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AMAGO Sp. z o.o. to wyłączny przed-

stawiciel wiodących marek w zakresie 

produkcji maszyn budowlanych, geo-

syntetyków oraz urządzeń wiertniczych 

i fundamentowych. W ofercie działu 

Maszyn Budowlanych AMAGO znajdą 

Państwo szeroką gamę koparek, łado-

warek i koparko-ładowarek światowych 

liderów, z bogatym wachlarzem osprzętu 

wyburzeniowego, skalnego, przesiewa-

jącego, frezującego i przystosowanego 

do wykonywania płytkich odwiertów.

Główny pion oferty działu stanowią 

maszyny HYUNDAI. Wśród nich znaj-

dują się minikoparki (waga 1,5–8 t, po-

jemność łyżki 0,04–0,33 m3), koparki 

kołowe (waga 14–20 t, pojemność łyżki 

0,23–1,34 m3), koparki gąsienicowe (waga 

10–50 t, pojemność łyżki 0,3–3,6 m3) oraz 

ładowarki (waga 10–30 t, pojemność łyż-

ki 1,8–7 m3), dostępne w różnych konfi-

guracjach.

Projektowane na europejski rynek maszyny HYUNDAI ce-

chuje moc, siła i niezawodność, a także niskie – w odniesie-

niu do konkurencji – zużycie paliwa oraz szybkie cykle pracy. 

To rezultat wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych 

i technologicznych, wpływających na wydajność i jakość pracy 

maszyny i operatora, w każdych, nawet najtrudniejszych wa-

runkach. Są to m.in.: nowoczesne systemy (np. CAN i CAPO), 

pozwalające na prowadzenia bieżącego monitorowania pra-

cy, optymalizację osiągów, diagnostykę usterek czy redukcję 

uciążliwości pracy maszyny dla otoczenia (silniki spełniające 

wymagania normy Tier III), jak również najwyższej jakości 

podzespoły firm Cummins, Mitshubishi, Yanmar, Volvo, Ka-

wasaki i ZF.

Kolejnym atutem są panoramicznie, przeszklone i klimaty-

zowane kabiny operatora, zaprojektowane jako nowoczesne 

i bezpieczne centra dowodzenia, wyposażone w intuicyjny 

panel sterowania maszyną.

W zakresie koparko-ładowarek i ładowarek lekkich AMAGO 

proponuje maszyny PALAZZANI. Są to koparko-ładowarki 

(waga 3,8 t), ładowarki lekkie (waga 3,8–8,3 t, pojemność łyż-

ki 0,5–1,5 m3) i teleskopowe (waga 6,1–8,7 t, pojemność łyżki 

0,75–1,2 m3).

Maszyny PALAZZANI to wysokiej klasy sprzęt przystosowa-

ny do pracy w ograniczonych miejskich przestrzeniach, gdzie 

atutem jest zwinność, zwrotność, precyzja i czas wykonania 

pracy. Budowane na bazie ładowarek, wyposażone są w nie-

zawodne silniki Perkins, jednakowej średnicy koła przednie 

i tylne, tylną oś oscylującą, automatyczną skrzynię biegów, 

automatyczny system stabilizacji łyżki, a także teleskopowe 

ramiona. Bogaty wybór osprzętu uzupełniającego, np. łyżek, 

wideł, zamiatarek i pługów oraz homologacja do jazdy dzien-

nej i nocnej tworzą z nich narzędzie o wszechstronnym zasto-

sowaniu.

W ofercie wyposażenia dodatkowego AMAGO posiada sze-

roką gamę łyżek do koparek i ładowarek, młoty hydraulicz-

ne i pneumo-hydrauliczne, szczęki, nożyce i multiprocesory 

Montabert i Daemo, łyżki separujące Neuenhauser, napędy 

i świdry do płytkich wierceń Augertorque, głowice frezujące 

Terex Schaeff, zęby Esco oraz wiele innych.

Nowoczesne i praktyczne rozwiązania oraz najlepszy sto-

sunek jakości do ceny sprawiają, że oferta AMAGO Sp. z o.o. 

znajduje uznanie u szerokiej grupy klientów, poszukujących 

wydajnego i bezawaryjnego sprzętu do każdego rodzaju 

prac.

NBINBINBINBINNNNNNNNBINNNN IBBMaszyny budowlane

Koparko-ładowarka PALAZZANI PB 90 Koparko-ładowarka PALAZZANI PB 90 

Maszyny HYUNDAI: koparka gąsienicowa R 500 LC-7 i ładowarka HL 780-7A


