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Kraj Maszyny budowlane

1 czerwca 2008 r. fi rma Intrac Polska Sp. z o.o. rozpoczęła 

na zasadach wyłączności sprzedaż i obsługę serwisową ma-

szyn budowlanych Manitou w województwie pomorskim, 

warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, 

lubelskim, małopolskim oraz podkarpackim. 1 października 

2009 r. spółka rozszerzyła zasięg sprzedaży i serwisu tych ma-

szyn na obszar kolejnych województw: zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego oraz lubuskiego. 1 lutego 2010 r. otrzymała 

autoryzację Case Construction Europe na sprzedaż i obsługę 

maszyn Case na teren całej Polski. Obecnie posiada oddziały 

w całym kraju: w Gdyni, Poznaniu, Warszawie, Zamościu oraz 

Olkuszu, które są do dyspozycji klientów w zakresie sprze-

daży, serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego, a także 

zaopatrzenia w oryginalne części zamienne.

Firma sukcesywnie rozwija sieć serwisową, aby być jak naj-

bliżej klientów. W najbliższych planach ma otwarcie kolejnych 

oddziałów we Wrocławiu oraz Szczecinie. W ten sposób re-

alizuje unikatową koncepcję pełnej i długofalowej obsługi 

klientów od chwili zakupu, przez bieżącą obsługę serwisową, 

zapewnienie ciągłego dostępu do oryginalnych części zamien-

nych aż po wymianę maszyny na nową w dowolnym dla klienta 

czasie.

Od początku działalności w Polsce Intrac uczestniczy w naj-

większych targach maszyn budowlanych, takich jak Auto-

strada-Polska w Kielcach, Infrastruktura w Warszawie i Bu-

masz w Poznaniu. Tak jak w 2009 r., tak i w tym roku fi rma 

będzie obecna na Międzynarodowych Targach Budownictwa 

Drogowego Autostrada-Polska.

Nowości Intrac na targach Autostrada-Polska
 ❚ Intrac Polska Sp. z o.o.

Intrac Polska Sp. z o.o. jest ofi cjalnym dystrybutorem maszyn Case Construction, Manitou Bell Equipment, John Deere Forestry oraz Astec 
Underground. Najnowsze modele Manitou będą miały polską premierę na kieleckich targach Autostrada-Polska (11–14 maja 2010 r.).



Maszyny budowlane Kraj

Zaprezentuje tam duże maszyny z koncernu CASE Construc-

tion. Będzie można zobaczyć największą ładowarkę fi rmy Case 

o masie 32 t z łyżką o pojemności 5,6 m3 i silnikiem o mocy 335 

KM. Z grupy koparek gąsienicowych, które produkowane są 

w Japonii, zostanie pokazany model Case CX350B NLC o masie 

ok. 35 t. Jest to koparka zasilana ekonomicznym silnikiem Isuzu 

o mocy 275 KM. Uzupełnieniem dużych maszyn na targach 

w Kielcach będzie wozidło przegubowe Case 330B o pojemności 

skrzyni załadunkowej 17,6 m3 i ładowności 28 t. Oczywiście, 

nie może zabraknąć również maszyn mniejszego kalibru. Na 

stoisku fi rmy będzie pokazana miniładowarka Case 445 serii 3 

oraz koparko-ładowarka Case 695 SuperR serii 3.

W tym roku Intrac planuje przedstawienie kilku nowości 

w programie Manitou. Będą to polskie premiery tych maszyn. 

Wśród nowości jest model cieszących się rosnącą popularnością 

obrotowych ładowarek teleskopowych MRT serii Easy. Ozna-

czenie „Easy” wyjaśnia cel, jaki przyświecał konstruktorom 

Manitou przy opracowywaniu tej serii maszyn. Mają to być 

maszyny łatwe i przyjemne w obsłudze i eksploatacji. Kolejną 

z nowości będzie mała, kompaktowa ładowarka teleskopowa 

MT 625. Maszyna ta charakteryzuje się małymi wymiarami 

zewnętrznymi, dzięki czemu może sprawnie poruszać się na cia-

snych placach budów. Ostatnią z nowości, którą spółka chciałby 

zaprezentować w Kielcach, będzie samojezdna platforma robo-

cza serii ATJ o podwojonym w stosunku do tradycyjnych wersji 

udźwigu na platformie.

Intrac Polska Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do odwiedzenia 

stoiska fi rmy nr Z37.
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