
lizowani g�ównie w miastach wojewódzkich. 
Poniewa� rynek stale si� rozwija� i stopnio-
wo specjalizowa�, ARIES POWER EQUIPMENT 
konsekwentnie rozszerza� swój asortyment 
o nast�pne modele maszyn i urz�dze� Hon-
dy: siników, agregatów, pomp (szlamowych, 
wodnych i ci�nieniowych), a tak�e o za-
g�szczarki, ubijarki, przecinarki spalinowe, 
silniki zaburtowe, kosiarki inne urz�dzenia 
ogrodowe czy s�u��ce do piel�gnacji oto-
czenia cz�owieka. Warto tu wspomnie�, �e 
w 1992 r. kierownictwo koncernu Honda 
postanowi�o uczyni� swoje znakomite czte-
rosuwowe silniki urz�dzeniami dost�pnymi 
dla producentów maszyn na ca�ym �wiecie. 
Ta decyzja spowodowa�a gwa�towny wzrost 
ich produkcji, ale równie� ukszta�towanie 
si� cen silników na poziomie akceptowal-
nym równie� przez polskich ich odbiorców. 
To za� da�o du�y impuls do rozwoju rynku 
na urz�dzenia Hondy na ca�ym �wiecie, w 
tym tak�e i w Polsce. Wraz z rozwojem na-
szego rodzimego rynku ma�ych urz�dze�, do 
którego przyczynia� si� sta�y wzrost zamo�-
no�ci Polaków, ARIES POWER EQUIPMENT 
ró�nicowa� i zwi�ksza� sie� autoryzowanych 
dealerów. Obecnie mamy ich ponad 130, a 
nasze maszyny i urz�dzenia dost�pne s� w 
200 punktach sprzeda�y. Nasi dealerzy two-
rz� trzy podstawowe grupy 	 rm: (1) obs�u-
guj�cych rynek budowlany i inwestycyjny, 
(2) zajmuj�cych si� sprzeda�� urz�dze� 
ogrodowych i przeznaczonych dla s�u�b 
komunalnych (np. od�nie�arek) oraz (3) dys-
trybuuj�cych silniki zaburtowe i �odzie. Aby 
zwi�kszy� dost�pno�� naszych produktów i 
zapewni� im nale�n� obs�ug� posprzeda�n�, 
planujemy w najbli�szym czasie zwi�kszy� 
ogólnopolsk� sie� dealersk� do co najmniej 
150 autoryzowanych punktów handlowych. 
Jednocze�nie zawsze bardzo wa�n� cz��ci� 
naszej dzia�alno�ci by�o zaopatrywanie w 
silniki spalinowe Honda polskich producen-
tów urz�dze�, g�ównie ma�ych maszyn bu-
dowlanych, drogowych i komunalnych, ale 
równie� agregatów pr�dotwórczych. W 2000 
r. Honda zaprzesta�a produkcji uci��liwych 
dla �rodowiska silników dwusuwowych – po 
prostu, postanowi�a by� producentem dba-
j�cym szczególnie o naturalne �rodowisko. 
Stymulowa�a wi�c rynek, wprowadzaj�c 
zaawansowane technicznie i technologicz-
nie produkty: na pocz�tku lat 90. XX w. 
zmodernizowan� seri� górnozaworowych 
silników GX, w 1997 r. nowoczesne silniki 
GC przeznaczone do maszyn ogrodowych i 
wreszcie w 2000 r. silnik M-4 (miniczterosuw 
pracuj�cy w ka�dej pozycji), ciesz�cy si� 
niezwyk�� popularno�ci� w�ród producen-
tów. Konsekwentne wprowadzanie innowa-
cji technicznych i wytwarzanie produktów 
coraz mniej szkodliwych dla �rodowiska 
uplasowa�o Hond� na miejscu niekwestio-
nowanego �wiatowego lidera rynku silników 
spalinowych. Warto doda�, �e ARIES POWER 
EQUIPMENT, korzystaj�c z jej przyk�adu, 
aktywnie reagowa� na zapotrzebowanie pol-
skiego rynku, który wymaga� od niego sta-

�ego rozszerzania oferty. Asortyment agre-
gatów pr�dotwórczych Hondy uzupe�nili�my 
wi�c o agregaty stacjonarne i przewo
ne 	 r-
my HIMOINSA, za� silników – przemys�owymi 
dieslami znakomitej japo�skiej 	 rmy KUBOTA 
(do 100 kW). Grupa maszyn budowlanych 
zosta�a wzbogacona o coraz popularniejsze 
w kraju minikoparki KUBOTA. Wa�nym im-
pulsem rozwoju ARIES POWER EQUIPMENT 
by�o wej�cie Polski do UE w 2004 r. Nast�pi� 
wtedy wzrost eksportu produkowanych w 
naszym kraju urz�dze�, co spowodowa�o 
znaczne zwi�kszenie sprzeda�y stosowa-
nych w nich silników Hondy. Wzrós� tak-
�e popyt krajowy na dobra inwestycyjne, 
szczególnie na maszyny wykorzystywane w 
budownictwie i us�ugach komunalnych. W 
efekcie w 2006 r. sprzedali�my prawie 22 tys. 
maszyn i urz�dze�, co �wiadczy o dynamice 
i ch�onno�ci polskiego rynku.

Wa�nym aspektem dzia�alno�ci ka�de-
go g�ównego dystrybutora produktów 
zaawansowanych technicznie jest za-
pewnienie im serwisu. Jak ARIES POWER 
EQUIPMENT poradzi� sobie z tym proble-
mem?
Na rynku spotyka si� dwie podstawowe 
organizacje serwisu: scentralizowan� i 
zdecentralizowan�, czyli rozproszon�. Ze 
wzgl�du na du�y rodzajowo asortyment dys-
trybuowanych przez nas produktów Hondy 
przyj�li�my zdecentralizowan� organizacj� 
serwisu. Urz�dzenia i maszyny japo�skiego 
koncernu naprawiane s� obecnie w ca�ym 
kraju w 90 serwisach, nale��cych do na-
szych autoryzowanych dealerów. Wykonuj� 
one zarówno naprawy gwarancyjne, jak i 
pogwarancyjne. D��ymy do tego, aby ka�dy 
z dealerów prowadzi� serwis, gdy� zapew-
nia to odpowiedni� obs�ug� posprzeda�n� 
klienta i rynku. Posiadamy te� w�asny du�y 
serwis centralny, który wykonuje naprawy 
przewa�nie dla klientów zamieszka�ych w 
aglomeracji warszawskiej. Serwisom za-
pewniamy cz��ci zamienne, prowadzimy 
ich magazyn, który jest zaopatrywany dwa 
razy w tygodniu. Szkolimy tak�e mechani-
ków zatrudnionych w serwisach. Wymaga-
my, aby urz�dzenia naprawiane by�y w nich 
bezzw�ocznie, a wi�c w ci�gu maksymalnie 
2-3 dni, je�li oczywi�cie cz��ci zamienne do 
nich znajduj� si� na miejscu w warsztacie. 
Zach�camy dealerów, aby na czas naprawy 
wypo�yczali klientom maszyny, co pozwala 
zminimalizowa� im straty wywo�ane prze-
stojem w pracy. Serwisy s� wyposa�one w 
odpowiednie katalogi naprawcze i cz��ci 
zamiennych urz�dze� Hondy, które stale ak-
tualizujemy. B�d� one ju� wkrótce dost�pne 
on-line dla naszych dealerów i serwisów, co 
zwi�kszy i usprawni przep�yw informacji 
technicznej o produktach Hondy. Szkolimy 
równie� mechaników naprawiaj�cych urz�-
dzenia wspó�pracuj�cych z nami produ-
centów, którzy w swoich wyrobach stosuj� 
silniki Hondy, np. w agregatach pr�dotwór-
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S�awomir Pinkas: Jak dosz�o do powstania 
ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o.?
Pawe� Porucznik: Na pocz�tku lat 90. 
przedstawiciele japo�skiej 	 rmy Kanematsu 
Corporation szukali partnera do dystrybucji 
samochodów Honda w Polsce. Kanematsu 
jest jedn� z wi�kszych japo�skich 	 rm han-
dlowych, w tym czasie zajmowa�a si� tak�e 
produkcj�, m.in. w ramach outsourcingu 
przez jaki� czas wytwarza�a komponenty i 
cz��ci zamienne dla 	 rm motoryzacyjnych, 
w tym dla Hondy. Firma ta równie� od wie-
lu lat jest partnerem handlowym koncernu 
Honda Motor Co., a w swoim czasie by�a 
jednym z najwi�kszych dystrybutorów jego 
produktów na �wiatowych rynkach. Polskim 
partnerem Kanematsu zosta� Jan Borowski 
– przedsi�biorca, który od wielu lat dzia�a� 
w bran�y motoryzacyjnej i zajmowa� si� 
sprzeda�� oraz serwisowaniem samocho-
dów marki Mercedes. Zawi�za� on w 1991 r. 
z Kanematsu Corporation spó�k� ARIES MO-
TOR, która by�a wtedy g�ównym importerem 
aut marki Honda na rynek Polski. Jak wiado-
mo, japo�ski koncern motoryzacyjny Honda 
Motor Co. produkuje nie tylko samochody, 
ale tak�e ma�e silniki oraz urz�dzenia, w 
których s� one stosowane, m.in. agregaty 
pr�dotwórcze i pompy; dlatego postano-
wiono sprzedawa� je równie� u nas. Ich dys-
trybucj� poprzedzi�o wspólne wyst�pienie 
ARIES MOTOR i Kanematsu Corporation na 
Mi�dzynarodowych Targach Pozna�skich w 
czerwcu 1992 r. Firmy zaprezentowa�y agre-
gaty, pompy oraz ma�e silniki, w tym zabur-
towe. Produkty te spotka�y si� z du�ym za-
interesowaniem, a hitem handlowym okaza� 
si� agregat o mocy 2,2 kW oznaczony jako 
EG2500. Pierwszymi ich sprzedawcami byli 

m.in. dealerzy samochodów Honda, ale rów-
nie� 	 rmy, które odwiedzi�y Targi Pozna�-
skie i nawi�za�y wspó�prac� z ARIES MOTOR i 
Kanematsu Corporation. Poniewa� agregaty, 
pompy oraz ma�e silniki japo�skiego koncer-
nu spotka�y si� w Polsce z du�ym zaintere-
sowaniem, postanowiono rozbudowa� ich 
dystrybucj� u nas i w tym celu powo�ano do 
�ycia w pa
dzierniku 1992 r. ARIES POWER 
EQUIPMENT Sp. z o.o., której udzia�owcami 
zostali Kanematsu Corporation oraz Jan Bo-
rowski. ARIES POWER EQUIPMENT podpisa� 
z koncernem Honda Motor Co. umow� na 
wy��czn� dystrybucj� jego maszyn i urz�-
dze� (silników, agregatów pr�dotwórczych, 
pomp, urz�dze� ogrodowych, od�nie�arek 
itp.), a wi�c sta� si� jednym z jego europej-
skich niezale�nych dystrybutorów.

Co Pan ma na my�li, mówi�c „niezale�ny 
dystrybutor”?
Honda Motor do sprzeda�y swoich produk-
tów wykorzystuje dwa podstawowe kana�y: 
w�asne przedstawicielstwa krajowe oraz 
dystrybutorów, czyli samodzielne przed-
si�biorstwa nie b�d�ce jej w�asno�ci�. 
Przedstawicielstwa krajowe japo�skiego 
koncernu prowadz� przewa�nie sprzeda� 
samochodów i motocykli, cho� nie tylko 
– np. zarz�dzaj� fabrykami i inwestycjami, 
a tak�e na niektórych rynkach dystrybuuj� 
maszyny i urz�dzenia. Dystrybutorzy zajmu-
j� si� przede wszystkim sprzeda�� maszyn 
i urz�dze� w krajach, w których dzia�aj�. 
W Polsce, jak ju� mówi�em, dystrybutorem 
jest ARIES POWER EQUIPMENT, za� sprze-
da� samochodów, motocykli i ATV od 1993 r. 
prowadzi Honda Poland, spó�ka nale��ca 
do japo�skiego koncernu. Taka struktura 

dystrybucji na �wiecie jest efektywna, gdy� 
dystrybutorzy cz�sto swoimi obrotami do-
równuj� przedstawicielstwom krajowym 
Hondy, a wi�kszo�� z nich notuje bardzo 
du�� dynamik� sprzeda�y.

Jak� pozycj� w�ród europejskich dystry-
butorów koncernu Honda osi�gn�� ARIES 
POWER EQUIPMENT?
Zajmujemy obecnie czwarte miejsce w Eu-
ropie, w sprzeda�y pomp – 2., agregatów 
– 3., silników – 3. i silników zaburtowych – 4. 
Tak wysoka pozycja oznacza, �e Polska jest 
jednym z najwa�niejszych rynków europej-
skich dla Hondy.

Jak do tego dosz�o?
Tak jak ka�da dobra 	 rma dystrybucyjna, 
ARIES POWER EQUIPMENT zadba� o rozwój 
sieci przedstawicieli terenowych – autory-
zowanych dealerów. W pierwszych latach 
dzia�alno�ci by�o ich 50, czyli o jednego wi�-
cej, ni� starych województw. Byli oni zloka-

Rozmowa z Paw�em Porucznikiem, dyrektorem 
generalnym ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o.

ci�g dalszy na stronie 4.
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czych, kosach spalinowych itp. Temat tych 
szkole� oczywi�cie ograniczony jest do jed-
nostek nap�dowych. Udost�pniamy wi�c 
bez zb�dnych ogranicze� wiedz� na temat 
silników Hondy i w tym zakresie jeste�my 
otwarci na wspó�prac� z ka�dym, nawet z 
konkurencj�. Warto tu wspomnie�, �e licz-
ba napraw urz�dze� Hondy jest niewielka. 
	wiadczy to o wysokiej jako�ci produktów 
japo�skiego koncernu. Nale�y on do tych 

 rm na �wiecie, które jako�� traktuj� bar-
dzo powa�nie i nie ograniczaj� si� w tym 
zakresie jedynie do górnolotnych deklaracji 
marketingowych.

Czy wspomniana przez Pana „otwarto��” 
stanowi jedn� z zasad strategii rynkowej 
ARIES POWER EQUIPMENT?
Nasza strategia oparta jest na dwóch pod-
stawowych 
 larach: profesjonalnym dzia�a-
niu sieci dealerskiej i otwarto�ci handlowej. 
Uwa�amy, �e rynek produktów o du�ym 
zaawansowaniu technicznym, wymagaj�cy 
wysokiej jako�ci obs�ugi posprzeda�nej, w 
tym specjalistycznego serwisu, mo�e by� 
prawid�owo obs�ugiwany tylko przez profe-
sjonalistów. Nie ma w nim ju� miejsca dla 
amatorów. Stawiamy wi�c na kompetentn� 
wiedz� naszych partnerów. Dlatego drug� 
nasz� zasad� dzia�ania na rynku jest otwar-
to��. Polega ona na umo�liwianiu dost�pu 
do informacji technicznej o naszych wyro-
bach oraz cz��ciach zamiennych serwisom, 
u�ytkownikom silników i urz�dze�, a tak�e 
producentom stosuj�cym silniki Hondy w 
wytwarzanych urz�dzeniach. W tym celu 
ca�y czas prowadzimy dla nich szkolenia pro-
duktowe i techniczne, a ostatnio uruchomi-
li�my witryn� internetow� www.ehonda.pl, 
gdzie znajduj� si� informacje techniczne 
oraz katalogi silników i cz��ci zamiennych, 
potrzebne zarówno do prawid�owej obs�ugi 
oraz serwisowania urz�dze� dystrybuowa-
nych przez nas. Chcemy, �eby by�y dost�p-
ne dla wszystkich. Prowadzimy tak�e szereg 
dzia�a� wspomagaj�cych sprzeda�, np. stan-
daryzujemy wygl�d zewn�trzny i wewn�trz-
ny salonów dealerskich oraz serwisów, aby 
by�y dobrze rozpoznawalne na rynku. Rekla-

mujemy si� tak�e w prasie bran�owej, tele-
wizji, a tak�e za pomoc� banerów produkto-
wych i bilboardów. Regularnie organizujemy 
prezentacje i pokazy naszych urz�dze�, w 
szczególno�ci dla klientów sieciowych oraz 
instytucji i s�u�b publicznych. 

Jak scharakteryzowa�by Pan segmenty 
rynkowe, na których dzia�a ARIES POWER 
EQUIPMENT?
Jest ich cztery, a mianowicie: segment (1) sil-
ników dla producentów maszyn i urz�dze�, 
(2) urz�dze� i maszyn dla 
 rm wykonaw-
czych i us�ugowych (agregaty pr�dotwórcze, 
pompy, od�nie�arki i maszyny budowlane), 
(3) urz�dze� do piel�gnacji zieleni i otocze-
nia cz�owieka oraz (4) urz�dze� do wypo-
czynku i rekreacji (silniki zaburtowe, pon-
tony i �odzie motorowe, walizkowe agregaty 
na dzia�k� czy kemping). Pierwszy z tych 
segmentów odnotowa� 20-proc. przyrost w 
2006 r. w stosunku do 2005 r., w tym sprze-
da� silników Hondy wzros�a o 30%. Powodem 
tego by�a dobra koniunktura gospodarcza po 
wej�ciu Polski do UE. Przewiduj�, �e roczny 
wzrost tego rynku w latach 2007-08 b�dzie 
si� kszta�towa� na poziomie 20%. Podobnie 
dobr� sytuacj� notujemy w segmentach 
urz�dze� i maszyn dla 
 rm wykonawczych 
i us�ugowych oraz urz�dze� do piel�gnacji 
zieleni oraz otoczenia cz�owieka. Wielko�� 
sprzeda�y ARIES POWER EQUIPMENT na tych 
rynkach w ub.r. wzros�a o 15% (w stosunku 
do 2005 r.). Na lata 2007-08 prognozuj� 
roczny jej przyrost na poziomie 15%. Rynki 
te s� bardzo konkurencyjne i dojrza�e, lecz 
ze wzgl�du na ci�g�y rozwój nowoczes-
nych technologii posiadaj� du�y potencja� 
wzrostu. Segment urz�dze� do wypoczyn-
ku i rekreacji ma najwi�ksz� dynamik�. W 
2006 r. osi�gn��a ona wielko�� 25% (w sto-
sunku do 2005 r.) i, jak s�dz�, ten sam po-
ziom jej przyrostu (25%) b�dzie utrzymany 
w latach 2007-08. Segment tych urz�dze� 
jest bardzo konkurencyjny, lecz niedojrza�y, 
przypomina on z powodu nominalnie wyso-
kich cen produktów rynek samochodów oso-
bowych i panuje na nim ostra walka cenowa. 
Podsumowuj�c, wielko�� wzrostu wymienio-
nych tu czterech segmentów to �rednio 20% 
w 2006 r. (w stosunku do 2005 r.).

Mo�na powiedzie� wi�c, �e perspektywy 
gospodarcze dla ARIES POWER EQUIP-
MENT s� bardzo sprzyjaj�ce…
Same dobre perspektywy nie wystarcz� 
do odniesienia sukcesów w najbli�szych la-

tach. Wa�ne jest tak�e dalekie spojrzenie 
w przysz�o��. Honda jest w�a�nie takim 
producentem, który nie tylko odnosi dzi� 
sukcesy na rynkach mi�dzynarodowych, 
lecz tak�e ma wizj� przysz�o�ci i inten-
sywnie rozwija nowoczesne technologie, 
kieruj�c si� jednak przy tym zasad�: 
„First man, then machine” (Najpierw 
cz�owiek, potem maszyna), któr� wyzna-
wa� jej za�o�yciel Takeo Fijusawa Honda. 
Do ostatnich osi�gni�� technologicznych 
japo�skiego koncernu w segmencie po-
wer products i pokrewnych nale��: mini-
czterosuw M 4 GX 22-35, czyli pierwszy na 
�wiecie silnik pracuj�cy w ka�dej pozycji; 
sterowany elektronicznie silnik spalinowy 
iGX 440 ma�ej mocy (15 KM); ultralekki 
inverterowy agregat pr�dotwórczy EU 
10-20; nap�d hybrydowy zastosowany w 
maszynie u�ytkowej (od�nie�arce); koge-
neracyjne zasilanie energi� domu (ogrze-
wanie, ciep�a woda i pr�d z najmniej-
szego na �wiecie silnika spalinowego GE 
160 V, zasilanego gazem ziemnym dostar-
czanym z sieci publicznej). A w innych 
segmentach: baterie s�oneczne grubo�ci 
cienkiej b�ony produkowane z materia�ów 
nie zawieraj�cych zwi�zków krzemu (do 
ich produkcji potrzeba o 50% mniej ener-
gii ni� do wytwarzania konwencjonalnych 
baterii); ogniwa wodorowe s�u��ce do 
nap�du pojazdów Honda FCX, robot hu-
manoidalny ASIMO (jest to pierwszy robot 
ze „zmys�em” równowagi, umie chodzi� 
po schodach, gra� w pi�k�, wita� si�, ob-
s�ugiwa� recepcj�, biega� z pr�dko�ci� 6 
km/h, rozpoznawa� ludzi, b�dzie umia� 
jeszcze wi�cej, gdy� Honda realizuje 
projekt Brain Machine Interface, którego 
celem jest opracowanie sterowania ro-
botami przy u�yciu sygna�ów wysy�anych 
przez ludzki mózg). Bior�c pod uwag� te 
osi�gni�cia technologiczne Hondy, mo�-
na powiedzie�, �e dobra koniunktura to 
tylko jedna z przyczyn rozwoju ARIES PO-
WER EQUIPMENT. Jest tak�e druga, któr� 
wyra�a, a w zasadzie nazywa motto Hon-
dy: „The Power of Dreams” (Moc snów). 
Jest ona nie mniej wa�na, bo wymagania 
rynkowe i oczekiwania klientów zmienia-
j� si� za spraw� rozwoju nowoczesnych 
technologii, za spraw� The Power of Dre-
ams. Co kiedy� by�o niemo�liwe i znajdo-
wa�o si� w sferze fantastyki naukowej, 
teraz jest realizowane w rzeczywisto�ci, 
tak�e przez Hond�.
Dzi�kuj� za rozmow�.

ci�g dalszy ze strony 1.

Rok 2006 up�yn�� pod znakiem wielu 
premier produktowych. Stanley posze-

rzy� ofert� obecnych ju� na polskim rynku 
narz�dzi, takich jak laserowe narz�dzia 

Pierwsze przedstawicielstwo � rmy The Stanley 
Works, czyli znanego na ca�ym �wiecie producenta 
narz�dzi r�cznych, zacz��o funkcjonowa� w Polsce 
w 1991 roku. W 2006 roku min��o 15 lat aktywno�ci 
� rmy Stanley na naszym rynku. W tym okresie 
Stanley na dobre zago�ci� w �wiadomo�ci polskich 
konsumentów. Stabilna pozycja, rozleg�a sie� 
sprzeda�y oraz godna zaufania marka to najcz��ciej 
padaj�ce odpowiedzi na pytanie o t� � rm�. Klienci 
ceni� j� przede wszystkim za wysok� jako�� 
produktów i wieloletni� tradycj�.

15 lat Stanleya na polskim rynku
pomiarowe, torby narz�dziowe czy pi�y. 
Firma wprowadzi�a tak�e na rynek kil-
ka niedost�pnych dotychczas w naszym 
kraju linii, m.in. narz�dzia do demonta-
�u, �ciski oraz stó� warsztatowy Mobile 
Project Center. Zdaniem przedstawicieli 
Stanleya zainteresowanie, jakie wzbudzi-
�y te nowo�ci, jak równie� dobra kondy-
cja bran�y budowlanej przyczyni�y si� 
do 30-procentowego wzrostu sprzeda�y 
produktów tej 
 rmy w 2006 roku w po-
równaniu z rokiem poprzednim.
– Na korzystne wyniki naszej 
 rmy mia�a 
wp�yw sytuacja w polskim budownictwie. 
Dobra koniunktura w tej bran�y spowo-
dowa�a du�e o�ywienie na rynku narz�-
dzi r�cznych. Wszystko wskazuje na to, 
�e tendencja wzrostowa utrzyma si� w 
kolejnych latach. Z optymizmem patrzy-
my na przyj�te przez nas plany rozwoju 
w 2007 roku. W odpowiedzi na rosn�ce 
potrzeby polskiej bran�y budowlanej po-
stanowili�my wprowadzi� na rynek now� 
gam� narz�dzi z najwy�szej pó�ki, czyli 
lini� FatMax XL marki Stanley. W 2007 
roku planujemy tak�e poszerzy� nasz� 
ofert� narz�dzi tradycyjnych o nowe 
no�e, ostrza i narz�dzia pomiarowe – za-
powiedzia� Piotr Sawicki, dyrektor gene-
ralny 
 rmy Stanley w Polsce.
Wyniki polskiej spó�ki dobrze wpisuj� si� 
w realizacj� strategii 
 rmy Stanley na 
ca�ym �wiecie. Jej g�ównym celem jest 
ekspansja na nowe obszary dzia�alno�ci i 
rynki. W 2006 roku globaln� pozycj� Stan-
leya wzmocni�o przej�cie 
 rmy Facom. 
W wyniku tego po��czenia powsta�a naj-
wi�ksza grupa narz�dziowa na �wiecie, 
oferuj�ca bardzo zró�nicowane produk-
ty. Jej dzia�alno�� pozwoli w przysz�o�ci 
jeszcze lepiej spe�nia� oczekiwania kon-
sumentów, w tym tak�e w naszym kraju.

JB (EPR)

Skil rozszerza swoj� ofert� przyrz�dów pomiarowych o nowy 

kompaktowy model cyfrowego dalmierza laserowego 530 Xact. 

Dzi�ki nowoczesnej technologii laserowej Xact oferuje pomiary 

o standardowej dok�adno�ci 3 mm.

Dalmierz laserowy 
Skil 530 Xact

Nowy dalmierz laserowy Xact 
 rmy 
Skil spe�nia potrzeby majsterkowi-

czów i u�ytkowników profesjonalnych 
dotycz�ce kompaktowego narz�dzia po-
miarowego. Model 530 jest równie ma�y, 
jak telefon komórkowy, a mimo to oferu-
je precyzyjne pomiary.
Produkt nadaje si� zarówno do pomiarów 
wewn�trz, jak i na zewn�trz budynków. 
Za pomoc� Xact mo�na szybko i precy-
zyjnie wymierzy� nawet najwi�ksze 
pomieszczenia w zasi�gu do 20 m. 
Wi�zka laserowa umo�liwia precy-
zyjny wybór celu, przy natych-
miastowym odczycie odleg�o-
�ci. Mo�na tak�e mierzy� 
powierzchni� (m2) i ku-
batur� (m3), dokonu-
j�c po kolei pomiaru 
d�ugo�ci, szeroko�ci 
i, je�li potrzeba, 
tak�e wysoko-
�ci za pomoc� 
lasera.
Dokonywanie po-
miarów za pomoc� 
modelu 530 jest proste. 
Po wyborze trybu – d�ugo��, 
powierzchnia lub kubatura – wy-

nik pojawia si� natychmiast na du�ym 
wy�wietlaczu ciek�okrystalicznym. Wyni-
ki mog� by� wy�wietlane w metrach lub 
stopach. Dzi�ki funkcji pami�ci mo�liwe 
jest równie� dodawanie kolejnych pomia-

rów, dzi�ki czemu mo�na 
np. zmierzy� obwód 

pokoju. Tryb 
p o m i a r u 
c i� g�ego 
automa-
tyc znie 
pokazuje 

odleg�o�� 
do wybra-

nego celu bez 
potrzeby �ad-

nych dodatkowych 
czynno�ci.

Urz�dzenie dostar-
czane jest z wygodnym, 

wysokiej jako�ci pokrow-
cem na pasek z zamkni�-

ciem na rzep oraz z czterema 
bateriami typu AAA. Dost�pne 

s� równie� specjalne okulary po-
lepszaj�ce widoczno�� promienia 

laserowego.
EŁ (Bosch)

Nowy m�otek akumulatorowy Metabo KHA 24 to lekkie 

elektronarz�dzie, wa��ce z akumulatorem litowo-jonowym 

zaledwie 3,7 kg, zasilane pr�dem 24 V.

Nowy 24-woltowy m�otek konstrukcyj-
nie oparty jest na niezwykle trwa�ym 

mechanizmie udarowym sprawdzonym 
w zasilanych sieciowo m�otkach SDS-plus 
klasy 2 kg produkcji Metabo, np. w KHE 
24 SP. Elektronarz�dzie wyposa�ono we 
wsuwany akumulator montowany pod 
nim, dzi�ki czemu jest dobrze wywa�o-
ne. Metabo KHA 24 dost�pny jest albo z 
bateriami niklowo-kadmowymi (NiCd) o 
pojemno�ci 2,0 Ah, albo litowo-jonowy-
mi (Li-Ion) o pojemno�ci 2,2 Ah. Posiada 
ma�� mas�: 4,2 kg (z akumulatorem NiCd) 
lub 3,7 kg (Li-Ion).
W nowym m�otku Metabo zastosowa�o elek-
tronik� VTC, która pozwala wykorzysta� 
maksimum energii do pracy podczas ca�ego 
cyklu roz�adowania baterii. Aby umo�liwi� 
nieprzerwan� prac�, Metabo standardowo 
oferuje do m�otka szybk� �adowark� ASS 15 
Plus, która umo�liwia na�adowanie baterii 
NiCd i Li-Ion w ci�gu 15 minut.
Urz�dzenie posiada uchwyt SDS-Plus, a 
tak�e obudow� przek�adni i pneumatycz-
nego mechanizmu udarowego z odlewu 
aluminiowego, która zapewnia mocne 
oraz precyzyjne osadzenie mechanizmów, 
a tak�e efektywne odprowadzanie ciep�a 
powsta�ego podczas ich pracy. Dzi�ki 
temu m.in. narz�dzie odznacza si� du�� 
�ywotno�ci� oraz trwa�o�ci�. Ma ono trzy 
tryby pracy (wiercenie z udarem, bez 
udaru oraz podkuwanie), prawe/lewe ob-
roty, wska�nik roz�adowania baterii (tylko 
w kon
 guracji z bateri� Li-Ion), r�koje�ci 
g�ówn� i dodatkow� pokryte mi�kk� gu-
mow� wyk�adzin� amortyzuj�c� wibra-
cje. Metabo KHA 24 generuje udary o 
energii 2,2 d�uli z cz�stotliwo�ci� 0-4700/

min. Urz�dzeniem mo�na wykonywa� ot-
wory w betonie o �rednicy do 20 mm, w 
stali – do 13 mm, a w drewnie – do 22 mm. 
Szybko�� pracy, w tym równie� obroty 
(0-1,040/min), reguluje si� w nim p�ynnie 
za pomoc� spustu w��cznika. Elektrona-
rz�dzie wyposa�ono tak�e w prawe/lewe 
obroty, a wi�c mo�e ono spe�nia� funkcj� 
wkr�tarki.
Niemiecki producent zadba� tak�e o bez-
piecze�stwo pracy, wyposa�aj�c prezen-
towany m�otek w sprz�g�o przeci��enio-
we Metabo S-automatic. Zabezpiecza ono 
równie� silnik przed nadmiernym przeci�-
�eniem spowodowanym zatrzymaniem 
rotacji wirnika przez zakleszczenie si� 
wiert�a w obrabianym materiale.
Opcjonalnie w urz�dzeniu montowany 
jest antykradzie�owy system Metabo 
CODE! System ten chroni przed z�odzieja-
mi lub nieuprawnionym u�yciem nie tylko 
sam� maszyn�, lecz tak�e jej akumula-
tory. Nie zadzia�aj� one, je�li nie zostan� 
odblokowane przy u�yciu pilota wcho-
dz�cego w sk�ad systemu Metabo CODE! 
Daje on przy tym mo�liwo�� zakodowania 
maszyny i/lub akumulatorów.
M�otek Metabo KHA 24 przeznaczony jest 
dla 
 rm wykonuj�cych systemy alarmo-
we i przeciwpo�arowe, instalacje klima-
tyzacyjne, elektryczne i komputerowe, 
prace naprawcze w budynkach, wystroje 
wn�trz, roboty na rusztowaniach, da-
chach itp. Mo�na nim pracowa� z dala od 
sieci elektrycznych, a tak�e w miejscach, 
gdzie ze wzgl�dów bezpiecze�stwa nie 
wolno u�ywa� maszyn przewodowych, 
tj. zasilanych pr�dem 230 V.

M.Power

Młotek akumulatorowy 
Metabo KHA 24
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