
Spycharki:

TD 20G - 2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 225 KM (168 kW)
ź Masa: 26 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 380 cm
ź Szerokość płytek: 550 do 750 mm

DRESSTA TD 15M EXTRA - 3szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika:208 KM (153 KW)
ź Masa: 22 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 368 cm
ź Szerokość płytek: 508 mm

Walec:

HAMM 2420 - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc: 122 KM,
ź Masa: 12 t,
ź Szerokść bębna: 2140 mm,
ź Siła Zagęszczania 333KN

OFERTA 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty kubaturowe i liniowe

 Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne kubaturowe i liniowe związane z realizacją 
m.in. budowy dróg i autostrad, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników 
polderowych i retencyjnych, obsługi składów materiałów sypkich (kruszywo, węgiel), spoistych i 
innych.

Podstawowy zakres działania firmy obejmuje m.in.:
ź Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Wykopy
ź Wymiana gruntów nienośnych
ź Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
ź Formowanie i zagęszczanie nasypów
ź Wykonanie podbudowy z kruszywa
ź Transport urobku i materiałów wraz z wbudowaniem, zagospodarowaniem lub utylizacją
ź Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Niwelacja terenu

Makro i mikroniwelacja terenu

 Makro i mikroniwelacja terenu to podstawowe roboty ziemne wykonywane przez naszą 
firmę. Współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu projektach w Polsce i za granicą, 
przygotowując teren pod konkretne inwestycje takie jak:
ź hale przemysłowe,
ź centra handlowe,
ź pola golfowe,
ź składowiska odpadów komunalnych,
ź boiska sportowe itp.

Nasze maszyny są bardzo często wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad (m.in. A4, S7, 
A2, A1) oraz obwodnic miast w całym kraju.

Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem przy 
prowadzeniu robót odkrywkowych. Najważniejsze realizacje w ostatnich latach:

KW Czatkowice, KSM Kobylice, KSM Szczytniki, KSM Wójcice, Kopalnia Mietków, Kopalnia 
Kośmin, 
Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie

Wykonywaliśmy również roboty rekultywacyjne na terenach kopalni (m.in. KSM Szczytniki) oraz 
na składowiskach odpadów komunalnych (m.in. Tarnów, Opole, Zabrze). 

ROBOTY ZIEMNE

WYNAJEM MASZYNWYNAJEM MASZYN

 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma dysponuje 
blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność i dobry stan 
techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się:

ź spycharki (CATERPILLAR, HSW),
ź koparki (HYUNDAI, VOLVO, KOMATSU),
ź wozidła technologiczne (BELL),
ź ładowarki (HYUNDAI, LIUGONG, HSW),
ź walec (HAMM).

Wykaz sprzętu:

SPYCHARKI
ź CAT D4H LGP (80KM, 8t) 3 szt.
ź CAT D5H LGP (110KM, 12.5t, błotniak) 1 szt.
ź CAT D6N (152KM, 16t) 2 szt.
ź CAT D6N LGP (152KM 19t) 1 szt.
ź HSW TD 15M EXTRA (230KM 20t) 3 szt.
ź HSW TD 20G (200KM, 24t) 2 szt.

ŁADOWARKI
ź HYUNDAI HL 760-7 (poj. łyżki 3,1m3, 225KM) 2szt.
ź LIUGONG CLG 856 II (poj. łyżki 3,1m3, 220KM) 1szt.

KOPARKI GĄSIENICOWE
ź HYUNDAI 290 NLC LONG REACH (zasięg 18m, poj. łyżki 1,1m3) 1szt
ź HYUNDAI 290 NLC (poj. łyżki 1,85m3) 3 szt
ź HYUNDAI 290 LC (poj. łyżki 1,85m3) 1 szt.
ź VOLVO EC 290B (poj. łyżki 1,85m3) 2 szt.
ź KOMATSU PC450LC (poj. łyżki 2,7m3) 1 szt.

KOPARKI KOŁOWE
ź HYUNDAI R170 W-7A (poj. łyżki0,8m3) 1 szt.

WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ź BELL B30D (6x6, ład. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
ź BELL B35D (6x6, ład. 20m3, 388KM) 2 szt.
ź BELL B40D (6x6, ład. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
ź HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.

Spycharki:

CATERPILLAR D6N - XL  -  2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150KM,
ź Masa: 16 500 kg,
ź Szerokość płyt gąsienic: 610 mm,
ź Szerokość lemiesza: 330 cm
ź Lemiesz VPAT o pojemności 3,18 m3 ze składanym skrzydłem

CATERPILLAR D6N LGP  - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150 KM
ź Masa: 18 100 kg
ź Szerokość płytek gąsienicy: 860 mm
ź Szerokość lemiesza: 400 cm
ź Pojemność lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLAR D5H - LGP - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 110 KM
ź Masa: 16 500 kg
ź Szerokość lemiesza: 410 cm
ź Szerokość płytek gąsienic: 870 mm

CATERPILLAR D4H - LGP - 3 szt
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 80 do 105 KM
ź Masa: 10 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 320-360 cm
ź Szerokość płytek gąsienicy: 550 do 780 mm 

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

Ładowarki kołowe:

HL760-7A - 2 szt
Dane techniczne:
ź Moc: 220 KM
ź Masa: 18 700 kg
ź Pojemność łyżki 3,1 m3

LIUGONG CLG 856 II - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Masa: 18 000 kg
ź Moc: 164 kW (220 KM)
ź Pojemność łyżki: 3,0 m3
ź Udźwig: 5000 kg

Koparka kołowa:

HYUNDAI R170 W-7A - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 163 KM
ź Masa - 18 500 kg
ź Max pojemność łyżki - 1,05 m3
ź Max głębokść kopania – 5,82 m
ź Szerokość maszyny - 2500mm
ź Łyżka skarpowa - 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

HYUNDAI 290 NLC-7  - 3 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa - 29 000 kg
ź Max poj łyżki - 1,85 m3
ź Max głębokść kopania – 7,2 m
ź Łyżka skarpowa – 1 m3
ź Chwytak do materiałów sypkich

HYUNDAI 290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa -  38000 kg
ź Max poj łyżki - 1,2 m3
ź Max głębokść kopania – 18 m
ź Łyżka skarpowa – 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Silnik - Volvo D7E EAE3
ź Prędkość obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
ź Moc - 143 kW 192 KM
ź Pojemność łyżki - 0,95 – 2,1 m3
ź Zasięg - 10,7 m
ź Głębokość kopania - 7,3 m
ź Udźwig wzdłuż podwozia - 10,8 t
ź Masa robocza - 28,5 – 30,0 t
ź Siła odspajania wg SAE - 172,6 kN
ź Siła odspajania wg ISO - 198,4 kN

KOMATSU PC450LC - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Dane techniczne:
ź Moc 257 kW / 345 KM
ź Masa -  45000 kg
ź Szerokość: 2 995 mm
ź Max poj łyżki - 3,50 m³
ź Max głębokść kopania – 6,9 m

Wozidła technologiczne:

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM906LA
ź   Moc: 198 kW/2200 obr/min
ź   Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min
ź   Układ przeniesienia napędu: ZF 6HP592C (napęd 6x6)
ź   Max. prędkość: 53 km/h
ź   Ładowność: 27300 kg
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 12.6 m3
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 16.5  m3
ź   Masa własna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 283 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 54.4 km/h 
ź   Ładowność: 32500 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 15.2 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3 
ź   Masa własna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 335 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 52.0 km/h 
ź   Ładowność: 37000 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 18.5 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3 
ź   Masa własna: 29900 kg

WYNAJEM MASZYN TRANSPORT

 Zapewniamy kompleksową obs ługę w zakres ie  k ra jowego t ranspor tu 
ponadgabarytowego (nienormatywnego) podczas wykonywanych zleceń , tj. organizujemy 
wymagane zezwolenia do wykonania transportu oraz zapewniamy pilotaż zestawów własnymi 
samochodami. Oferujemy zestawy niskopodwoziowe o ładowności 40 i 20 ton.

Zestaw niskopodwoziowy 20 ton:

Zestaw niskopodwoziowy 40 ton:

Remonty kapitalne i odbudowa maszyn

 Wykonujemy kapitalne remonty maszyn budowlanych oraz ich odbudowy zgodnie 
z dokumentacją techniczną producenta. Wykorzystujemy wyłącznie nowe, oryginalne części oraz 
podzespoły. Wysoko wykwalifikowana kadra mechaników z wieloletnim doświadczeniem jest 
gwarancją wysokiej jakści wykonania zleconych zadań. 
 Na wykonane zlecenia udzialamy gwarancji od 6 do 18 miesięcy.

Przebieg remontu:
ź Demontaż maszyny oraz weryfikacja podzespłów
ź Piaskowanie elementow maszyny (rama, kabina, wózki jezdne, itp.)
ź Naprawa podzespołów (silnik, skrzynia biegów, zmiennik momentu, itp.)
ź Przygotowanie podzespolów do montażu (malowanie)
ź Montaż maszyny
ź Malowanie podkładem
ź Malowanie lakierem (dwie warstwy)
ź Próby poligonowe

Naprawa podzespołów

Wykonujemy naprawy bieżące oraz remonty i regeneracje następujących podzespołów:
ź silniki spalinowe
ź skrzynie biegów
ź zmienniki momentu
ź elementy hydrauliki siłowej
ź elementy trakcyjne
ź elementy osprzętu maszyny
ź osprzęt elektryczny

Obsługa serwisowa

 Serwis maszyn budowlanych dysponuje samochodami serwisowymi przystosowanymi do 
przewozu potrzebnych części oraz specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi 
umożliwiającymi szybką i fachową obsługę. 
 W pełni mobilny serwis dysponujący niezbędnymi narzędziami do sprawnego, 
niezależnego i szybkiego wykonania obsługi lub naprawy maszyny (agregaty prądotwórcze, gazy 
techniczne, prasy hydrauliczne, zest. diagnostyczne, itp.) jest gwarancją ciągłego utrzymania 
maszyny w ruchu oraz krótkich przestojów. 
 Dzięki ciągłemu kontaktowi z naszymi serwisantami oraz posiadaniu własnych zestawów 
niskopodwoziowych w przypadku poważniejszej awarii sprzętu, w ciągu 24 godzin gwarantujemy 
wymianę maszyny.

 

OKRĘGOWA STACJA POJAZDÓWCZĘŚCI ZAMIENNE

Sprzedaż części

 Prowadzimy sprzedaż części zamiennych nowych oraz po regeneracji do większości 
maszyn budowlanych (CATERPILLAR, HUTA STALOWA WOLA, LIEBHERR, JCB, CASE, 
KOMATSU, HANOMAG),oraz filtrów Flueetguard, uszczelnień technicznych; w tym nietypowych 
dorabianych na zamówienie Klienta, wszelkiego typu łożysk, przewodów ciśnieniowych (własna 
produkcja).

Przewody hydrauliczne:

 Działalność firmy obejmuje również produkcję przewodów hydraulicznych wg katalogu 
producenta maszyny lub zgodnie ze specyfikacją klienta. Wykonywane przewody mają 
zastosowanie przede wszystkim w maszynach budowlanych i górniczych; spycharki, koparki, ale 
również w maszynach rolniczych; ciągniki, przyczepy, maszynach leśnych, w transporcie 
drogowym (np. samochodach ciężarowych) i kolejowym, w wózkach widłowych, prasach.

 Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych hydrauliki siłowej takich jak końcówki, 
węże niezbędne do produkcji przewodów hydraulicznych wszelkiego typu w systemie 
metrycznym i calowym. W produkcji przewodów wykorzystujemy znane na całym świecie prasy 
FINN POWER oraz urządzenia do cięcia, skrawania, czyszczenia i testowania przewodów.

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami będziecie mogli Państwu wykonać:

Okresowe badania techniczne:
ź motocykli i motorowerów;
ź samochodów osobowych i ciężarowych;
ź pojazdów z instalacją gazową;
ź ciągników samochodowych;
ź przyczep i naczep ciężarowych;
ź autobusów;
ź ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
ź pojazdów marki "SAM".

Pierwsze badania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

Dodatkowe badania techniczne:
- taksówek;
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;

Ocena techniczna pojazdu, w skład której wchodzą:
- sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej
- ocena sprawności amortyzatorów
- sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym
- sprawdzenie zawieszenia
- analiza spalin
- ustawienie świateł

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

REMONTY I SERWIS

REMONTY I SERWIS 

 Głównym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ziemnych. Jesteśmy w 
pełni przygotowani pod względem sprzętowym i organizacyjnym do realizacji zleconych zadań, 
bez względu na ich charakter. Dysponujemy w pełni wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, a 
zlecone prace wykonujemy własnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych operatorów 
z wieloletnim stażem

 Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma 
dysponuje blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność, 
dobry stan techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się: spycharki 
(CATERPILLAR, HSW), koparki (HYUNDAI, VOLVO), wozidła technologiczne (BELL), ładowarki 
(HYUNDAI, LIUGONG, HSW) oraz walec (HAMM).

 Wykonujemy remonty kapitalne i odbudowy maszyn oraz ich podzespołów, świadczymy 
usługi w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw bieżących. Dysponujemy w pełni 
wyposażonymi halami remontowymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.
 

Główny zakres działalności:
ź roboty budowlane, drogowe i ziemne
ź wynajem maszyn budowlanych
ź remonty i serwis
ź sprzedaż maszyn i części
ź produkcja przewodów hydraulicznych
ź okręgowa stacja kontroli pojazdów

OFERTA 

KONTAKT

Waśpol sp. z o. o.
ul. Energetyków 2
32-050 Skawina

Godziny otwarcia:
ź Biuro: pn-pt 7-15
ź Warsztat: pn-pt 7-16
ź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-18, sb 8-13

Telefon:
ź (12) 276 34 92 
ź (12) 276 25 58
Faks:
ź (12) 276 26 20

www.was-pol.pl
biuro@was-pol.pl

NIP: 679-000-38-68
Regon: 350541667

Kraków

Skawina

     A4 Katowice 

 Rzeszów A4     

 Kielce  S7     

 Zakopane S7     
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ź VOLVO EC 290B (poj. łyżki 1,85m3) 2 szt.
ź KOMATSU PC450LC (poj. łyżki 2,7m3) 1 szt.

KOPARKI KOŁOWE
ź HYUNDAI R170 W-7A (poj. łyżki0,8m3) 1 szt.

WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ź BELL B30D (6x6, ład. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
ź BELL B35D (6x6, ład. 20m3, 388KM) 2 szt.
ź BELL B40D (6x6, ład. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
ź HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.

Spycharki:

CATERPILLAR D6N - XL  -  2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150KM,
ź Masa: 16 500 kg,
ź Szerokość płyt gąsienic: 610 mm,
ź Szerokość lemiesza: 330 cm
ź Lemiesz VPAT o pojemności 3,18 m3 ze składanym skrzydłem

CATERPILLAR D6N LGP  - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150 KM
ź Masa: 18 100 kg
ź Szerokość płytek gąsienicy: 860 mm
ź Szerokość lemiesza: 400 cm
ź Pojemność lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLAR D5H - LGP - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 110 KM
ź Masa: 16 500 kg
ź Szerokość lemiesza: 410 cm
ź Szerokość płytek gąsienic: 870 mm

CATERPILLAR D4H - LGP - 3 szt
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 80 do 105 KM
ź Masa: 10 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 320-360 cm
ź Szerokość płytek gąsienicy: 550 do 780 mm 

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

Ładowarki kołowe:

HL760-7A - 2 szt
Dane techniczne:
ź Moc: 220 KM
ź Masa: 18 700 kg
ź Pojemność łyżki 3,1 m3

LIUGONG CLG 856 II - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Masa: 18 000 kg
ź Moc: 164 kW (220 KM)
ź Pojemność łyżki: 3,0 m3
ź Udźwig: 5000 kg

Koparka kołowa:

HYUNDAI R170 W-7A - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 163 KM
ź Masa - 18 500 kg
ź Max pojemność łyżki - 1,05 m3
ź Max głębokść kopania – 5,82 m
ź Szerokość maszyny - 2500mm
ź Łyżka skarpowa - 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

HYUNDAI 290 NLC-7  - 3 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa - 29 000 kg
ź Max poj łyżki - 1,85 m3
ź Max głębokść kopania – 7,2 m
ź Łyżka skarpowa – 1 m3
ź Chwytak do materiałów sypkich

HYUNDAI 290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa -  38000 kg
ź Max poj łyżki - 1,2 m3
ź Max głębokść kopania – 18 m
ź Łyżka skarpowa – 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Silnik - Volvo D7E EAE3
ź Prędkość obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
ź Moc - 143 kW 192 KM
ź Pojemność łyżki - 0,95 – 2,1 m3
ź Zasięg - 10,7 m
ź Głębokość kopania - 7,3 m
ź Udźwig wzdłuż podwozia - 10,8 t
ź Masa robocza - 28,5 – 30,0 t
ź Siła odspajania wg SAE - 172,6 kN
ź Siła odspajania wg ISO - 198,4 kN

KOMATSU PC450LC - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Dane techniczne:
ź Moc 257 kW / 345 KM
ź Masa -  45000 kg
ź Szerokość: 2 995 mm
ź Max poj łyżki - 3,50 m³
ź Max głębokść kopania – 6,9 m

Wozidła technologiczne:

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM906LA
ź   Moc: 198 kW/2200 obr/min
ź   Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min
ź   Układ przeniesienia napędu: ZF 6HP592C (napęd 6x6)
ź   Max. prędkość: 53 km/h
ź   Ładowność: 27300 kg
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 12.6 m3
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 16.5  m3
ź   Masa własna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 283 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 54.4 km/h 
ź   Ładowność: 32500 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 15.2 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3 
ź   Masa własna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 335 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 52.0 km/h 
ź   Ładowność: 37000 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 18.5 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3 
ź   Masa własna: 29900 kg

WYNAJEM MASZYN TRANSPORT

 Zapewniamy kompleksową obs ługę w zakres ie  k ra jowego t ranspor tu 
ponadgabarytowego (nienormatywnego) podczas wykonywanych zleceń , tj. organizujemy 
wymagane zezwolenia do wykonania transportu oraz zapewniamy pilotaż zestawów własnymi 
samochodami. Oferujemy zestawy niskopodwoziowe o ładowności 40 i 20 ton.

Zestaw niskopodwoziowy 20 ton:

Zestaw niskopodwoziowy 40 ton:

Remonty kapitalne i odbudowa maszyn

 Wykonujemy kapitalne remonty maszyn budowlanych oraz ich odbudowy zgodnie 
z dokumentacją techniczną producenta. Wykorzystujemy wyłącznie nowe, oryginalne części oraz 
podzespoły. Wysoko wykwalifikowana kadra mechaników z wieloletnim doświadczeniem jest 
gwarancją wysokiej jakści wykonania zleconych zadań. 
 Na wykonane zlecenia udzialamy gwarancji od 6 do 18 miesięcy.

Przebieg remontu:
ź Demontaż maszyny oraz weryfikacja podzespłów
ź Piaskowanie elementow maszyny (rama, kabina, wózki jezdne, itp.)
ź Naprawa podzespołów (silnik, skrzynia biegów, zmiennik momentu, itp.)
ź Przygotowanie podzespolów do montażu (malowanie)
ź Montaż maszyny
ź Malowanie podkładem
ź Malowanie lakierem (dwie warstwy)
ź Próby poligonowe

Naprawa podzespołów

Wykonujemy naprawy bieżące oraz remonty i regeneracje następujących podzespołów:
ź silniki spalinowe
ź skrzynie biegów
ź zmienniki momentu
ź elementy hydrauliki siłowej
ź elementy trakcyjne
ź elementy osprzętu maszyny
ź osprzęt elektryczny

Obsługa serwisowa

 Serwis maszyn budowlanych dysponuje samochodami serwisowymi przystosowanymi do 
przewozu potrzebnych części oraz specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi 
umożliwiającymi szybką i fachową obsługę. 
 W pełni mobilny serwis dysponujący niezbędnymi narzędziami do sprawnego, 
niezależnego i szybkiego wykonania obsługi lub naprawy maszyny (agregaty prądotwórcze, gazy 
techniczne, prasy hydrauliczne, zest. diagnostyczne, itp.) jest gwarancją ciągłego utrzymania 
maszyny w ruchu oraz krótkich przestojów. 
 Dzięki ciągłemu kontaktowi z naszymi serwisantami oraz posiadaniu własnych zestawów 
niskopodwoziowych w przypadku poważniejszej awarii sprzętu, w ciągu 24 godzin gwarantujemy 
wymianę maszyny.

 

OKRĘGOWA STACJA POJAZDÓWCZĘŚCI ZAMIENNE

Sprzedaż części

 Prowadzimy sprzedaż części zamiennych nowych oraz po regeneracji do większości 
maszyn budowlanych (CATERPILLAR, HUTA STALOWA WOLA, LIEBHERR, JCB, CASE, 
KOMATSU, HANOMAG),oraz filtrów Flueetguard, uszczelnień technicznych; w tym nietypowych 
dorabianych na zamówienie Klienta, wszelkiego typu łożysk, przewodów ciśnieniowych (własna 
produkcja).

Przewody hydrauliczne:

 Działalność firmy obejmuje również produkcję przewodów hydraulicznych wg katalogu 
producenta maszyny lub zgodnie ze specyfikacją klienta. Wykonywane przewody mają 
zastosowanie przede wszystkim w maszynach budowlanych i górniczych; spycharki, koparki, ale 
również w maszynach rolniczych; ciągniki, przyczepy, maszynach leśnych, w transporcie 
drogowym (np. samochodach ciężarowych) i kolejowym, w wózkach widłowych, prasach.

 Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych hydrauliki siłowej takich jak końcówki, 
węże niezbędne do produkcji przewodów hydraulicznych wszelkiego typu w systemie 
metrycznym i calowym. W produkcji przewodów wykorzystujemy znane na całym świecie prasy 
FINN POWER oraz urządzenia do cięcia, skrawania, czyszczenia i testowania przewodów.

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami będziecie mogli Państwu wykonać:

Okresowe badania techniczne:
ź motocykli i motorowerów;
ź samochodów osobowych i ciężarowych;
ź pojazdów z instalacją gazową;
ź ciągników samochodowych;
ź przyczep i naczep ciężarowych;
ź autobusów;
ź ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
ź pojazdów marki "SAM".

Pierwsze badania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

Dodatkowe badania techniczne:
- taksówek;
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;

Ocena techniczna pojazdu, w skład której wchodzą:
- sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej
- ocena sprawności amortyzatorów
- sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym
- sprawdzenie zawieszenia
- analiza spalin
- ustawienie świateł

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

REMONTY I SERWIS

REMONTY I SERWIS 

 Głównym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ziemnych. Jesteśmy w 
pełni przygotowani pod względem sprzętowym i organizacyjnym do realizacji zleconych zadań, 
bez względu na ich charakter. Dysponujemy w pełni wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, a 
zlecone prace wykonujemy własnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych operatorów 
z wieloletnim stażem

 Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma 
dysponuje blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność, 
dobry stan techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się: spycharki 
(CATERPILLAR, HSW), koparki (HYUNDAI, VOLVO), wozidła technologiczne (BELL), ładowarki 
(HYUNDAI, LIUGONG, HSW) oraz walec (HAMM).

 Wykonujemy remonty kapitalne i odbudowy maszyn oraz ich podzespołów, świadczymy 
usługi w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw bieżących. Dysponujemy w pełni 
wyposażonymi halami remontowymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.
 

Główny zakres działalności:
ź roboty budowlane, drogowe i ziemne
ź wynajem maszyn budowlanych
ź remonty i serwis
ź sprzedaż maszyn i części
ź produkcja przewodów hydraulicznych
ź okręgowa stacja kontroli pojazdów

OFERTA 

KONTAKT

Waśpol sp. z o. o.
ul. Energetyków 2
32-050 Skawina

Godziny otwarcia:
ź Biuro: pn-pt 7-15
ź Warsztat: pn-pt 7-16
ź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-18, sb 8-13

Telefon:
ź (12) 276 34 92 
ź (12) 276 25 58
Faks:
ź (12) 276 26 20

www.was-pol.pl
biuro@was-pol.pl

NIP: 679-000-38-68
Regon: 350541667

Kraków

Skawina

     A4 Katowice 

 Rzeszów A4     

 Kielce  S7     

 Zakopane S7     



Spycharki:

TD 20G - 2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 225 KM (168 kW)
ź Masa: 26 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 380 cm
ź Szerokość płytek: 550 do 750 mm

DRESSTA TD 15M EXTRA - 3szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika:208 KM (153 KW)
ź Masa: 22 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 368 cm
ź Szerokość płytek: 508 mm

Walec:

HAMM 2420 - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc: 122 KM,
ź Masa: 12 t,
ź Szerokść bębna: 2140 mm,
ź Siła Zagęszczania 333KN

OFERTA 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty kubaturowe i liniowe

 Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne kubaturowe i liniowe związane z realizacją 
m.in. budowy dróg i autostrad, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników 
polderowych i retencyjnych, obsługi składów materiałów sypkich (kruszywo, węgiel), spoistych i 
innych.

Podstawowy zakres działania firmy obejmuje m.in.:
ź Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Wykopy
ź Wymiana gruntów nienośnych
ź Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
ź Formowanie i zagęszczanie nasypów
ź Wykonanie podbudowy z kruszywa
ź Transport urobku i materiałów wraz z wbudowaniem, zagospodarowaniem lub utylizacją
ź Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Niwelacja terenu

Makro i mikroniwelacja terenu

 Makro i mikroniwelacja terenu to podstawowe roboty ziemne wykonywane przez naszą 
firmę. Współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu projektach w Polsce i za granicą, 
przygotowując teren pod konkretne inwestycje takie jak:
ź hale przemysłowe,
ź centra handlowe,
ź pola golfowe,
ź składowiska odpadów komunalnych,
ź boiska sportowe itp.

Nasze maszyny są bardzo często wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad (m.in. A4, S7, 
A2, A1) oraz obwodnic miast w całym kraju.

Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem przy 
prowadzeniu robót odkrywkowych. Najważniejsze realizacje w ostatnich latach:

KW Czatkowice, KSM Kobylice, KSM Szczytniki, KSM Wójcice, Kopalnia Mietków, Kopalnia 
Kośmin, 
Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie

Wykonywaliśmy również roboty rekultywacyjne na terenach kopalni (m.in. KSM Szczytniki) oraz 
na składowiskach odpadów komunalnych (m.in. Tarnów, Opole, Zabrze). 

ROBOTY ZIEMNE
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 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma dysponuje 
blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność i dobry stan 
techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się:

ź spycharki (CATERPILLAR, HSW),
ź koparki (HYUNDAI, VOLVO, KOMATSU),
ź wozidła technologiczne (BELL),
ź ładowarki (HYUNDAI, LIUGONG, HSW),
ź walec (HAMM).

Wykaz sprzętu:

SPYCHARKI
ź CAT D4H LGP (80KM, 8t) 3 szt.
ź CAT D5H LGP (110KM, 12.5t, błotniak) 1 szt.
ź CAT D6N (152KM, 16t) 2 szt.
ź CAT D6N LGP (152KM 19t) 1 szt.
ź HSW TD 15M EXTRA (230KM 20t) 3 szt.
ź HSW TD 20G (200KM, 24t) 2 szt.

ŁADOWARKI
ź HYUNDAI HL 760-7 (poj. łyżki 3,1m3, 225KM) 2szt.
ź LIUGONG CLG 856 II (poj. łyżki 3,1m3, 220KM) 1szt.

KOPARKI GĄSIENICOWE
ź HYUNDAI 290 NLC LONG REACH (zasięg 18m, poj. łyżki 1,1m3) 1szt
ź HYUNDAI 290 NLC (poj. łyżki 1,85m3) 3 szt
ź HYUNDAI 290 LC (poj. łyżki 1,85m3) 1 szt.
ź VOLVO EC 290B (poj. łyżki 1,85m3) 2 szt.
ź KOMATSU PC450LC (poj. łyżki 2,7m3) 1 szt.

KOPARKI KOŁOWE
ź HYUNDAI R170 W-7A (poj. łyżki0,8m3) 1 szt.

WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ź BELL B30D (6x6, ład. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
ź BELL B35D (6x6, ład. 20m3, 388KM) 2 szt.
ź BELL B40D (6x6, ład. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
ź HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.

Spycharki:

CATERPILLAR D6N - XL  -  2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150KM,
ź Masa: 16 500 kg,
ź Szerokość płyt gąsienic: 610 mm,
ź Szerokość lemiesza: 330 cm
ź Lemiesz VPAT o pojemności 3,18 m3 ze składanym skrzydłem

CATERPILLAR D6N LGP  - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150 KM
ź Masa: 18 100 kg
ź Szerokość płytek gąsienicy: 860 mm
ź Szerokość lemiesza: 400 cm
ź Pojemność lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLAR D5H - LGP - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 110 KM
ź Masa: 16 500 kg
ź Szerokość lemiesza: 410 cm
ź Szerokość płytek gąsienic: 870 mm

CATERPILLAR D4H - LGP - 3 szt
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 80 do 105 KM
ź Masa: 10 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 320-360 cm
ź Szerokość płytek gąsienicy: 550 do 780 mm 
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Ładowarki kołowe:

HL760-7A - 2 szt
Dane techniczne:
ź Moc: 220 KM
ź Masa: 18 700 kg
ź Pojemność łyżki 3,1 m3

LIUGONG CLG 856 II - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Masa: 18 000 kg
ź Moc: 164 kW (220 KM)
ź Pojemność łyżki: 3,0 m3
ź Udźwig: 5000 kg

Koparka kołowa:

HYUNDAI R170 W-7A - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 163 KM
ź Masa - 18 500 kg
ź Max pojemność łyżki - 1,05 m3
ź Max głębokść kopania – 5,82 m
ź Szerokość maszyny - 2500mm
ź Łyżka skarpowa - 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

HYUNDAI 290 NLC-7  - 3 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa - 29 000 kg
ź Max poj łyżki - 1,85 m3
ź Max głębokść kopania – 7,2 m
ź Łyżka skarpowa – 1 m3
ź Chwytak do materiałów sypkich

HYUNDAI 290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa -  38000 kg
ź Max poj łyżki - 1,2 m3
ź Max głębokść kopania – 18 m
ź Łyżka skarpowa – 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Silnik - Volvo D7E EAE3
ź Prędkość obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
ź Moc - 143 kW 192 KM
ź Pojemność łyżki - 0,95 – 2,1 m3
ź Zasięg - 10,7 m
ź Głębokość kopania - 7,3 m
ź Udźwig wzdłuż podwozia - 10,8 t
ź Masa robocza - 28,5 – 30,0 t
ź Siła odspajania wg SAE - 172,6 kN
ź Siła odspajania wg ISO - 198,4 kN

KOMATSU PC450LC - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Dane techniczne:
ź Moc 257 kW / 345 KM
ź Masa -  45000 kg
ź Szerokość: 2 995 mm
ź Max poj łyżki - 3,50 m³
ź Max głębokść kopania – 6,9 m

Wozidła technologiczne:

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM906LA
ź   Moc: 198 kW/2200 obr/min
ź   Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min
ź   Układ przeniesienia napędu: ZF 6HP592C (napęd 6x6)
ź   Max. prędkość: 53 km/h
ź   Ładowność: 27300 kg
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 12.6 m3
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 16.5  m3
ź   Masa własna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 283 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 54.4 km/h 
ź   Ładowność: 32500 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 15.2 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3 
ź   Masa własna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 335 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 52.0 km/h 
ź   Ładowność: 37000 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 18.5 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3 
ź   Masa własna: 29900 kg

WYNAJEM MASZYN TRANSPORT

 Zapewniamy kompleksową obs ługę w zakres ie  k ra jowego t ranspor tu 
ponadgabarytowego (nienormatywnego) podczas wykonywanych zleceń , tj. organizujemy 
wymagane zezwolenia do wykonania transportu oraz zapewniamy pilotaż zestawów własnymi 
samochodami. Oferujemy zestawy niskopodwoziowe o ładowności 40 i 20 ton.

Zestaw niskopodwoziowy 20 ton:

Zestaw niskopodwoziowy 40 ton:

Remonty kapitalne i odbudowa maszyn

 Wykonujemy kapitalne remonty maszyn budowlanych oraz ich odbudowy zgodnie 
z dokumentacją techniczną producenta. Wykorzystujemy wyłącznie nowe, oryginalne części oraz 
podzespoły. Wysoko wykwalifikowana kadra mechaników z wieloletnim doświadczeniem jest 
gwarancją wysokiej jakści wykonania zleconych zadań. 
 Na wykonane zlecenia udzialamy gwarancji od 6 do 18 miesięcy.

Przebieg remontu:
ź Demontaż maszyny oraz weryfikacja podzespłów
ź Piaskowanie elementow maszyny (rama, kabina, wózki jezdne, itp.)
ź Naprawa podzespołów (silnik, skrzynia biegów, zmiennik momentu, itp.)
ź Przygotowanie podzespolów do montażu (malowanie)
ź Montaż maszyny
ź Malowanie podkładem
ź Malowanie lakierem (dwie warstwy)
ź Próby poligonowe

Naprawa podzespołów

Wykonujemy naprawy bieżące oraz remonty i regeneracje następujących podzespołów:
ź silniki spalinowe
ź skrzynie biegów
ź zmienniki momentu
ź elementy hydrauliki siłowej
ź elementy trakcyjne
ź elementy osprzętu maszyny
ź osprzęt elektryczny

Obsługa serwisowa

 Serwis maszyn budowlanych dysponuje samochodami serwisowymi przystosowanymi do 
przewozu potrzebnych części oraz specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi 
umożliwiającymi szybką i fachową obsługę. 
 W pełni mobilny serwis dysponujący niezbędnymi narzędziami do sprawnego, 
niezależnego i szybkiego wykonania obsługi lub naprawy maszyny (agregaty prądotwórcze, gazy 
techniczne, prasy hydrauliczne, zest. diagnostyczne, itp.) jest gwarancją ciągłego utrzymania 
maszyny w ruchu oraz krótkich przestojów. 
 Dzięki ciągłemu kontaktowi z naszymi serwisantami oraz posiadaniu własnych zestawów 
niskopodwoziowych w przypadku poważniejszej awarii sprzętu, w ciągu 24 godzin gwarantujemy 
wymianę maszyny.
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Sprzedaż części

 Prowadzimy sprzedaż części zamiennych nowych oraz po regeneracji do większości 
maszyn budowlanych (CATERPILLAR, HUTA STALOWA WOLA, LIEBHERR, JCB, CASE, 
KOMATSU, HANOMAG),oraz filtrów Flueetguard, uszczelnień technicznych; w tym nietypowych 
dorabianych na zamówienie Klienta, wszelkiego typu łożysk, przewodów ciśnieniowych (własna 
produkcja).

Przewody hydrauliczne:

 Działalność firmy obejmuje również produkcję przewodów hydraulicznych wg katalogu 
producenta maszyny lub zgodnie ze specyfikacją klienta. Wykonywane przewody mają 
zastosowanie przede wszystkim w maszynach budowlanych i górniczych; spycharki, koparki, ale 
również w maszynach rolniczych; ciągniki, przyczepy, maszynach leśnych, w transporcie 
drogowym (np. samochodach ciężarowych) i kolejowym, w wózkach widłowych, prasach.

 Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych hydrauliki siłowej takich jak końcówki, 
węże niezbędne do produkcji przewodów hydraulicznych wszelkiego typu w systemie 
metrycznym i calowym. W produkcji przewodów wykorzystujemy znane na całym świecie prasy 
FINN POWER oraz urządzenia do cięcia, skrawania, czyszczenia i testowania przewodów.

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami będziecie mogli Państwu wykonać:

Okresowe badania techniczne:
ź motocykli i motorowerów;
ź samochodów osobowych i ciężarowych;
ź pojazdów z instalacją gazową;
ź ciągników samochodowych;
ź przyczep i naczep ciężarowych;
ź autobusów;
ź ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
ź pojazdów marki "SAM".

Pierwsze badania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

Dodatkowe badania techniczne:
- taksówek;
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;

Ocena techniczna pojazdu, w skład której wchodzą:
- sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej
- ocena sprawności amortyzatorów
- sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym
- sprawdzenie zawieszenia
- analiza spalin
- ustawienie świateł

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

REMONTY I SERWIS

REMONTY I SERWIS 

 Głównym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ziemnych. Jesteśmy w 
pełni przygotowani pod względem sprzętowym i organizacyjnym do realizacji zleconych zadań, 
bez względu na ich charakter. Dysponujemy w pełni wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, a 
zlecone prace wykonujemy własnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych operatorów 
z wieloletnim stażem

 Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma 
dysponuje blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność, 
dobry stan techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się: spycharki 
(CATERPILLAR, HSW), koparki (HYUNDAI, VOLVO), wozidła technologiczne (BELL), ładowarki 
(HYUNDAI, LIUGONG, HSW) oraz walec (HAMM).

 Wykonujemy remonty kapitalne i odbudowy maszyn oraz ich podzespołów, świadczymy 
usługi w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw bieżących. Dysponujemy w pełni 
wyposażonymi halami remontowymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.
 

Główny zakres działalności:
ź roboty budowlane, drogowe i ziemne
ź wynajem maszyn budowlanych
ź remonty i serwis
ź sprzedaż maszyn i części
ź produkcja przewodów hydraulicznych
ź okręgowa stacja kontroli pojazdów

OFERTA 

KONTAKT

Waśpol sp. z o. o.
ul. Energetyków 2
32-050 Skawina

Godziny otwarcia:
ź Biuro: pn-pt 7-15
ź Warsztat: pn-pt 7-16
ź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-18, sb 8-13

Telefon:
ź (12) 276 34 92 
ź (12) 276 25 58
Faks:
ź (12) 276 26 20

www.was-pol.pl
biuro@was-pol.pl

NIP: 679-000-38-68
Regon: 350541667

Kraków

Skawina

     A4 Katowice 

 Rzeszów A4     

 Kielce  S7     

 Zakopane S7     



Spycharki:

TD 20G - 2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 225 KM (168 kW)
ź Masa: 26 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 380 cm
ź Szerokość płytek: 550 do 750 mm

DRESSTA TD 15M EXTRA - 3szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika:208 KM (153 KW)
ź Masa: 22 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 368 cm
ź Szerokość płytek: 508 mm

Walec:

HAMM 2420 - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc: 122 KM,
ź Masa: 12 t,
ź Szerokść bębna: 2140 mm,
ź Siła Zagęszczania 333KN

OFERTA 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty kubaturowe i liniowe

 Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne kubaturowe i liniowe związane z realizacją 
m.in. budowy dróg i autostrad, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników 
polderowych i retencyjnych, obsługi składów materiałów sypkich (kruszywo, węgiel), spoistych i 
innych.

Podstawowy zakres działania firmy obejmuje m.in.:
ź Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Wykopy
ź Wymiana gruntów nienośnych
ź Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
ź Formowanie i zagęszczanie nasypów
ź Wykonanie podbudowy z kruszywa
ź Transport urobku i materiałów wraz z wbudowaniem, zagospodarowaniem lub utylizacją
ź Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Niwelacja terenu

Makro i mikroniwelacja terenu

 Makro i mikroniwelacja terenu to podstawowe roboty ziemne wykonywane przez naszą 
firmę. Współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu projektach w Polsce i za granicą, 
przygotowując teren pod konkretne inwestycje takie jak:
ź hale przemysłowe,
ź centra handlowe,
ź pola golfowe,
ź składowiska odpadów komunalnych,
ź boiska sportowe itp.

Nasze maszyny są bardzo często wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad (m.in. A4, S7, 
A2, A1) oraz obwodnic miast w całym kraju.

Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem przy 
prowadzeniu robót odkrywkowych. Najważniejsze realizacje w ostatnich latach:

KW Czatkowice, KSM Kobylice, KSM Szczytniki, KSM Wójcice, Kopalnia Mietków, Kopalnia 
Kośmin, 
Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie

Wykonywaliśmy również roboty rekultywacyjne na terenach kopalni (m.in. KSM Szczytniki) oraz 
na składowiskach odpadów komunalnych (m.in. Tarnów, Opole, Zabrze). 

ROBOTY ZIEMNE

WYNAJEM MASZYNWYNAJEM MASZYN

 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma dysponuje 
blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność i dobry stan 
techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się:

ź spycharki (CATERPILLAR, HSW),
ź koparki (HYUNDAI, VOLVO, KOMATSU),
ź wozidła technologiczne (BELL),
ź ładowarki (HYUNDAI, LIUGONG, HSW),
ź walec (HAMM).

Wykaz sprzętu:

SPYCHARKI
ź CAT D4H LGP (80KM, 8t) 3 szt.
ź CAT D5H LGP (110KM, 12.5t, błotniak) 1 szt.
ź CAT D6N (152KM, 16t) 2 szt.
ź CAT D6N LGP (152KM 19t) 1 szt.
ź HSW TD 15M EXTRA (230KM 20t) 3 szt.
ź HSW TD 20G (200KM, 24t) 2 szt.

ŁADOWARKI
ź HYUNDAI HL 760-7 (poj. łyżki 3,1m3, 225KM) 2szt.
ź LIUGONG CLG 856 II (poj. łyżki 3,1m3, 220KM) 1szt.

KOPARKI GĄSIENICOWE
ź HYUNDAI 290 NLC LONG REACH (zasięg 18m, poj. łyżki 1,1m3) 1szt
ź HYUNDAI 290 NLC (poj. łyżki 1,85m3) 3 szt
ź HYUNDAI 290 LC (poj. łyżki 1,85m3) 1 szt.
ź VOLVO EC 290B (poj. łyżki 1,85m3) 2 szt.
ź KOMATSU PC450LC (poj. łyżki 2,7m3) 1 szt.

KOPARKI KOŁOWE
ź HYUNDAI R170 W-7A (poj. łyżki0,8m3) 1 szt.

WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ź BELL B30D (6x6, ład. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
ź BELL B35D (6x6, ład. 20m3, 388KM) 2 szt.
ź BELL B40D (6x6, ład. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
ź HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.

Spycharki:

CATERPILLAR D6N - XL  -  2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150KM,
ź Masa: 16 500 kg,
ź Szerokość płyt gąsienic: 610 mm,
ź Szerokość lemiesza: 330 cm
ź Lemiesz VPAT o pojemności 3,18 m3 ze składanym skrzydłem

CATERPILLAR D6N LGP  - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150 KM
ź Masa: 18 100 kg
ź Szerokość płytek gąsienicy: 860 mm
ź Szerokość lemiesza: 400 cm
ź Pojemność lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLAR D5H - LGP - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 110 KM
ź Masa: 16 500 kg
ź Szerokość lemiesza: 410 cm
ź Szerokość płytek gąsienic: 870 mm

CATERPILLAR D4H - LGP - 3 szt
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 80 do 105 KM
ź Masa: 10 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 320-360 cm
ź Szerokość płytek gąsienicy: 550 do 780 mm 
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Ładowarki kołowe:

HL760-7A - 2 szt
Dane techniczne:
ź Moc: 220 KM
ź Masa: 18 700 kg
ź Pojemność łyżki 3,1 m3

LIUGONG CLG 856 II - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Masa: 18 000 kg
ź Moc: 164 kW (220 KM)
ź Pojemność łyżki: 3,0 m3
ź Udźwig: 5000 kg

Koparka kołowa:

HYUNDAI R170 W-7A - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 163 KM
ź Masa - 18 500 kg
ź Max pojemność łyżki - 1,05 m3
ź Max głębokść kopania – 5,82 m
ź Szerokość maszyny - 2500mm
ź Łyżka skarpowa - 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

HYUNDAI 290 NLC-7  - 3 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa - 29 000 kg
ź Max poj łyżki - 1,85 m3
ź Max głębokść kopania – 7,2 m
ź Łyżka skarpowa – 1 m3
ź Chwytak do materiałów sypkich

HYUNDAI 290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa -  38000 kg
ź Max poj łyżki - 1,2 m3
ź Max głębokść kopania – 18 m
ź Łyżka skarpowa – 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Silnik - Volvo D7E EAE3
ź Prędkość obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
ź Moc - 143 kW 192 KM
ź Pojemność łyżki - 0,95 – 2,1 m3
ź Zasięg - 10,7 m
ź Głębokość kopania - 7,3 m
ź Udźwig wzdłuż podwozia - 10,8 t
ź Masa robocza - 28,5 – 30,0 t
ź Siła odspajania wg SAE - 172,6 kN
ź Siła odspajania wg ISO - 198,4 kN

KOMATSU PC450LC - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Dane techniczne:
ź Moc 257 kW / 345 KM
ź Masa -  45000 kg
ź Szerokość: 2 995 mm
ź Max poj łyżki - 3,50 m³
ź Max głębokść kopania – 6,9 m

Wozidła technologiczne:

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM906LA
ź   Moc: 198 kW/2200 obr/min
ź   Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min
ź   Układ przeniesienia napędu: ZF 6HP592C (napęd 6x6)
ź   Max. prędkość: 53 km/h
ź   Ładowność: 27300 kg
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 12.6 m3
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 16.5  m3
ź   Masa własna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 283 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 54.4 km/h 
ź   Ładowność: 32500 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 15.2 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3 
ź   Masa własna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 335 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 52.0 km/h 
ź   Ładowność: 37000 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 18.5 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3 
ź   Masa własna: 29900 kg

WYNAJEM MASZYN TRANSPORT

 Zapewniamy kompleksową obs ługę w zakres ie  k ra jowego t ranspor tu 
ponadgabarytowego (nienormatywnego) podczas wykonywanych zleceń , tj. organizujemy 
wymagane zezwolenia do wykonania transportu oraz zapewniamy pilotaż zestawów własnymi 
samochodami. Oferujemy zestawy niskopodwoziowe o ładowności 40 i 20 ton.

Zestaw niskopodwoziowy 20 ton:

Zestaw niskopodwoziowy 40 ton:

Remonty kapitalne i odbudowa maszyn

 Wykonujemy kapitalne remonty maszyn budowlanych oraz ich odbudowy zgodnie 
z dokumentacją techniczną producenta. Wykorzystujemy wyłącznie nowe, oryginalne części oraz 
podzespoły. Wysoko wykwalifikowana kadra mechaników z wieloletnim doświadczeniem jest 
gwarancją wysokiej jakści wykonania zleconych zadań. 
 Na wykonane zlecenia udzialamy gwarancji od 6 do 18 miesięcy.

Przebieg remontu:
ź Demontaż maszyny oraz weryfikacja podzespłów
ź Piaskowanie elementow maszyny (rama, kabina, wózki jezdne, itp.)
ź Naprawa podzespołów (silnik, skrzynia biegów, zmiennik momentu, itp.)
ź Przygotowanie podzespolów do montażu (malowanie)
ź Montaż maszyny
ź Malowanie podkładem
ź Malowanie lakierem (dwie warstwy)
ź Próby poligonowe

Naprawa podzespołów

Wykonujemy naprawy bieżące oraz remonty i regeneracje następujących podzespołów:
ź silniki spalinowe
ź skrzynie biegów
ź zmienniki momentu
ź elementy hydrauliki siłowej
ź elementy trakcyjne
ź elementy osprzętu maszyny
ź osprzęt elektryczny

Obsługa serwisowa

 Serwis maszyn budowlanych dysponuje samochodami serwisowymi przystosowanymi do 
przewozu potrzebnych części oraz specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi 
umożliwiającymi szybką i fachową obsługę. 
 W pełni mobilny serwis dysponujący niezbędnymi narzędziami do sprawnego, 
niezależnego i szybkiego wykonania obsługi lub naprawy maszyny (agregaty prądotwórcze, gazy 
techniczne, prasy hydrauliczne, zest. diagnostyczne, itp.) jest gwarancją ciągłego utrzymania 
maszyny w ruchu oraz krótkich przestojów. 
 Dzięki ciągłemu kontaktowi z naszymi serwisantami oraz posiadaniu własnych zestawów 
niskopodwoziowych w przypadku poważniejszej awarii sprzętu, w ciągu 24 godzin gwarantujemy 
wymianę maszyny.

 

OKRĘGOWA STACJA POJAZDÓWCZĘŚCI ZAMIENNE

Sprzedaż części

 Prowadzimy sprzedaż części zamiennych nowych oraz po regeneracji do większości 
maszyn budowlanych (CATERPILLAR, HUTA STALOWA WOLA, LIEBHERR, JCB, CASE, 
KOMATSU, HANOMAG),oraz filtrów Flueetguard, uszczelnień technicznych; w tym nietypowych 
dorabianych na zamówienie Klienta, wszelkiego typu łożysk, przewodów ciśnieniowych (własna 
produkcja).

Przewody hydrauliczne:

 Działalność firmy obejmuje również produkcję przewodów hydraulicznych wg katalogu 
producenta maszyny lub zgodnie ze specyfikacją klienta. Wykonywane przewody mają 
zastosowanie przede wszystkim w maszynach budowlanych i górniczych; spycharki, koparki, ale 
również w maszynach rolniczych; ciągniki, przyczepy, maszynach leśnych, w transporcie 
drogowym (np. samochodach ciężarowych) i kolejowym, w wózkach widłowych, prasach.

 Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych hydrauliki siłowej takich jak końcówki, 
węże niezbędne do produkcji przewodów hydraulicznych wszelkiego typu w systemie 
metrycznym i calowym. W produkcji przewodów wykorzystujemy znane na całym świecie prasy 
FINN POWER oraz urządzenia do cięcia, skrawania, czyszczenia i testowania przewodów.

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami będziecie mogli Państwu wykonać:

Okresowe badania techniczne:
ź motocykli i motorowerów;
ź samochodów osobowych i ciężarowych;
ź pojazdów z instalacją gazową;
ź ciągników samochodowych;
ź przyczep i naczep ciężarowych;
ź autobusów;
ź ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
ź pojazdów marki "SAM".

Pierwsze badania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

Dodatkowe badania techniczne:
- taksówek;
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;

Ocena techniczna pojazdu, w skład której wchodzą:
- sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej
- ocena sprawności amortyzatorów
- sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym
- sprawdzenie zawieszenia
- analiza spalin
- ustawienie świateł

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

REMONTY I SERWIS

REMONTY I SERWIS 

 Głównym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ziemnych. Jesteśmy w 
pełni przygotowani pod względem sprzętowym i organizacyjnym do realizacji zleconych zadań, 
bez względu na ich charakter. Dysponujemy w pełni wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, a 
zlecone prace wykonujemy własnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych operatorów 
z wieloletnim stażem

 Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma 
dysponuje blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność, 
dobry stan techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się: spycharki 
(CATERPILLAR, HSW), koparki (HYUNDAI, VOLVO), wozidła technologiczne (BELL), ładowarki 
(HYUNDAI, LIUGONG, HSW) oraz walec (HAMM).

 Wykonujemy remonty kapitalne i odbudowy maszyn oraz ich podzespołów, świadczymy 
usługi w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw bieżących. Dysponujemy w pełni 
wyposażonymi halami remontowymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.
 

Główny zakres działalności:
ź roboty budowlane, drogowe i ziemne
ź wynajem maszyn budowlanych
ź remonty i serwis
ź sprzedaż maszyn i części
ź produkcja przewodów hydraulicznych
ź okręgowa stacja kontroli pojazdów

OFERTA 

KONTAKT

Waśpol sp. z o. o.
ul. Energetyków 2
32-050 Skawina

Godziny otwarcia:
ź Biuro: pn-pt 7-15
ź Warsztat: pn-pt 7-16
ź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-18, sb 8-13

Telefon:
ź (12) 276 34 92 
ź (12) 276 25 58
Faks:
ź (12) 276 26 20

www.was-pol.pl
biuro@was-pol.pl

NIP: 679-000-38-68
Regon: 350541667
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Spycharki:

TD 20G - 2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 225 KM (168 kW)
ź Masa: 26 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 380 cm
ź Szerokość płytek: 550 do 750 mm

DRESSTA TD 15M EXTRA - 3szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika:208 KM (153 KW)
ź Masa: 22 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 368 cm
ź Szerokość płytek: 508 mm

Walec:

HAMM 2420 - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc: 122 KM,
ź Masa: 12 t,
ź Szerokść bębna: 2140 mm,
ź Siła Zagęszczania 333KN

OFERTA 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty kubaturowe i liniowe

 Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne kubaturowe i liniowe związane z realizacją 
m.in. budowy dróg i autostrad, budowy wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników 
polderowych i retencyjnych, obsługi składów materiałów sypkich (kruszywo, węgiel), spoistych i 
innych.

Podstawowy zakres działania firmy obejmuje m.in.:
ź Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Wykopy
ź Wymiana gruntów nienośnych
ź Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
ź Formowanie i zagęszczanie nasypów
ź Wykonanie podbudowy z kruszywa
ź Transport urobku i materiałów wraz z wbudowaniem, zagospodarowaniem lub utylizacją
ź Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
ź Niwelacja terenu

Makro i mikroniwelacja terenu

 Makro i mikroniwelacja terenu to podstawowe roboty ziemne wykonywane przez naszą 
firmę. Współpracowaliśmy przy kilkudziesięciu tego typu projektach w Polsce i za granicą, 
przygotowując teren pod konkretne inwestycje takie jak:
ź hale przemysłowe,
ź centra handlowe,
ź pola golfowe,
ź składowiska odpadów komunalnych,
ź boiska sportowe itp.

Nasze maszyny są bardzo często wykorzystywane przy budowie dróg i autostrad (m.in. A4, S7, 
A2, A1) oraz obwodnic miast w całym kraju.

Roboty rekultywacyjne i odkrywkowe

Nasza firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wieloletnim doświadczeniem przy 
prowadzeniu robót odkrywkowych. Najważniejsze realizacje w ostatnich latach:

KW Czatkowice, KSM Kobylice, KSM Szczytniki, KSM Wójcice, Kopalnia Mietków, Kopalnia 
Kośmin, 
Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie

Wykonywaliśmy również roboty rekultywacyjne na terenach kopalni (m.in. KSM Szczytniki) oraz 
na składowiskach odpadów komunalnych (m.in. Tarnów, Opole, Zabrze). 

ROBOTY ZIEMNE

WYNAJEM MASZYNWYNAJEM MASZYN

 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma dysponuje 
blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność i dobry stan 
techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się:

ź spycharki (CATERPILLAR, HSW),
ź koparki (HYUNDAI, VOLVO, KOMATSU),
ź wozidła technologiczne (BELL),
ź ładowarki (HYUNDAI, LIUGONG, HSW),
ź walec (HAMM).

Wykaz sprzętu:

SPYCHARKI
ź CAT D4H LGP (80KM, 8t) 3 szt.
ź CAT D5H LGP (110KM, 12.5t, błotniak) 1 szt.
ź CAT D6N (152KM, 16t) 2 szt.
ź CAT D6N LGP (152KM 19t) 1 szt.
ź HSW TD 15M EXTRA (230KM 20t) 3 szt.
ź HSW TD 20G (200KM, 24t) 2 szt.

ŁADOWARKI
ź HYUNDAI HL 760-7 (poj. łyżki 3,1m3, 225KM) 2szt.
ź LIUGONG CLG 856 II (poj. łyżki 3,1m3, 220KM) 1szt.

KOPARKI GĄSIENICOWE
ź HYUNDAI 290 NLC LONG REACH (zasięg 18m, poj. łyżki 1,1m3) 1szt
ź HYUNDAI 290 NLC (poj. łyżki 1,85m3) 3 szt
ź HYUNDAI 290 LC (poj. łyżki 1,85m3) 1 szt.
ź VOLVO EC 290B (poj. łyżki 1,85m3) 2 szt.
ź KOMATSU PC450LC (poj. łyżki 2,7m3) 1 szt.

KOPARKI KOŁOWE
ź HYUNDAI R170 W-7A (poj. łyżki0,8m3) 1 szt.

WOZIDŁA TECHNOLOGICZNE
ź BELL B30D (6x6, ład. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
ź BELL B35D (6x6, ład. 20m3, 388KM) 2 szt.
ź BELL B40D (6x6, ład. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
ź HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.

Spycharki:

CATERPILLAR D6N - XL  -  2 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150KM,
ź Masa: 16 500 kg,
ź Szerokość płyt gąsienic: 610 mm,
ź Szerokość lemiesza: 330 cm
ź Lemiesz VPAT o pojemności 3,18 m3 ze składanym skrzydłem

CATERPILLAR D6N LGP  - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 150 KM
ź Masa: 18 100 kg
ź Szerokość płytek gąsienicy: 860 mm
ź Szerokość lemiesza: 400 cm
ź Pojemność lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLAR D5H - LGP - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 110 KM
ź Masa: 16 500 kg
ź Szerokość lemiesza: 410 cm
ź Szerokość płytek gąsienic: 870 mm

CATERPILLAR D4H - LGP - 3 szt
Dane techniczne:
ź Moc silnika: 80 do 105 KM
ź Masa: 10 000 kg
ź Szerokość lemiesza: 320-360 cm
ź Szerokość płytek gąsienicy: 550 do 780 mm 

WYNAJEM MASZYN WYNAJEM MASZYN

Ładowarki kołowe:

HL760-7A - 2 szt
Dane techniczne:
ź Moc: 220 KM
ź Masa: 18 700 kg
ź Pojemność łyżki 3,1 m3

LIUGONG CLG 856 II - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Masa: 18 000 kg
ź Moc: 164 kW (220 KM)
ź Pojemność łyżki: 3,0 m3
ź Udźwig: 5000 kg

Koparka kołowa:

HYUNDAI R170 W-7A - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 163 KM
ź Masa - 18 500 kg
ź Max pojemność łyżki - 1,05 m3
ź Max głębokść kopania – 5,82 m
ź Szerokość maszyny - 2500mm
ź Łyżka skarpowa - 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

HYUNDAI 290 NLC-7  - 3 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa - 29 000 kg
ź Max poj łyżki - 1,85 m3
ź Max głębokść kopania – 7,2 m
ź Łyżka skarpowa – 1 m3
ź Chwytak do materiałów sypkich

HYUNDAI 290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Moc 204KM
ź Masa -  38000 kg
ź Max poj łyżki - 1,2 m3
ź Max głębokść kopania – 18 m
ź Łyżka skarpowa – 0,8 m3

Koparki gąsienicowe:

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:
ź Silnik - Volvo D7E EAE3
ź Prędkość obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
ź Moc - 143 kW 192 KM
ź Pojemność łyżki - 0,95 – 2,1 m3
ź Zasięg - 10,7 m
ź Głębokość kopania - 7,3 m
ź Udźwig wzdłuż podwozia - 10,8 t
ź Masa robocza - 28,5 – 30,0 t
ź Siła odspajania wg SAE - 172,6 kN
ź Siła odspajania wg ISO - 198,4 kN

KOMATSU PC450LC - 1 szt. 
Dane techniczne:
ź Dane techniczne:
ź Moc 257 kW / 345 KM
ź Masa -  45000 kg
ź Szerokość: 2 995 mm
ź Max poj łyżki - 3,50 m³
ź Max głębokść kopania – 6,9 m

Wozidła technologiczne:

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM906LA
ź   Moc: 198 kW/2200 obr/min
ź   Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min
ź   Układ przeniesienia napędu: ZF 6HP592C (napęd 6x6)
ź   Max. prędkość: 53 km/h
ź   Ładowność: 27300 kg
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 12.6 m3
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 16.5  m3
ź   Masa własna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 283 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 54.4 km/h 
ź   Ładowność: 32500 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 15.2 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3 
ź   Masa własna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:
ź   Silnik: Mercedes Benz OM501LA 
ź   Moc: 335 kW/1800 obr/min 
ź   Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min 
ź   Układ przeniesienia napędu: Alison HD4560 (napęd 6x6) 
ź   Max. prędkość: 52.0 km/h 
ź   Ładowność: 37000 kg 
ź   Objętość skrzyni geometryczna: 18.5 m3 
ź   Objętość skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3 
ź   Masa własna: 29900 kg

WYNAJEM MASZYN TRANSPORT

 Zapewniamy kompleksową obs ługę w zakres ie  k ra jowego t ranspor tu 
ponadgabarytowego (nienormatywnego) podczas wykonywanych zleceń , tj. organizujemy 
wymagane zezwolenia do wykonania transportu oraz zapewniamy pilotaż zestawów własnymi 
samochodami. Oferujemy zestawy niskopodwoziowe o ładowności 40 i 20 ton.

Zestaw niskopodwoziowy 20 ton:

Zestaw niskopodwoziowy 40 ton:

Remonty kapitalne i odbudowa maszyn

 Wykonujemy kapitalne remonty maszyn budowlanych oraz ich odbudowy zgodnie 
z dokumentacją techniczną producenta. Wykorzystujemy wyłącznie nowe, oryginalne części oraz 
podzespoły. Wysoko wykwalifikowana kadra mechaników z wieloletnim doświadczeniem jest 
gwarancją wysokiej jakści wykonania zleconych zadań. 
 Na wykonane zlecenia udzialamy gwarancji od 6 do 18 miesięcy.

Przebieg remontu:
ź Demontaż maszyny oraz weryfikacja podzespłów
ź Piaskowanie elementow maszyny (rama, kabina, wózki jezdne, itp.)
ź Naprawa podzespołów (silnik, skrzynia biegów, zmiennik momentu, itp.)
ź Przygotowanie podzespolów do montażu (malowanie)
ź Montaż maszyny
ź Malowanie podkładem
ź Malowanie lakierem (dwie warstwy)
ź Próby poligonowe

Naprawa podzespołów

Wykonujemy naprawy bieżące oraz remonty i regeneracje następujących podzespołów:
ź silniki spalinowe
ź skrzynie biegów
ź zmienniki momentu
ź elementy hydrauliki siłowej
ź elementy trakcyjne
ź elementy osprzętu maszyny
ź osprzęt elektryczny

Obsługa serwisowa

 Serwis maszyn budowlanych dysponuje samochodami serwisowymi przystosowanymi do 
przewozu potrzebnych części oraz specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi 
umożliwiającymi szybką i fachową obsługę. 
 W pełni mobilny serwis dysponujący niezbędnymi narzędziami do sprawnego, 
niezależnego i szybkiego wykonania obsługi lub naprawy maszyny (agregaty prądotwórcze, gazy 
techniczne, prasy hydrauliczne, zest. diagnostyczne, itp.) jest gwarancją ciągłego utrzymania 
maszyny w ruchu oraz krótkich przestojów. 
 Dzięki ciągłemu kontaktowi z naszymi serwisantami oraz posiadaniu własnych zestawów 
niskopodwoziowych w przypadku poważniejszej awarii sprzętu, w ciągu 24 godzin gwarantujemy 
wymianę maszyny.
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Sprzedaż części

 Prowadzimy sprzedaż części zamiennych nowych oraz po regeneracji do większości 
maszyn budowlanych (CATERPILLAR, HUTA STALOWA WOLA, LIEBHERR, JCB, CASE, 
KOMATSU, HANOMAG),oraz filtrów Flueetguard, uszczelnień technicznych; w tym nietypowych 
dorabianych na zamówienie Klienta, wszelkiego typu łożysk, przewodów ciśnieniowych (własna 
produkcja).

Przewody hydrauliczne:

 Działalność firmy obejmuje również produkcję przewodów hydraulicznych wg katalogu 
producenta maszyny lub zgodnie ze specyfikacją klienta. Wykonywane przewody mają 
zastosowanie przede wszystkim w maszynach budowlanych i górniczych; spycharki, koparki, ale 
również w maszynach rolniczych; ciągniki, przyczepy, maszynach leśnych, w transporcie 
drogowym (np. samochodach ciężarowych) i kolejowym, w wózkach widłowych, prasach.

 Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych hydrauliki siłowej takich jak końcówki, 
węże niezbędne do produkcji przewodów hydraulicznych wszelkiego typu w systemie 
metrycznym i calowym. W produkcji przewodów wykorzystujemy znane na całym świecie prasy 
FINN POWER oraz urządzenia do cięcia, skrawania, czyszczenia i testowania przewodów.

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w której zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami będziecie mogli Państwu wykonać:

Okresowe badania techniczne:
ź motocykli i motorowerów;
ź samochodów osobowych i ciężarowych;
ź pojazdów z instalacją gazową;
ź ciągników samochodowych;
ź przyczep i naczep ciężarowych;
ź autobusów;
ź ciągników rolniczych i przyczep rolniczych;
ź pojazdów marki "SAM".

Pierwsze badania techniczne:
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

Dodatkowe badania techniczne:
- taksówek;
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;
- pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy;
- pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym;
- pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
- pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy;
- ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów;

Ocena techniczna pojazdu, w skład której wchodzą:
- sprawdzenie zbieżności na płycie najazdowej
- ocena sprawności amortyzatorów
- sprawdzenie hamulców na urządzeniu rolkowym
- sprawdzenie zawieszenia
- analiza spalin
- ustawienie świateł
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REMONTY I SERWIS

REMONTY I SERWIS 

 Głównym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ziemnych. Jesteśmy w 
pełni przygotowani pod względem sprzętowym i organizacyjnym do realizacji zleconych zadań, 
bez względu na ich charakter. Dysponujemy w pełni wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, a 
zlecone prace wykonujemy własnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych operatorów 
z wieloletnim stażem

 Świadczymy również usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma 
dysponuje blisko czterdziestoma jednostkami sprzętowymi. Gwarantujemy pełną sprawność, 
dobry stan techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdują się: spycharki 
(CATERPILLAR, HSW), koparki (HYUNDAI, VOLVO), wozidła technologiczne (BELL), ładowarki 
(HYUNDAI, LIUGONG, HSW) oraz walec (HAMM).

 Wykonujemy remonty kapitalne i odbudowy maszyn oraz ich podzespołów, świadczymy 
usługi w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw bieżących. Dysponujemy w pełni 
wyposażonymi halami remontowymi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.
 

Główny zakres działalności:
ź roboty budowlane, drogowe i ziemne
ź wynajem maszyn budowlanych
ź remonty i serwis
ź sprzedaż maszyn i części
ź produkcja przewodów hydraulicznych
ź okręgowa stacja kontroli pojazdów

OFERTA 

KONTAKT

Waśpol sp. z o. o.
ul. Energetyków 2
32-050 Skawina

Godziny otwarcia:
ź Biuro: pn-pt 7-15
ź Warsztat: pn-pt 7-16
ź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-18, sb 8-13

Telefon:
ź (12) 276 34 92 
ź (12) 276 25 58
Faks:
ź (12) 276 26 20

www.was-pol.pl
biuro@was-pol.pl

NIP: 679-000-38-68
Regon: 350541667

Kraków

Skawina

     A4 Katowice 

 Rzeszów A4     

 Kielce  S7     

 Zakopane S7     


