOP
32

osprzęty do maszyn rolniczych

Łyżki do zboża/okopowych

Zamiatarka

Wszystkie łyżki nowego zakresu JCB Agri do zboża są wykonane
z stali Domex 700mc, co zapewnia wzrost wytrzymałości o 17%.
Ponadto zastosowano obecnie nową farbę antykorozyjną. Łyżki w
bardzo prosty sposób można doposażać w hydraulicznie napędzaną szczotkę podmiatającą.

Zamiatarka montowana na łyżce do ziarna jest wszechstronnym
narzędziem, które można użyć do zamiatania różnych materiałów,
np. błota, zboża, szlamów, kruszyw i innych zanieczyszczeń. Można
ją łatwo zamocować zarówno do łyżki do zbóż/ziemniaków, jak i
łyżek uniwersalnych, należących do naszego asortymentu.

OSPRZĘTY DO KAŻDEJ
ROLNEJ MASZYNY

Widły do obornika z chwytakiem hydraulicznym

Łyżki wielofunkcyjne

Nasze widły z chwytakiem zostały przeprojektowane tak, by jeszcze bardziej zwiększyć możliwości Twojej maszyny i sprawić, że zapewni ona maksymalne osiągi i wydajność. Począwszy od maszyn
516-40 – 560-80, wraz z ładowarkami TM180-TM320 i 413S i 418S
możemy oferować chwytaki hydrauliczne, pasujące do wszelkich
potrzeb. Wszystkie chwytaki są wyposażone w odpowiednie węże
instalacyjne i szybkozłączki, dzięki czemu są gotowe do pracy zaraz
po dostawie.

Nasz zakres łyżek wielofunkcyjnych jest przeznaczony dla maszyn
o udźwigu 2 t i większym. Teraz możesz liczyć na siłę zaciskania
większą o 50% niż w poprzednich modelach, mocne, wbudowane
zęby chwytaka, większą pojemność łyżki i bardzo szerokie otwieranie chwytaka.
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młoty wyburzeniowe JCB

34

HM012T do JCB 8018

HM090T do Js130/145

HM160T do JCB
X-series 210,220

Zalecany do 0,5-2 t
Max masa robocza: 80 kg
Przepływ oleju: 12-25 l/min
Częstotliwość: 800-1400 bpm
Energia uderzeniowa: 300 J

Zalecany do 10-15 t
Max masa robocza: 900 kg
Przepływ oleju: 68-119 l/min
Częstotliwość: 350-550 bpm
Energia uderzeniowa: 4110 J

Zalecany do 18-24 t
Max masa robocza: 320-480 kg
Przepływ oleju: 120-170 l/min
Częstotliwość: 320-480 bpm
Energia uderzeniowa: 6135 J

11 500,00 zł netto

51 000,00 zł netto

79 900,00 zł netto

Szczegóły u doradcy handlowego firmy Interhandler.
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PROMOCJA

NA AGREGATY HYDRAULICZNE

G R AT I S !

9999,00 ZŁ NETTO*
Przy zakupie Beavera z pompą
wyrzynarka 650 W W PAKIECIE!

G R AT I S !

12 999,00 ZŁ NETTO*
Przy zakupie Beavera z młotem
pilarka 190 MM tarczowa W PAKIECIE!

G R AT I S !

16 299,00 ZŁ NETTO*
Przy zakupie Beavera z młotem i pompą
młotowiertarka SDS 780 W W PAKIECIE!

* Powyższa oferta ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Cena nie obejmuje grota.
Na elektronarzędzia wystawiamy fakturę o wartości 1 zł netto. Promocja obowiązuje do 30.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny są cenami netto.

INFOLINIA: 801 06 07 08
36

Promocja dotyczy koparko-ładowarek.
Promocja dotyczy maszyn fabrycznie nowych. Czas trwania promocji do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania puli maszyn. Decyduje data zawarcia umowy o finansowania,
co musi nastąpić do dnia 31.12.2018 r. Szczegóły u doradcy handlowego.
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wyprzedaż osprzętów

Chwytak do obornika

Szybkozłącze koparkowe syst. Lehnhoff

indeks: 980/00457PX

indeks: SWE-KSW21/25L

19 300,00 zł

12 999,00 zł

szerokość

2900 mm

waga

szerokość

waga

pojemność

3,0 m3

przeznaczenie

JCB WLS 457 ZX

pojemność

przeznaczenie

JCB JS240/269

producent

InterTools

mocowanie

producent

Kahler

mocowanie

Łyżka koparkowa 1500 mm

Łyżka ażurowa do roślin okopowych

indeks: TL-LK11-1500 QH

16 500,00 zł
szerokość

1500 mm

waga

pojemność

1,5 m

przeznaczenie

mocowanie

SWE-KS21/25L

producent

3

indeks: 980/88020

7999,00 zł
JCB JS260

Łyżka skarpowa stała

szerokość

2286 mm

waga

435 kg

pojemność

1,5 m

przeznaczenie

małe nośniki teleskopowe, RTFL

mocowanie

Tool-Carier

producent

JCB

3

indeks: ŁYŻKA ALBUTT

10 500,00 zł
szerokość

2500 mm

waga

pojemność

0,875 m

przeznaczenie

mocowanie

sworznie

producent

3

4499,00 zł

6900,00 zł

Łyżka wysokiego nasypu

indeks: GL-LK10-2500KKL

38

7999,00 zł

13 200,00 zł

3799,00 zł
JCB220/240

39 500,00 zł

36 899,00 zł

szerokość

2750 mm

waga

pojemność

3,1 m

przeznaczenie

ładowarki JCB

mocowanie

sworznie WLS 457ZX

producent

Albutt

3

1400 kg

wyprzedaż osprzętów

Wycinak do kiszonki

Widło krokodyl

indeks: 300/WK1600LD PX

indeks: 300/CHK240LD PX

6999,00 zł
szerokość

1600 mm

waga

szerokość

przeznaczenie

pojemność

Q-fit

producent

mocowanie

pojemność
mocowanie

5499,00 zł

Łyżka objętościowa

2400 mm

waga

Q-fit

producent

przeznaczenie

Chwytak do bali drewna

indeks: C890052

CHWYTAK 1,6 M2

1999,00 zł

14 999,00 zł

szerokość

1500 mm

waga

szerokość

1200 mm

waga

pojemność

550 l

przeznaczenie

pojemność

1,6 m

przeznaczenie

mocowanie

multione

producent

mocowanie

szybkozłącze

producent

Widły do bel

3

WLS427

Łyżka ładowarkowa

Widły do bel

indeks: 980/82100

399,00 zł

4999,00 zł

szerokość

waga

szerokość

2100 mm

waga

pojemność

przeznaczenie

pojemność

0,7 m

przeznaczenie

producent

mocowanie

compact tool

producent

mocowanie

Schaffer

3
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obrotnice ENGCON

www.interhandler.pl
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obrotnice ENGCON

www.interhandler.pl
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MASZYN JCB W POLSCE
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agregaty prądotwórcze JCB

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE JCB
Osiągi, innowacje i trwałość
G20 do G220QS to wszechstronny zakres agregatów prądotwórczych. Jak w przypadku wszystkich naszych modeli,
te maszyny są tak zaprojektowane, by zapewnić wydajność i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach.
Gama agregatów QS obejmuje 25 różnych modeli, sprawdźcie specyfikację niektórych z nich:

G115QS seria: JCB Power Products
RODZAJ:
Agregaty stacjonarne w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne
CHARAKTERYSTYKA:
Niskie zużycie paliwa, wyciszona obudowa wysokiej jakości, zaprojektowany do ciężkiej pracy,
niezawodny i prosty w obsłudze
Moc maksymalna [w kVA / kW]: 45 / 36, Moc znamionowa [w kVA / kW]: 40 / 32, Prąd znamionowy [A]: 58,
Napięcie znamionowe [V]: 400 / 230, Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Typ silnika: Kohler/JCB KDI 2504, TM, Rodzaj pracy silnika: ciągła / dorywcza, Rodzaj paliwa: olej napędowy,
Pojemność zbiornika paliwa [L]: 81, Zużycie paliwa [l/h]: 7,84 (przy 75% obciążenia), Czas pracy na pełnym
zbiorniku paliwa [h]: 11 (przy 75% obciążenia), Rozruch: ręczny lub automatyczny, Poziom głośności [db(A)]:
63 (mierzony z 7 metrów), Stopień ochrony: IP 23 (prądnica)
Wymiary (wys./szer./dł.) (mm.): 1350/840/2250, Masa [kg]: 1000
Wyposażenie: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatora, odłącznik akumulatora, centralne zawiesie,
gniazda wideł

G45QS 2 M seria: JCB Power Products
RODZAJ:
Agregaty stacjonarne w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne
CHARAKTERYSTYKA:
Niskie zużycie paliwa, zdalny nadzór JCB LiveLink, wyciszona obudowa wysokiej jakości,
zaprojektowany do ciężkiej pracy, niezawodny i prosty w obsłudze
Moc maksymalna [w kVA / kW]: 115 / 92, Moc znamionowa [w kVA / kW]: 105 / 84, Prąd znamionowy [A]:
150, Napięcie znamionowe [V]: 400 / 230, Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Typ silnika: JCB G-TCA S2, Rodzaj pracy silnika: ciągła / dorywcza, Rodzaj paliwa: olej napędowy,
Pojemność zbiornika paliwa [L]: 270, Zużycie paliwa [l/h]: 18,96 (przy 75% obciążenia), Czas pracy na
pełnym zbiorniku paliwa [h]: 14 (przy 75% obciążenia), Rozruch: ręczny lub automatyczny,
Poziom głośności [db(A)]: 66 (mierzony z 7 metrów), Stopień ochrony: IP 23 (prądnica)
Wymiary (wys./szer./dł.) (mm.): 1830/1140/2850, Masa [kg]: 1830
Wyposażenie: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatora, odłącznik akumulatora, zdalny nadzór JCB LiveLink,
gniazda wideł

G220QS seria: JCB Power Products
RODZAJ:
Agregaty stacjonarne w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne
CHARAKTERYSTYKA:
Niskie zużycie paliwa, zdalny nadzór JCB LiveLink, wyciszona obudowa wysokiej jakości,
zaprojektowany do ciężkiej pracy, niezawodny i prosty w obsłudze
Moc maksymalna [w kVA / kW]: 220/176, Moc znamionowa [w kVA / kW]: 200 / 160, Prąd znamionowy
[A]: 289, Napięcie znamionowe [V]: 400 / 230, Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Typ silnika: JCB 672 TA2G- 187, Rodzaj pracy silnika: ciągła / dorywcza, Rodzaj paliwa: olej napędowy,
Pojemność zbiornika paliwa [L]: 360, Zużycie paliwa [l/h]: 32,3 (przy 75% obciążenia), Czas pracy na
pełnym zbiorniku paliwa [h]: 11 (przy 75% obciążenia), Rozruch: ręczny lub automatyczny,
Poziom głośności [db(A)]: 65 (mierzony z 7 metrów), Stopień ochrony: IP 23 (prądnica)
Wymiary (wys./szer./dł.) (mm.): 2075/1140/3800, Masa [kg]: 2700
Wyposażenie: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatora, odłącznik akumulatora, zdalny nadzór JCB LiveLink,
gniazda wideł
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MASZYNY
NOWE
Koparki gąsienicowe,
podnośniki nożycowe,
minikoparki

INTERSHOP
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NOWA 20-TONOWA KOPARKA JCB − SERIA X

Wygoda operatora priorytetem konstrukcji nowych koparek JCB
Firma JCB opracowała nowe, zaawansowane koparki gąsienicowe 220X, pierwsze modele z nowej generacji
maszyn gąsienicowych JCB dla globalnego rynku budowlanego.
W ciągu czteroletniego okresu rozwojowego firma JCB stosowała program intensywnego testowania komponentów oraz
produktów w celu osiągnięcia podwyższonych poziomów jakości i niezawodności budowania z korzyścią dla klientów.
Nowe maszyny posiadają:
• o 15% większą kabinę ze zintegrowaną konstrukcją chroniącą operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS
– Roll-Over Protection Structure), zapewniającą zmniejszone
poziomy hałasu;
• o 200 mm szerszą górną część konstrukcji, umożliwiającą
lepsze wykorzystanie przestrzeni;
• centralne umieszczenie głównego wysięgnika w celu zwiększenia precyzji kopania oraz trwałości;
• intuicyjnie i ergonomicznie zaprojektowaną kabinę z prostym
interfejsem użytkownika;
• mocniejsze drzwi boczne dla zwiększenia wytrzymałości i lepszej ochrony.
Główny Dyrektor JCB do Spraw Innowacji i Rozwoju Tim Burnhope powiedział: „Wraz z następną generacją 220X firma JCB
przeniosła się na całkowicie nowy poziom rozwoju produktów
i montażu maszyn, z pożytkiem dla wszystkich obecnych na
rynku naszych klientów stosujących koparki. Każdy detal tych
koparek został przebadany i udoskonalony do perfekcji, aby
zapewnić maksymalną trwałość i niezawodność podczas eks-

ploatacji. Ale to nie wszystko, ponieważ ułatwiliśmy pracę operatora i technika obsługi, z korzyścią dla klienta skracając czas
przestoju i zwiększając opłacalność. 220X zwiastuje pojawienie się nowej generacji koparek JCB, które będą niezawodnie
służyły przez wiele lat na całym świecie”.

Środowisko operatora
Główną uwagę skupiono na środowisku operatora, dzięki czemu kabina posiada całkowicie nową konstrukcję, która będzie
wykorzystywana w całym asortymencie serii X. Jest o 100 mm
dłuższa, a jej szerokość wynosi cały metr, czyli ogólnie rzecz
biorąc, jest o 15% większa niż w poprzednich maszynach.
Strukturalną częścią kabiny jest rama konstrukcji chroniącej
operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS), dookoła kabiny umieszczono płaskie szyby.
Największe wrażenie wywołuje fakt, że 220X może się poszczycić nieprawdopodobnie niskim, 67 dB(A), poziomem hałasu wewnątrz kabiny operatora, co stanowi skok w dół od
wartości 73 dB(A) występującej w poprzedniej generacji. Silnik
wycieraczki jest przymocowany do dolnej lewej części przedniej
szyby w celu zapewnienia jak największej widoczności.
Dźwignie serwomechanizmów zamontowane są na konstrukcjach foteli, dlatego poruszają się razem z operatorem, natomiast kabina spoczywa obecnie na czterech nowych elementach zawieszenia, co zapewnia lepszą izolację. Płaską podłogę
łatwo utrzymać w czystości, nawet gumową matę przeprojektowano w celu ułatwienia wymiatania.
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Całkowicie nowy fotel,
opracowany wraz z dostawcą,
firmą Grammer, zapewnia
maksymalny komfort
dzięki ogrzewaniu i wentylacji.

Ponadto firma JCB zapewniła dodatkowy licznik godzin, który jest
widoczny z poziomu gruntu na zewnątrz kabiny.
Troskę o szczegóły widać w całym wnętrzu, ponieważ wszystkie
urządzenia sterownicze zostały ergonomicznie zaprojektowane tak,
aby w 100% odpowiadały operatorowi. Po prawej stronie operatora znajduje się całkowicie nowy podwieszany układ sterowania, w
którym zebrano razem wszystkie przełączniki i urządzenia sterujące
w jednym, zamontowanym na fotelu zespole. 7-calowy monitor o
regulowanym nachyleniu posiada intuicyjne listy opcji oraz funkcje.
Dostęp do monitora odbywa się poprzez obrotowy sterownik.
Dzięki połączeniu zalet ekranu oraz podwieszanego układu sterowania, który posiada przycisk dla każdej regularnie używanej funkcji, po przeprowadzeniu badań można stwierdzić, że operator może
szybciej realizować często wykorzystywane funkcje.
Pedały dla nóg, podnóżki oraz dźwignie napędu gąsienicowego
również zostały przeprojektowane w celu zapewnienia podwyższonego komfortu.
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LEASING

100%
okres finansowania:
36 miesięcy

udział własny: 25%
wartość wykupu: 1%

Oferta dotyczy koparek gąsienicowych z serii X.
Czas trwania promocji do 31.12. 2018 r. lub do wyczerpania puli maszyn.
Decyduje data zawarcia umowy o finansowania, co musi nastąpić do dnia 31. 12. 2018 r.
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ELEKTRYCZNE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE JCB ACCESS
Urządzenia wysokiej jakości, klasy światowej

Pomimo naszych znaczących osiągnięć w JCB ustawicznie wierzymy w konieczność poszukiwań nowych rozwiązań. Nieprzerwanie wdrażamy innowacje i przesuwamy granice możliwości, by dostarczać naszym klientom możliwie najlepsze urządzenia.
Nowy zakres nożycowych podnośników elektrycznych od JCB
Access, opracowany na bazie 70-letnich doświadczeń inżynierskich i produkcyjnych, został zaprojektowany tak, by spełnić
wymogi wypożyczalni sprzętu budowlanego i przedsiębiorców
na całym świecie. Każdy model posiada certyfikat EN280 na
zgodność z normami CE, co gwarantuje najwyższą jakość produktu.
Podnośniki nożycowe zapewniają dużą produktywność i wydajność. Konstrukcja panelu sterowania umożliwia używanie
go po wszystkich stronach kosza i pozwala na łatwą obsługę,
zarówno z kosza, jak i z ziemi.
Elementy sterujące można przymocować ze wszystkich stron
maszyny lub trzymać w ręce, co zapewnia łatwą obsługę maszyny.
Łatwiejsze użytkowanie zapewnia także konstrukcja panelu sterowania, która umożliwia obsługę spoza maszyny i jest
doskonała do manewrowania w ciasnych obszarach. Ponadto
podnośniki posiadają w koszu gniazdo elektryczne, co ułatwia
wymianę elektronarzędzi, a także ergonomicznie zaprojektowaną klamkę drzwi, ułatwiającą wsiadanie i zwiększającą bezpieczeństwo, nawet gdy operator nosi rękawice.

Wszystkie systemy bezpieczeństwa
w naszych maszynach spełniają wymogi
najnowszych przepisów prawa.
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MINIKOPARKI

Nowa generacja minikoparek JCB została zaprojektowania
i skonstruowana, aby przetrwać na najbardziej wymagającym
placu budowy.
Z komponentami o wysokiej wytrzymałości oraz niskimi kosztami napraw nowe minikoparki JCB gwarantują
minimalne czasy przestojów oraz maksymalizację zysków.
Dodatkowo dzięki zastosowanym rozwiązaniom – takim jak interwały smarowania tulei na ramieniu koparkowym co 500 mth
oraz interwały serwisowe co 500 mth – znacznie uławiają życie
zarówno operatorom, jak i właścicielom.
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Nowe minikoparki JCB to nie tylko niższe koszty utrzymania
i obsługi, ale również zwiększony komfort operatora.
Kabina większa o 24% w porównaniu do ustępującego modelu,
możliwość sterowania proporcjonalnego obwodem hydraulicznym czy opcja hydraulicznego szybkozłącza to cechy poprawiające jakość pracy i bezpieczeństwo na stanowisku operatora.

Promocja obowiązuje do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u doradcy handlowego firmy Interhandler.

51

MASZYNY
UŻYWANE
Największa oferta
maszyn JCB

INTERSHOP
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maszyny używane
nr ser. 2102021

Koparko-ładowarka 3CX Super

Łyżka 6w1, łyżka koparkowa 600 mm, sterowanie: dźwignie,
skrzynia: manual, silnik JCB DieselMAX o mocy 92 KM
$

$
2012

9600

$

Minikoparka 8008

93 hp, dźwignie, POWERSHIFT + TORQUELOCK, ły, rozsuwane ramię,
przyłącze młota, zawory bezp., szybkozłącze, 3 łyżki w cenie, immobiliser $(szyfr)

197.000,00 zł
nr ser. 2491141

Perkins 12hp, rozsuwane gąsienice, 3 łyżki, instalacja młota
$

nr ser. 2102021

Koparko-ładowarka 3CX Sitemaster

$
2013

5920

205.000,00 zł

$

Minikoparka 8018 Canopy gąsienice

nr ser. 2333927

Gąsienice
$

$
2016

287

$

52.000,00 zł
nr ser. 2544743

Minikoparka 8018CTS gąsienice

Łyżki: 230, 300 mm, skarpowa 900 mm sztywna + skarpówka uchylna
1000
mm
$
$
2017

600

$

84.000,00 zł

$
2014

2100

$

58.000,00 zł
nr ser. 1071444

Minikoparka 8045

Szybkozłącze, lemiesz, dipper 1725 mm, immobiliser (szyfr)
$

$
2015

180

$

120.000,00 zł
53

maszyny używane
nr ser. 1920452

Midikoparka 48Z-1 gąsienice

Klimatyzacja, gąsienice 400 mm, 2 instalacje na ramieniu, fotel pneumatyczny, podgrzewany, LED, zamki HBCV, qh hydrauliczne, 1 łyżka
$

Klimatyzacja, gąsienice 400 mm GeoGrip, 2 instalacje na ramieniu,
sterowanie ISO/SAE, fotel pneumatyczny, podgrzewany, LED, zamki
HBCV, qh hydrauliczne, 1 łyżka
$

$
2016

240

$

188.000,00 zł
nr ser. 1073003

Midikoparka 8085 gąsienice

Air Con, gąsienice 450 mm, sterowanie ISO, dipper 2000 mm, pompka
do paliwa, zamki HBCV, szybkozłącze, 1 łyżka w zestawie
$

$
2016

500

$

196.000,00 zł
nr ser. 2249606

Midikoparka 86C-1 gąsienice

Air Con, gąsienice 450 mm, sterowanie ISO, dipper 2250 mm, immobiliser, livelink, pompka do paliwa, zamki HBCV, szybkozłącze, 1 łyżka
w zestawie
$

$
2013

4200

$

Ładowarka teleskopowa 525-60
P-90% T-90%

164.000,00 zł
nr ser. 2458757

Silnik JCB 75KM, sterowanie: joystick, osłona szyby przedniej, szybkozłącze Q-FIT, przednie oraz tylne światła robocze, regulowana kolumna
kierownicy, immobiliser, widły do palet, opony Beefy Baby 12-16.5
$

$
2014

3060

$

178.000,00 zł
nr ser. 2349328

Ładowarka teleskopowa 531-70

109 hp, joystick, aircon, Q-fit, światła przednie oraz tylne, immobiliser,
osłona szyby przedniej, osłona szyby dachowej
$

$
2017

54

nr ser. 1926485

Midikoparka 57C-1 gąsienice

80

$

210.000,00 zł

$
2015

1640

$

190.000,00 zł

maszyny używane
nr ser. 2346627

Midikoparka 535-95

Silnik JCB 4,4 109 KM, sterowanie: joystick, osłona szyby przedniej,
osłona szyby dachowej, bieg wsteczny wentylatora chłodnicy, widły do
palet, światła robocze, zaczep, wyjście hydrauliczne przód
$

$
2015

4121

$

186.000,00 zł
nr ser. 1789497

Koparka kołowa 160W

Monoboom, 3 zamki HBCV. Przyłącze młota, linia low flow, pompka paliwa, podgrzewany, amortyzowany fotel, klimatyzacja, kamera cofania
$

$
2013

5950

$

285.000,00 zł
nr ser. 2202126

Ładowarka burtowa SSL155

Łyżka o szerokości 1727 mm, sterowanie: joystick wielofunkcyjny,
hydrostat, silnik o mocy 57 KM, hydraulika High Flow, gaz nożny,
2 prędkości jazdy, poziomowanie osprzętu
$

$
2016

298

$

119.000,00 zł

nr ser. 2337294

Midikoparka 535-140

Silnik JCB 4,4l 109KM, sterowanie: dźwignie, osłona szyby przedniej, osłona
szyby dachowej, zaczep holowniczy, widły do palet z przesuwem bocznym,
szybkozłącze Q-Fit klimatyzacja, SWAY, podpory, immobiliser
$

$
2014

5140

$

188.000,00 zł
nr ser. 2474776

Koparka kołowa JS110W Hydradig

Tier 4i, lemiesz z tyłu, instalacja młota + 2x low flow, dipper 2000 mm,
40 km/h, klimatyzacja, SRS, instalacja szybkozłącze hydraulicznego,
kamera
cofania, błotniki, zaczep Clevis, zamki HBCV
$
$
2016

780

$

420.000,00 zł
nr ser. 2492019

Ładowarka burtowa SSL260

Łyżka o szerokości 1829 mm, sterowanie: joystick standardowy,
ogrzewana kabina, światła robocze, hydrostat, silnik o mocy 75 KM,
2 prędkości jazdy, SRS, gaz nożny, poziomowanie osprzętu, dwa tryby
$
sterowania
$
2016

285

$

168.000,00 zł
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PROMOCJA
ZIMOWA
Akumulatory,
pługi

INTERSHOP
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PRZYGOTUJ SIĘ NA ZIMĘ!

Przy każdej usłudze
warsztatowej wykonanej
w oddziale

20% RABATU
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promocja zimowa

Pług śnieżny prosty standard — hydrauliczny
• wymiary boczne – wysokość: 820/920 mm, szerokość: 960 mm
• kąt skrętu: 30°

Index

Szerokość
(m)

Szerokość robocza
max.-min. (cm)

Waga
(kg)

Mocowanie
TUZ KAT

CPSHF200

2,00

200–175

320

II

CPSHF220

2,20

220–192

330

II

CPSHF260

2,60

261–227

340

II

CPSHF290

2,90

294–254

360

II

CPSH200

2,00

200–175

320

II

CPSH220

2,20

220–192

330

II

CPSH260

2,60

261–227

340

II

CPSH290

2,90

294–254

360

II

9749,00 zł

netto

Pług prosty
indeks: CPSH290

Pług śnieżny standard Vario
• wymiary boczne – wysokość: 830-980 mm, szerokość: 740 mm
• kąt skrętu: 30°

Index

Szerokość
(m)

Szerokość robocza
max.-min. (cm)

Waga
(kg)

Mocowanie
TUZ KAT

CPSV200

2,00

200–175

320

II

CPSV220

2,20

221–194

350

II

CPSV260

2,60

261–228

370

II

CPSV290

2,90

294–257

400

II

ł netto

11 999,00 z

Wyposażenie dodatkowe — pługi ciężkie
ZŁ
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komplet kół (200/50)

ZŁ

ślizgi

ZŁ

oświetlenie LED

ZŁ

kopiowanie boczne i pionowe nachylenia drogi

ZŁ

przyłącze podwójne (kombi) lub inne niż 3 punkty

ZŁ

mocowanie teleskopowe, np. JCB, Manitou

ZŁ

lemiesz ze stali trudnościeralnej 150x16 mm, L=1 m

ZŁ

lemiesz PU 150x20 mm, L=735 mm

ZŁ

lemiesz PU 150x25 mm, L=735 mm

Pług łamany
indeks: CPSV290

PROMOCJA!
NA WSZYSTKIE AKUMULATORY

nawet 35% rabatu!
Czapka GRATIS!

Szczegóły u doradcy handlowego firmy Interhandler.
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INTERSHOP
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
www.interhandler.pl

801 06 07 08

