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Autostrada, MASZBUD, Rotra

30.06–02.07.2020

Fot. Targi Kielce

W związku z sytuacją w Europie
Zarząd Targów Kielce podjął
decyzję o zmianie terminu targów
AUTOSTRADA i towarzyszących im
wystaw MASZBUD i ROTRA.
Wydarzenie odbędzie się w dniach
od 30 czerwca do 2 lipca 2020 r.
Kielecki ośrodek wystawienniczy
liczy na zrozumienie i wykorzysta
dodatkowy czas na jeszcze
lepsze przygotowanie wystawy,
tak, aby tegoroczna edycja
Międzynarodowych Targów
Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA w nowym terminie
była jeszcze lepsza.
Fot. Targi Kielce

Nowy termin targów
AUTOSTRADA 2020
30.06-2.07.2020, Targi Kielce
Branża drogowa nieustannie się rozwija, co jest związane z pojawianiem się coraz to nowszych innowacji i ulepszeń technologicznych, które oparte są na opracowaniu bardziej
kompleksowych rozwiązań w branży. Oferta Międzynarodowych Targów Budownictwa
Drogowego Autostrada jest stale poszerzana, aby impreza spełniała potrzeby i oczekiwania
zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Oprócz szerokiej oferty niezbędnego asortymentu
do budowy dróg, na targach odbywa się wiele spotkań biznesowych, których celem jest
poszerzenie sieci kontaktów biznesowych, ale też zapoznanie się z najnowocześniejszymi
maszynami i materiałami stosowanymi w opracowywaniu konstrukcji drogowych.
W przestrzeni Targów Kielce powstaną specjalnie zaaranżowane sceny tematyczne dotyczące
perspektyw gospodarczych, finansowych i otoczenia prawnego branży. Nie zabraknie również
omówienia tego, w jakim kierunku zmierza technologia budowy i zarządzania drogami. Najmocniejszym punktem wydarzenia będą fora i debaty, które stworzą możliwość do wymiany
doświadczeń oraz rozmów o wyzwaniach związanych z branżą budownictwa drogowego.
Podczas Forum „Autostrada” poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia, cenne dla firm,
instytucji i osób związanych z branżą. Tematem wiodącym spotkania będą „Drogi Przyszłości” omówione z perspektywy kondycji gospodarczej. Nie zabraknie również sekcji tematycznych uwzględniających inwestycje i biznes. Ideą przedsięwzięcia będą także prezentacje
produktów i usług przedsiębiorców w zakresie inteligentnego budownictwa energooszczędnego, które zawarte są w zrównoważonej infrastrukturze.
Oprócz walorów technologicznych, coraz częściej dostrzegana jest także funkcjonalność, ale
i estetyka tworzonej infrastruktury drogowej. Podczas Forum „Zielona Autostrada” zaprezentowane zostaną możliwości dotyczące projektowania zieleni drogowej, aspektów prawnych
związanych z wycinką drzew i krzewów oraz procedur utrzymania dróg i zieleni przydrożnej.
wydanie targowe miesięcznika Forum Budowlane

dr Andrzej Mochoń,
Prezes Zarządu Targów Kielce
Dążymy do tego, aby wydarzenie czysto
targowe, stało się targowo-konferencyjnym. Udoskonalamy ofertę spotkania, aby
spełniało potrzeby i oczekiwania zarówno
wystawców, jak również zwiedzających.
W tym roku przed nami zatem – Forum
Autostrada, które umożliwi nawiązanie
cennych kontaktów biznesowych, wymianę
doświadczeń i wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań. Nic nie zastąpi bezpośredniego
spotkania.
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Statycznie i dynamicznie
dla drogownictwa
Zakres branżowy wystaw zaspokoi z pewnością wymagania całej branży drogowej.
Zaprezentowane zostaną nowoczesne
maszyny i sprzęt budowlany, materiały
i surowce do budowy dróg, innowacyjne
produkty i rozwiązania technologiczne.
Imponująca w tym roku jest liczba wydarzeń towarzyszących dla wystaw z zakresu
budownictwa infrastrukturalnego.
Kolejnym z ciekawych elementów Targów
Budownictwa Drogowego będą pokazy

dynamiczne, podczas których wystawcy
targów MASZBUD i AUTOSTRADA będą
mogli zademonstrować działanie swoich
maszyn oraz sprzętu budowlanego. Strefa
pokazowa zostanie ulokowana bezpośrednio przy halach wystawienniczych i obejmie duży obszar nieuzbrojonego terenu.

Liderzy rynku
wystawcami targów
Wśród wystawców, którzy zadeklarowali są
obecność podczas targów AUTOSTRADA

Wydawcą „Forum Budowlane Expo”
jest redakcja miesięcznika „Forum
Budowlane”, partner medialny tegorocznych targów, wspólnie z Targami
Kielce.
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Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA to jedno z najbardziej uniwersalnych wydarzeń branżowych w Polsce.
Spotkanie obejmuje trzy wystawy związane z infrastrukturą drogową – AUTOSTRADA, ROTRA – poświęcona pojazdom
specjalistycznymi, MASZBUD – dedykowana maszynom budowlanym. Wystawy
te dają możliwość odbycia wielu ciekawych rozmów z przedstawicielami firm
budowlanych, specjalistami z branży oraz
zarządcami dróg. Wśród wystawców, którzy zadeklarowali swój udział w majowym
wydarzeniu znaleźli się już niekwestionowani liderzy rynku.
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Nowe ładowarki Kubota od kwietnia w Polsce

Ekspansja LGMG na krajowym rynku

Deskowania aluminiowe – dlaczego są tak dobre?
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Forum „Autostrada”

samochodowych oraz wózków i ciągników akumulatorowych. Swoją obecność
na wystawie ROTRA planuje również
firma KH-KIPPER, największy producent
zabudów ciężarowych powyżej 12 t DMC
oraz dostawca zróżnicowanych produktów dla różnych branż i na wiele rynków.
Nie zabraknie również prezentowanych
podczas targów nowości. Firma Optimas,
zaprezentuje nowe maszyny do układania
kostki brukowej (Optimas S19).

Fot. Targi Kielce

2020 są wiodące firmy z branży. Branża
wytwórstwa mas bitumicznych to jedna
z podwalin budownictwa dróg i targów
AUTOSTRADA, dlatego miło jest nam
poinformować, że w gronie wystawców
znaleźli się m.in.: Orlen Asfalt, Lotos Aslfat, Pebit, Nynas.
Na wystawie MASZBUD pojawią się także
firmy specjalizujące się m.in. w dziedzinie prac brukarskich, najwięksi producenci hydraulicznych betonomieszarek

Targom towarzyszyć będzie również bogaty
program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm. Najmocniejszym punktem wydarzenia będą
fora i debaty, które stworzą możliwość do
wymiany doświadczeń, rozmów o wyzwaniach i unowocześnieniach we współczesnym drogownictwie.
Tegoroczna oferta wydarzeń towarzyszących targów została przygotowana
w różnorodnej formule – merytoryczne
sesje przygotowane według trzech grup
tematycznych: Drogi Przyszłości; Gospodarka, biznes, inwestycje oraz Zrównoważona infrastruktura. Przestrzeń Targów
Kielce zostanie przygotowana do wystąpień w ramach różnych, wybranych ścieżek tematycznych. Po raz drugi, podczas
wydarzenia odbędzie się Forum „Zielona
Autostrada”, gdzie fachowcy związani z sektorem infrastruktury drogowej będą mogli
dyskutować o racjonalnym i nowoczesnym
projektowaniu zieleni miejskiej. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące m.in.
projektowania zieleni drogowej, aspektów
prawnych związanych z wycinką drzew
i krzewów oraz procedur utrzymania dróg
i zieleni przydrożnej.

Na święto branży drogowej zapraszamy od 30 czerwca do 2 lipca 2020, do Targów Kielce!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na
www.autostrada-polska.pl

wydanie targowe miesięcznika Forum Budowlane
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Fot. Targi Kielce

Targi Autostrada w liczbach

Targi w 2019 roku

17

261

10 500

15 000

krajów

wystawców

branżowych
odwiedzających

m2 powierzchni
wystawienniczej

innowacje
jazdy testowe

4

pokazy na żywo

ważne debaty

przyszłość branży

nowe kontrakty
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Cała branża w jednym miejscu

Maszyny, sprzęt i narzędzia
budowlane, sprzęt pomiarowy,
części zamienne

Projektowanie,
oprogramowanie,
doradztwo.

Transport,
pojazdy specjalistyczne
i ich wyposażenie

Inżynieria ruchu drogowego:
oznakowanie, sygnalizacja,
systemy parkingowe,
ekrany akustyczne,
sterowanie ruchem

Zakres
branżowy:

Materiały konstrukcyjne i komponenty:
kruszywa, chemia budowlana,
materiały wiążące, asfalty itp.

Technika komunalna:
utrzymanie budynków, pielęgnacja zieleni,
sprzęt do odśnieżania i utrzymania czystości,
transport odpadów

Zwiedzający z 32 krajów

Albania
Algieria
Austria
Białoruś
Belgia
Chiny
Czechy

Estonia
Gana
Hiszpania
Holandia
Indie
Kanada
Kazachstan

Kongo
Liban
Litwa
Łotwa
Nepal
Niemcy
Polska

wydanie targowe miesięcznika Forum Budowlane

Rumunia
Rosja
RPA
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Turcja

Ukraina
Włochy
Wielka Brytania
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Fot. Targi Kielce

Rozwijamy się dzięki inwestycjom
dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce

budownictwa drogowego – targów
Autostrada. Szczyt rozwoju tego wydarzenia był zbieżny z sytuacją rynkową,
kiedy dekadę temu zapotrzebowanie
na nowoczesne maszyny do budowy
dróg było największe. Dzisiaj działamy
w innej sytuacji, dlatego targi również
zmieniają swoją formułę. Dążymy
do tego, aby wydarzenie czysto targowe, stało się targowo-konferencyjnym. Udoskonalamy ofertę spotkania,
aby spełniało potrzeby i oczekiwania zarówno wystawców, jak również
zwiedzających. W tym roku przed
nami zatem – Forum Autostrada, które
umożliwi nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nic nie zastąpi bezpośredniego
spotkania.

Fot. Targi Kielce

Infrastruktura Targów Kielce obejmuje siedem nowoczesnych hal, duże
parkingi i centrum kongresowe. Nowy
sezon rozpoczął się pod znakiem inwestycji. Wśród nich jest między innymi
budowa nowoczesnej hali „H”, której
powierzchnia wyniesie 12 tys. m kw.,
czyli dwukrotnie więcej od obecnie
największego pawilonu wystawienniczego. Dalsze plany inwestycyjne dotyczą również modernizacji hali „G”,
budowy nowego terminala wjazdowego
oraz połączenia Centrum Kongresowego z halami targowymi. Nasza przestrzeń rozwija się między innymi dzięki
inwestycjom drogowym. Mamy świetne
połączenie komunikacyjne w pobliżu
węzła drogowego Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74). Od ponad 25 lat
jesteśmy organizatorami święta branży

6

Autostrada, Maszbud, Rotra · 30.06–02.07.2020

expo

forum

budowlane

Fot. Targi Kielce

Opinie wystawców o targach
AUTOSTRADA
„Co roku na tej ważnej imprezie
targowej Stowarzyszenie porusza temat nawierzchni betonowych. Bardzo nas cieszy, że na
konferencji pojawia się wielu
uczestników” – Piotr Kijowski,
Stowarzyszenie Producentów
Cementu.
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Kogo spotkamy
w Targach Kielce?
Najwyższa jakość betonu
z ELKON

Nowości firmy OPTIMAS
Firma OPTIMAS w swoim asortymencie
dysponuje maszynami i narzędziami do
układania kostki brukowej oraz innymi
sprzętami budowlanymi. To również niezwodny partner w zakresie racjonalizacji
i modernizacji procesów przy pracach brukarskich. Firma posiada wiele innowacyjnych produktów, systemów i rozwiązań,
które zostaną zaprezentowane podczas
tegorocznych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada.
Wśród nowości pojawi się maszyna Optimas
S19, do układania kostki brukowej. Na stoisku firmy będzie można zobaczyć również
m.in. samojezdną, podciśnieniową układarkę
do krawężników Optimas VacuPalletMobil
oraz łyżkę taśmociągową do tworzenia ławy
pod krawężniki Optimas MVS Finliner.

Fot. Elkon

ELKON – największy producent węzłów
betoniarskich w Europie to jeden z wystawców targów AUTOSTRADA. Jest to globalna firma z betoniarniami zainstalowanymi w 130 krajach na 6 kontynentach.
W produkcji wytwórni betonu, wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologicznie i najpotężniejsze fabryki.
Wieloletnie doświadczenie, zaawansowana technologia produkcji i innowacyjne
rozwiązania przekładają się na produkcję
najwyższej jakości produktów. W ofercie
ELKON znajduje się szeroki wachlarz asortymentu m.in. mobilne, stacjonarne i kompaktowe węzły betoniarskie, wibroprasy
do produkcji bloczków i kostki brukowej.
W ofercie firmy znajdują się także maszyny

niezbędne praktycznie na każdej budowie.
Takim sprzętem jest ELKOBLOCK-36M,
który został zaprojektowany do produkcji
kostki brukowej, bloczków krawężnikowych, płyt ażurowych, przepustów, odwodnień itp. Zdolność produkcyjna tej maszyny
to ponad 1000 metrów kwadratowych
w ciągu 8 godzin. Budowa i oprogramowanie ELKOBLOCK-36M mają wiele zalet
i gwarantują łatwą oraz szybką produkcję
bloków betonowych. Firma oferuje swoim
klientom również stacjonarne pompy do
betonu typu przyczepa.
ELKON przedstawia kompletne rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wysoka zdolność
produkcyjna firmy jest możliwa dzięki
zintegrowanym zakładom produkcyjnym,
zaawansowanej technologicznie infrastrukturze, doświadczonym inżynierom i całemu
zespołowi.

Wibroprasa Elkon ELKOBLOCK-36M. Została zaprojektowana do produkcji kostki brukowej, bloczków krawężnikowych, płyt
ażurowych, przepustów, odwodnień itp.
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Asfalty z ORLENU
ORLEN Asfalt sp. z o.o. należy do Grupy
ORLEN i jest jednym z największych
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni
drogowych. Spółka zaprezentuje swoje produkty podczas targów AUTOSTRADA.
Główna aktywność ORLEN Asfalt skupia
się na zaspokojeniu popytu na asfalt na krajowym rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu aktywności na rynkach zagranicznych.
Spółka prowadzi także doradztwo technologiczne oraz prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oceny właściwości oraz nowych
zastosowań oferowanych przez spółkę produktów. Na tym polu współpracuje z wieloma jednostkami akademickimi oraz
badawczymi.
W ofercie Grupy Kapitałowej ORLEN
znajdują się asfalty pochodzące z pięciu
ośrodków produkcyjnych zlokalizowanych
w Polsce, Czechach i na Litwie. Wśród
nich można wyróżnić m.in. asfalty drogowe, asfalty modyfikowane ORBITON
i wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
asfalty wielorodzajowe oraz asfalty przemysłowe. ORLEN Asfalt od wielu lat rozwija
działalność oraz projektuje nowe produkty
w oparciu o wiedzę swoich specjalistów.
Wykonany przy udziale spółki odcinek
testowy z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych był pierwszym takim
w Polsce i czwartym w Europie.
Obecnie grupa produktów modyfikowanych polimerami – ORBITON HiMA
stanowi jeden z najszybciej rozwijających się kierunków technologii budowy
nawierzchni drogowych. Produkt ten to
szansa na wydłużenie żywotności drogi oraz
optymalizację konstrukcji nawierzchni.
Podczas targów spółka zaprezentuje swoją
najnowszą publikację poświęconą tej kategorii produktów – Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA.

Wśród nowości na stoisku firmy
Optimas pojawi się maszyna do
układania kostki brukowej Optimas
S19. Ponadto będzie można zobaczyć
układarkę do krawężników Optimas
VacuPalletMobil oraz łyżkę do
tworzenia ławy pod krawężniki Optimas
MVS Finliner
wydanie targowe miesięcznika Forum Budowlane
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Rys. Orlen

i innych. Ścisła współpraca z kontrahentami zagranicznymi oraz odpowiednie
narzędzia pozwalają skrócić czas naprawy
do minimum.

Zabudowy KH-Kipper
dla różnych branż
i na wiele rynków

Tak prezentuje się segment asfaltowy Grupy ORLEN w liczbach

Atlas Lotto –
doświadczenie,
zaangażowanie
i solidność

Fot. Atlas Lotto

Atlas Lotto to solidny i wiarygodny partner
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie
maszyn budowlanych i usług. Firmy nie
zabraknie na targach MASZBUD.
Początkowo, firma zajmowała się głównie wynajmem sprzętu i wykonywaniem

robót budowlanych. Dynamiczny rozwój
Atlas Lotto spowodował podjęcie decyzji
o poszerzaniu zakresu działalności. Obecnie w ofercie Atlas Lotto znajduje się szereg
działań związanych m.in. z kompleksowym
serwisem i sprzedażą koparek oraz ładowarek Atlas, w tym koparek dwudrogowych. Firma zajmuje się również sprzedażą
maszyn budowlanych oraz sprzedażą i regeneracją części zamiennych.
Świadczone usługi obejmują również
hydraulikę siłową, naprawy pomp hydraulicznych, silników, reduktorów obrotu

Wiodąca firma, największy producent zabudów ciężarowych powyżej 12 t DMC oraz
dostawca zróżnicowanych produktów dla
różnych branż i na wiele rynków, pojawi się
podczas targów AUTOSTRADA 2020
Firma KH-KIPPER wyprodukowała najwięcej w swojej historii jednostek zabudów,
przyczep i naczep. Większość z ponad 2000
wyprodukowanych sztuk trafiła na zagraniczne rynki, a w ostatnich 4 latach producent podwoił skalę swojej działalności.
Rekordowe wyniki sprzedażowe są naturalnym efektem długoletnich, bardzo dobrych
relacji z klientami, partnerami oraz importerami i producentami w kraju i za granicą.
Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się
do podjęcia decyzji o budowie nowej hali
montażu końcowego i budynku biurowego
w siedzibie firmy, w Kajetanowie.
Tytuł najpopularniejszego produktu KH-KIPPER w 2019 roku zyskała zabudowa
tylnozsypowa half-pipe (W1U), służąca
do przewozu materiałów sypkich i asfaltu.
W krajach Europy Wschodniej nie słabnie
również popularność kwadratowych tylnozsypowych zabudów (W1C). Wprowadzona
na rynek w 2018 roku kwadratowa zabudowa (W1CE) z podgrzewaniem skrzyni

Atlas Lotto zajmuje się sprzedażą używanych maszyn budowlanych oraz zapewnia kompleksowy serwis koparek i ładowarek
Atlas, a także serwis pogwarancyjny koparek dwudrogowych Atlas
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Najpopularniejszy produkt KH-KIPPER w 2019 roku – zabudowa tylnozsypowa half-pipe (W1U)

Wprowadzona na rynek w 2018 roku kwadratowa zabudowa (W1CE)
z podgrzewaniem skrzyni
wydanie targowe miesięcznika Forum Budowlane

została bardzo dobrze przyjęta, szczególnie
w Rosji. Dzięki współpracy z lokalnymi
przedstawicielstwami handlowymi we
Francji i Niemczech, mocno wzrosła także
sprzedaż zabudów trójstronnych.
Firma KH-KIPPER produkuje również
zabudowy dedykowane branży kopalnianej.
Takim produktem jest zabudowa o numerze
2000 oraz skrzynia na podwoziu Scania 8x4.
KH-KIPPER nie zwalnia tempa, wciąż
udoskonala produkty i chce utrzymać
produkcję na wysokim poziomie. Producent planuje zbudować swoją przewagę
nad konkurencją poprzez kompleksowe
podejście do obsługi klienta, a własne
biuro konstrukcyjne pozwala zaprojektować i wykonać zabudowy na konkretne
podwozie, z uwzględnieniem konkretnych
elementów. Na rynku pojawi się również
kilka nowości produktowych firmy m.in.
zabudowa half-pipe (W1U) ze specjalną
izolacją termiczną do transportu asfaltu
oraz zabudowy trójstronne o poprawionej
funkcjonalności. Firma deklaruje również
powrót do urządzeń hakowych oraz zabudów komunalnych.
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Największe spotkanie
branży w Polsce:
spojrzenie w przyszłość,
wymiana wiedzy,
testowanie sprzętu,
pokazy dynamiczne.

Wstęp na targi bezpłatny
po rejestracji na stronie
www.autostrada-polska.pl

Nowość:
Forum AUTOSTRADA
• drogi przyszłości • gospodarka, biznes, inwestycje • zrównoważona infrastruktura

