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KDM Dariusz Mazur od ponad 12 lat zaopatruje w wysokiej 

jakości sprzęt wykonawców i podwykonawców w branży głę-

bokiego fundamentowania, geoinżynierii i hydrotechniki. Od 

lat posiada też własną bazę sprzętową, która daje użytkowni-

kom możliwość przetestowania i sprawdzenia sprzętu w terenie 

przed zakupem.

W ciągu ostatnich miesięcy, wychodząc naprzeciw potrzebom 

rynku i sugestiom zaprzyjaźnionych klientów, KDM stworzył 

dział dzierżaw, który tworzą – poza pionem technicznym – 

doświadczeni operatorzy maszyn.

Zaplecze techniczne fi rmy powiększa się z miesiąca na mie-

siąc, tak aby oferta była jak najszersza i by móc zaproponować 

klientowi rozwiązanie, jakie jest wymagane.

W ofercie fi rmy królują głowice wibracyjne fi rmy Dieseko 

PVE, wyposażone w unikatowy, mechaniczny system zmiany 

momentu mimośrodowego oraz możliwość zmiany częstotliwo-

ści (od 0 do 2300 obr/min), dzięki czemu uzyskuje się całkowitą 

kontrolę nad parametrami pracy wibratora, a tym samym możli-

wość monitorowania i minimalizowania drgań przekazywanych 

do otoczenia. Szeroki zakres urządzeń wieńczy jednostka do 

pogrążania kształtowników stalowych w wyjątkowo trudnych 

warunkach gruntowych, o sile odśrodkowej 1750 kN. Do tego 

sprzętu fi rma dysponuje szeregiem specjalistycznych zacisków 

do pali rurowych, betonowych i drewnianych.

Ponadto KDM ściśle współpracuje z wypożyczalnią fabryczną 

Dieseko i na specjalne kontrakty sprowadza każdy sprzęt wi-

bracyjny w zakresie do 4400 kN.

Kolejną grupę stanowią małe jednostki – głowice wibracyjne 

na koparkę, pozwalające na sprawne i wydajne budowanie za-

bezpieczeń w podłożu podmokłym, luźnym, w piasku i glinie, 

przy głębokościach do 10 m. Firma dysponuje kompletnym 

zestawem koparki z głowicą wibracyjną. Profesjonalny serwis 

KDM, współpracujący ściśle z działem dzierżaw, sprawnie i fa-

chowo przezbraja każdą koparkę klienta pod głowicę.

Flota KDM to także wiertnice ABI, umożliwiające na wyko-

nywanie pali CFA do Ø 800 mm i długości do 14 m.

Firma dysponuje ponadto specjalistycznym sprzętem do po-

miaru drgań w otoczeniu, coraz częściej wykorzystywanym 

w pracach prowadzonych w bliskim sąsiedztwie budynków.

Nie ma w KDM–ie odpowiedzi: „ nie da się”. Każdy problem 

jest do rozwiązania, trzeba tylko wiedzy, chęci i motywacji, 

a tego w fi rmie nie brakuje.

Sprawdź ceny, porównaj koszty i przekonaj się, że dzierżawa 

to najtańsze rozwiązanie!

Dzierżawa – alternatywa dla wymagających
 ❚ KDM Dariusz Mazur

W dobie nowych technologii oraz rosnących wymagań inwestorów i projektantów trudno jest wyposażyć własną fi rmę w taki sposób, aby 
dopasować sprzęt do każdego kontraktu. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wypożyczenie sprzętu dla potrzeb realizacji 
danej inwestycji.

Kraj Osprzęt



51

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Michałowice
tel. 22 4994680, fax 22 4994681
e-mail: kdm@kdm.net.pl., www: kdm.net.pl

Zapraszamy do nowego oddziału w Rejowcu Fabrycznym.

WYNAJEM sprzętu 
z obsługą operatorską:
– głowice wibracyjne
–  wciskarki
–  wiertnice / palownice
–  osprzęt

Od 1.200 PLN/ 
roboczo-dzień

Sprzedaż jednostek
     nowych i używanych

Profesjonalny serwis
Doradztwo techniczne


