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W dniach 15–17 kwietnia br. DTA-Technik zorganizowa a Hands 
on Days. Dni otwarte fi rmy, odbywaj ce si  po raz trzeci, wpisa y
si  ju  w kalendarz corocznych wydarze  bran y technologii 
bezwykopowych i s  obecnie jedyn  tego rodzaju imprez  w Pol-
sce, wspó organizowan  przez wiatowego producenta maszyn 
i urz dze  dla technik bezwykopowych, fi rm  Tracto-Technik.

Prezentacja oferowanych przez fi rm  DTA-Technik maszyn 
na poligonie testowym w Bachorzewie z roku na rok cieszy si
coraz wi ksz  popularno ci . Przybywa równie  partnerów han-
dlowych, którzy pragn  wspó organizowa  to wyj tkowe przed-
si wzi cie. W tym roku by y to fi rmy: HANIX, EGEPLAST, 
KAESER KOMPRESSOREN, BDC, Europejski Fundusz Le-
asingowy, SAN-GAZ, SOLIDEAL, SEBA KMT.

Uzupe nieniem pokazów by y prezentacje multimedialne po-
wi cone zastosowaniu maszyn i urz dze  w konkretnych przed-

si wzi ciach budowlanych. Przygotowa  je Andrzej Wieszo ek 
z Tracto-Technik GmbH & Co KG.

W trakcie imprezy zaprezentowano profi l fi rmy Tracto-Technik, 
maszyny do przecisków pneumatycznych GrundoMAT i Grundo-
RAM, technologie burstingu, rury dla technik bezwykopowych, 
maszyny z grupy GrundoBURST, systemy lokalizacji, technologie 
HDD, maszyny z grupy GrundoPIT i GrundoDRILL, materia y
p uczkowe, technologie przewiertów geotermalnych, maszyny 
GeoDRILL oraz technologie przewiertów limakowych przy 
u yciu maszyn z grupy GrundoBORE. Na poligonie ponadto 

zaprezentowano nowy model koparki HANIX. DTA-Technik jest 
autoryzowanym przedstawicielem producenta tej marki miniko-
parek na terenie Polski.

Uczestnicy Hands on Days niezwykle ceni  sobie mo liwo
spotkania si  w jednym miejscu jednostek samorz dowych oraz 
fi rm projektowych i wykonawczych z takich bran , jak wodoci gi 
i kanalizacja, gazownictwo, elektroinstalatorstwo i telekomuni-
kacja. Wszystko to sprawia, e Hands on Days jest platform  wy-
miany my li i do wiadcze , czego dowodem by  bardzo o ywione 
dyskusje, zarówno pomi dzy prezentacjami, jak i w przerwach 
na kaw  i ciep y posi ek z grilla.

W tym roku centrum technik bezwykopowych fi rmy DTA-
Technik odwiedzi o 400 osób. Organizatorzy ju  dzi  serdecznie 
zapraszaj  czytelników na Hands on Days w 2010 r.

Nowoczesne Budownictwo In ynieryjne by o patronem me-
dialnym spotkania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do 

odwiedzenia firmy DTA-Technik na targach Wod-Kan 

w Bydgoszczy w dniach 26-28 maja 2009, namiot D, stoisko 

142 B.

wi´cej na www.nbi.com.pl

Pokaz technik bezwykopowych 
w Bachorzewie
Anna Sieldecka
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