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Struktura fi rmy jest oparta na czterech wzajemnie uzupeł-

niających się działach, dzięki czemu AMAGO jest swoistym 

konsultantem dla fi rm z branży drogowej, fundamentowej 

i wiertniczej. Działa na zasadzie wyłączności terytorialnej, do-

cierając do klientów w całym kraju przez sieć przedstawicielstw. 

Doradcy i przedstawiciele handlowi są do dyspozycji klientów 

na terenie całej Polski, natomiast biura, magazyny oraz serwis 

funkcjonują w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku oraz 

we Wrocławiu.

W ofercie AMAGO można znaleźć m.in. sprzęt fundamentowy 

fi rmy Soilmec S.p.A. Firma ta powstała w 1969 r. i jest światowym 

liderem w produkcji i dystrybucji sprzętu fundamentowego. Nie-

zmiennie rozwijając swoje doświadczenia i zaopatrując branżę 

fundamentową w coraz to nowsze technologie, pozyskuje nowych 

klientów nie tylko na rynku europejskim, lecz również w Azji 

i Ameryce. Prowadzi to do ciągłej ekspansji i rozwoju, w wyniku 

czego stale poszerza się grono jej klientów.

AMAGO jest wyłącznym dystrybutorem maszyn Soilmec 

w Polsce, dzięki czemu jest w stanie dopasować do indywidual-

nych potrzeb każdy zamawiany sprzęt zarówno pod względem 

technicznym, jak i możliwości fi nansowych. Nowością w Amago 

jest pomoc w fi nansowaniu sprzętu budowlanego za pomocą 

AMAGO FINANCE.

Soilmec produkuje palownice do pali wielkośrednicowych, 

przemieszczeniowych, CFA, kotwiarki, a także głębiarki, wiert-

nice do geotechniki oraz hydrogeologii, maszyny do konsoli-

dowania sklepień tunelu, pompy do betonu, pompy płuczkowe,  

pompy do jet grountingu oraz akcesoria wiertnicze.

Mając do dyspozycji szeroki wachlarz produktów tej fi rmy, 

AMAGO jest w stanie dostarczyć sprzęt do najbardziej skom-

plikowanych prac ziemnych. Obecnie w Polsce największym 

urządzeniem tego typu jest palownica SR-100 w konfi guracji 

CSP z podwójną głowicą, a także niewiele mniejsza palownica 

SR-90 w konfi guracji CFA.

Palownica zaliczana jest do serii SR, gdzie kolejne oznaczenie 

cyfrowe jest wagą maszyny wyrażoną w tonach. Maszyny z prze-

działu SR pozwalają na użycie następujących technologii: pali 

wielkośrednicowych (LDP), pali CFA, pali wierconych w rurze 

osłonowej (CAP, CSP), pali przemieszczeniowych, wibrofl otacji, 

TurboJet, CT-Jet, nośników SR, które są również nośnikami dla 

głębiarek i dźwigów serwisowych.

Podczas tegorocznych targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach 

Amago prezentowało szlagierowy model – palownicę Soilmec R-625, 

która charakteryzuje się następującymi wynikami wierceń: dla ścian 

szczelinowych (wymiary sekcji 3000 x 1000, głębokość 50 m), dla 

pali CFA (maksymalna średnica 1200 mm, głębokość 24 m), dla 

pali LD (maksymalna średnica 2000 mm, głębokość 77 m). Duża 

mobilność, samomontujące się elementy oraz wszechstronność 

powodują, że sprzęt ten jest niezwykle łatwy w użyciu.

Dział Fundamentowy i Wiertniczy AMAGO oferuje również 

inne maszyny oraz osprzęt, m.in. głębiarki, kotwiarki, zestawy 

iniekcyjne, oscylatory, wiertnice geotechniczne do płytkich 

wierceń badawczych, sondy statyczne i dynamiczne, a także 

urządzenia do wierceń naft owych.

Więcej na strone: www.amago.pl
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Spółka AMAGO powstała w 1996 r. w Krakowie i jest dystrybuto-
rem marek światowych liderów sprzętu budowlanego. Specjalizu-
je się w doradztwie, sprzedaży i serwisie sprzętu do mechanizacji 
prac inżynieryjno-budowlanych.




