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Tegoroczne targi, w skład których wcho-
dziło pięć wystaw związanych z infrastruk-
turą – Autostrada-Polska, Maszbud, Traffi c-
-Expo, Rotra i Europarking, zajęły ponad 
30 tys. m2 powierzchni. W halach wysta-
wienniczych oraz na terenie zewnętrznym 
zaprezentowało się 418 fi rm z 20 krajów 
całego świata. Dużym zainteresowaniem 

zwiedzających cieszyły się pokazy dyna-
miczne maszyn i pojazdów budowlanych.

Jak co roku, w czasie imprezy odbyło 
się wiele spotkań merytorycznych. Jed-
nym z ważniejszych punktów programu 
była debata W dialogu buduje się najlepiej, 
zorganizowana przez Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa wraz sygnatariu-

szami Białej księgi 
budownictwa dro-
gowego. Podczas 
debaty podsu-
mowano, co wy-
darzyło się w rok 
po publikacji 
księgi. W ramach 
wydarzenia mini-
ster Szmit mówił 
o współpracy re-
sortu z przedsta-
wicielami instytu-
cji i stowarzyszeń 
b u d o w n i c t w a 
drogowego oraz 

przedsiębiorcami tej branży. Dodał, że 
jednym z efektów dialogu są „głębokie 
zmiany” we wzorze umowy między wy-
konawcami a  inwestorem – Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Dużą popularnością cieszyła się również 
czwarta edycja Konkursu Operatorów Ma-
szyn Budowlanych Big bau master. Po raz 
pierwszy w historii wszystkich tego typu 
zawodów organizowanych w Polsce udział 
w rywalizacji wzięła kobieta – Natalia Śnia-
dowska z Prądnika Korzkiewskiego.

Targi Autostrada-Polska to dowód na 
to, jak zmienia się branża budowlana. Na 
stoiskach nie brakowało innowacyjnych 
produktów, jak np. ładowarka kołowa 
z napędem elektrycznym czy specjalne 
bariery poprawiające bezpieczeństwo 
na drodze. Ponadto można było dowie-
dzieć się, jakie zastosowanie ma druk 
3D w tej gałęzi gospodarki 
oraz czy roboty są w stanie 
zastąpić pracowników robót 
drogowych.
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Mnóstwo nowoczesnych maszyn, ciekawe rozwiązania technologiczne i wiele interesujących rozmów – tak w skró-
cie podsumować można XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbywały się od 9 do 11 maja 
2017 r. w Targach Kielce. Wystawę obejrzeli Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa, oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. Targi odwiedziło ponad 14 tys. gości.
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Budownictwo KIELCE

Medale i wyróżnienia targów Autostrada-Polska, Maszbud, 

Traffi  c-Expo, Rotra, Europarking 2017

 Autostrada-Polska

medale:

– za posypywarkę Stratos III dla Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. 

z Kielc,

– za koncepcję obsługi Easy Drive w walcach HAM serii DV+ 

dla fi rmy Wirtgen Polska Sp. z o.o. z Poznania,

– za walec do asfaltu Volvo DD105 dla Volvo Maszyny 

Budowlane Polska Sp. z o.o. z Młochowa,

– za technologię full SMA z asfaltami modyfi kowanymi Modbit 

HiMA dla Lotos Asfalt Sp. z o.o. z Gdańska;

wyróżnienia:

– za konstrukcje oporowe Inora z gruntu zbrojonego materiałami 

geosyntetycznymi dla Przedsiębiorstwa Realizacyjnego Inora 

Sp. z o.o. z Gliwic,

– za serwis infra 3D dla INovitas AG z Baden w Szwajcarii,

– za Crusher Bucket BF 80.3 dla MB Crusher z Fara Vicentino we 

Włoszech,

– za kruszarkę szczękową typ HJ50 dla Makrum Project 

Management Sp. z o.o. z Bydgoszczy,

– za kopalnianą wywrotkę Biełaz 75477 dla PPHU Polmark 

Kielce Sp. z o.o. z Kielc.

Maszbud

medale:

– za koparkę gąsienicową Komatsu HB365NLC-3 Hybrid dla 

Komatsu Poland Sp. z o.o. z Sulejówka,

– za spycharkę gąsienicową Komatsu D61PXi-24 dla Komatsu 

Poland Sp. z o.o. z Sulejówka.

Traffi  c-Expo

wyróżnienie za system Primus dla Saferoad RRS Polska 

Sp. z o.o. z Gdańska.

Rotra

medal za bezramową naczepę aluminiową N30 W1U dla fi rmy 

KH-Kipper Sp. z o.o. z Kajetanowa,

wyróżnienie za nową zabudowę W1MV dla fi rmy KH-Kipper 

Sp. z o.o. z Kajetanowa.

Europarking

wyróżnienie za Parking pod Blankami dla fi rmy Metalbark 

Sp. z o.o. Sp. K. z Nowej Wsi Wielkiej.

Nagrody za aranżację stoisk targowych

medale za nowoczesność prezentacji i styl wystąpienia 

targowego: Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej 

Woli, Orlen Asfalt Sp. z o.o. z Płocka, Saferoad RRS Polska 

Sp. z o.o. z Gdańska, ViaCon Polska Sp. z o.o. z Rydzyny, Wirtgen 

Polska Sp. z o.o. z Poznania;

wyróżnienia za sposób prezentacji:

Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, KGHM 

Metraco SA z Legnicy, Lhoist Polska Sp. z o.o.  z Tarnowa 

Opolskiego, Lotos Asfalt Sp. z o.o. z Gdańska, Nicolas Industrie 

z Champs-sur-Yonne we Francji, Nynas Sp. z o.o. ze Szczecina, 

Pronar Sp. z o.o. z Narwi, Śląskie Kruszywa Naturalne 

Sp. z o.o. z Krapkowic, Total Polska Sp. z o.o. z Warszawy, 

ZPW Trzuskawica SA z Nowin.
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