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A M A G O 

tekst i zdjęcia: AMAGO SP. Z O.O.

– nowoczesność poparta 
doświadczeniem

Amago, firma o całkowicie polskim kapitale, została 
założona w  Krakowie w  1996 r. Jako dystrybutor 
sprzętu budowlanego, fundamentowego, wiertnicze-
go i  drogowego światowych marek oferuje swoim 
klientom produkty najwyżej jakości.



34

Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz 
doskonałej znajomości światowego rynku. Wszystko to 
sprawia, że produkty dostarczane przez Amago cechują 
się wysoką wydajnością oraz niskimi kosztami eksploata-
cji. Firma ma zasięg ogólnopolski i poza siedzibą, która 
mieści się w Cholerzynie koło Krakowa, posiada oddział 
w Warszawie, a także mobilną flotę serwisową na terenie 
całego kraju.

Pięć działów – maszyny budowlane, drogowe, wiertnicze, 
fundamentowe i dział techniczny, w jakie zorganizowana jest 
struktura firmy, funkcjonuje niezależnie, jednak wzajemnie 
się uzupełnia, dzięki czemu Amago jest jedynym w swoim 
rodzaju konsultantem dla firm z branży drogowej, wiertniczej 
i fundamentowej.

Maszyny budowlane

W ofercie maszyn budowlanych znajdują się najlepsze 
maszyny budowlane, które wiodą prym wśród produktów 
w swojej klasie. Ich atutem jest optymalny stosunek jakości 
do ceny i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Prio-
rytetem firmy jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań 
dostosowanych do charakteru działalności klientów, dlatego 
oferowane maszyny przeznaczone są do różnego rodzaju ro-
bót ziemnych. Katalog maszyn budowlanych obejmuje koparki 

kołowe i gąsienicowe, ładowarki, minikoparki i miniładowarki 
marki Hyundai, producenta powszechnie uznawanego za 
lidera w branży, którego Amago jest jedynym oficjalnym dys-
trybutorem na polskim rynku. Zaawansowana ergonomiczna 
inżynieria i  technologia oraz podzespoły renomowanych 
dostawców decydują o  tym, że sprzęty te są kwintesencją 
doskonałości same w sobie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także koparko-łado-
warki tureckiego producenta MST, których Amago jest wyłącz-
nym dystrybutorem w Polsce. Maszyny spełniają europejskie 
normy emisji spalin, są przyjazne dla środowiska i bezpieczne 
dla operatora. Wykorzystanie w ich konstrukcji podzespołów 
światowych producentów zapewnia koparko-ładowarkom 
MST niezawodność, moc, szybkość cykli i wysoką produk-
tywność.

Maszyny drogowe

Dział drogowy prowadzi sprzedaż na terenie kraju urządzeń 
firmy Astec, będącej największym producentem wytwórni mas 
bitumicznych w obu Amerykach i jedną z największych firm 
tego typu na świecie. Oprócz sprzedaży maszyn Amago świad-
czy także dla branży drogowej usługi modernizacji otaczarni 
przez wyposażanie ich w instalacje do spieniania asfaltu oraz 
dozowania granulatu asfaltowego.
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Maszyny wiertnicze
Amago proponuje pełen zakres narzędzi do prowadzenia 

prac wiertniczych oraz badań geotechnicznych. Dział maszyn 
wiertniczych oferuje urządzenia do wierceń hydrogeologicznych 
i badawczych. Wiertnice włoskiej firmy Fraste, dostępne w kil-
kunastu modelach, są idealne do prac, gdzie wszechstronność 
musi współdziałać z dużymi prędkościami i momentami ob-
rotowymi. Sondy statyczne i dynamiczne Pagani wyposażone 
są w hydraulicznie napędzane gąsienice oraz półautomatyczny 
lub w pełni automatyczny, w zależności od wersji, system 
kotwienia, umożliwiający szybką i stabilną pracę w każdym 
gruncie. W ofercie dostępne są także maszyny wiertnicze ame-
rykańskiej firmy Gefco do zadań z zakresu wierceń studzien-
nych, monitoringu środowiskowego, wierceń geotermalnych 
czy naftowych. Propozycje Amago w zakresie produktów do 
wiertnictwa uzupełniają prewentery, stacje sterowania CAD 
Control Units oraz części do urządzeń wiertniczych.

Maszyny fundamentowe

Amago jest także przedstawicielem uznanych europejskich 
firm specjalizujących się w produkcji sprzętu geotechnicznego 
i  fundamentowego. Mait, włoska rodzinna firma, specjali-
zuje się w produkcji maszyn i urządzeń do każdej technologii 
fundamentowania. Dużą zaletą wiertnic Mait jest ich wielo-
funkcyjność. Jedną bazę, dzięki odpowiedniemu doposaże-
niu, można stosować do każdej technologii, co jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia ekonomii. Maszyny Mait sprawdzą 
się w przypadku pali CFA, wielkośrednicowych, wbijanych, 
wierconych, ścianek szczelnych, technologii DSM, jet grouting 
i innych. Na masztach mogą także zostać zamontowane wi-
bromłoty do pogrążania rur czy grodzic.

W ofercie firmy znajdują się także wibromłoty oraz młoty 
hydrauliczne, montowane na palownicach lub wolno wiszące 
na koparkach, francuskiej firmy PTC, a także pompy, gruszki 
i pompogruszki do betonu uznanego włoskiego producenta, 
firmy Mecbo. Angielski akcent stanowią młoty hydrauliczne do 
montowania zarówno na palownicach, koparkach, jak i wolno 
wiszące na dźwigach firmy BSP.

Nie tylko sprzedaż

Oferta Amago, oprócz sprzedaży maszyn nowych i uży-
wanych, obejmuje także szeroki wachlarz osprzętu do prac 
ogólnobudowlanych i specjalistycznych, m.in. osprzęt wyburze-
niowy Daemo (młoty, szczęki, nożyce, multiprocesory), głowice 
frezujące Erkat, świdry Augertorque wibromłoty na koparki 
PTC, łyżki przesiewająco-kruszące Remu i MB Crusher. Firma 
dostarcza (na specjalne zamówienie) osprzęt dopasowany do 
indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie dostępne są również 
części zamienne do maszyn budowlanych wszystkich marek.

Ważne miejsce w strukturze firmy zajmuje dział techniczny, 
specjalizujący się w naprawach, przeglądach, serwisach i remon-
tach maszyn budowlanych i wiertniczych wszystkich marek. 
Funkcjonujący w jego ramach dział części zamiennych zajmuje 
się sprzedażą części zamawianych zarówno dla klientów, jak 
i do wszystkich bieżących przeglądów technicznych i napraw 
wykonywanych przez serwis Amago. Równie istotną część 
działu technicznego stanowi magazyn – ok. 100 m2 powierzchni 
magazynu w Cholerzynie pozwala na utrzymywanie w goto-
wości roboczej dużego zespołu części zamiennych. Strategicz-

nym punktem spółki jest jednak serwis Amago, który tworzy 
12 wyspecjalizowanych mobilnych serwisantów-mechaników 
i dziewięć w pełni wyposażonych samochodów serwisowych. 
Klienci firmy mają do dyspozycji serwis 24 h, dostępny siedem 
dni w tygodniu i gwarancję otrzymania pomocy do 12 godzin 
od zgłoszenia.

Autostrada-Polska 2018 i Wod-Kan 2018

Okazją do osobistego zapoznania się z ofertą firmy oraz 
obejrzenia maszyn będą targi Autostrada-Polska 2018, które 
odbędą się w dniach 8–10 maja w Kielcach. Pracow-
nicy Amago zapraszają do stoiska zewnętrznego ZC4 
i wewnętrznego E35. W czerwcu firma będzie obecna 
także podczas targów Wod-Kan w Bydgoszczy.

Maszyny budowlane  POLSKA


