
Wracamy do sprawdzonych
rozwiązań

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku
usług pompowania betonu?
Rynek jest mocno konkurencyjny. Znacznie wzrosła
liczba firm oferujących tego typu usługi. Nie jest
więc łatwo, ale radzimy sobie.

W takim razie jaki jest Pana sposób na prze-
trwanie?
Nie mogę zdradzać szczegółów, gdyż – jak wspom-
niałem wcześniej – konkurencja jest ogromna.
Ale nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem,
że klucz do sukcesu tkwi w optymalnej organiza-
cji pracy.

To znaczy, że udało się Panu osiągnąć
sukces…
Absolutnie tak. Daliśmy radę przetrwać trudny
okres spowolnienia i znów jesteśmy dobrze przy-
gotowani na obsługę budów praktycznie na terenie
całego kraju, a nawet za granicą.

W jaki sposób prowadzone były przygoto-
wania? Na czym polega zmiana?
Z jednej strony położyliśmy ogromny nacisk na
właściwy dobór kadry oraz jej stałe szkolenie i pod-
noszenie kwalifikacji. Nie szczędzimy sił i środków,
aby nasi pracownicy stali się jeszcze lepszymi, bar-
dziej wykwalifikowanymi profesjonalistami. Naj-
lepszym potwierdzeniem co do słuszności wy-
branej drogi jest niewielka rotacja pracowników,
co w przypadku innych firm jest istną piętą achil-

lesową. Mam świadomość dużej odpowiedzial-
ności spoczywającej na barkach operatora, który
na placu budowy musi zmierzyć się z wieloma wy-
zwaniami i trudnościami. Wyjazd na plac budowy
wielką pompą to zawsze wyzwanie – koordyna-
cja pracy z dostawcami betonu, obsługą placu bu-
dowy. Nasz operator musi być bardzo samo-
dzielnym i sprawnym kapitanem tego okrętu.
Z drugiej strony, co równie ważne, poczyniliśmy
liczące się inwestycje w nowy sprzęt.
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Jaka jest skala tych inwestycji? 
Świadczymy usługi pompowania od 20 lat. Znamy
praktycznie wszystkie marki pomp. Zaczynaliśmy
od niemieckich urządzeń, potem przestawiliśmy
się na włoskie.

Dlaczego właśnie włoskie?
Niemieckie pozostały samochody. Mam dobre
doświadczenie ze współpracy z firmą Merce-
des-Benz. Jeśli chodzi o pompy, to wiele czynni-
ków złożyło się na ten wybór. Można podsumować
to hasłem „Optymalna jakość w optymalnej cenie”.

Był Pan znany przez całe lata jako właści-
ciel floty kilkudziesięciu pomp marki Sermac.
Pana pompy były rozpoznawalne dzięki
charakterystycznej pomarańczowej barwie
i wspomnianej marce. Potem chyba się coś
zmieniło?
Zdecydowaliśmy, by sprawdzić, co mają do za-
oferowania inni dostawcy. To normalna prak-

tyka, która wynika z poszukiwania najbardziej
optymalnych rozwiązań. 

W 2014 r. został Pan właścicielem naj -
dłuższej pompy w Europie?
Tak. I jestem nim nadal (uśmiech). Po prostu
wypadało mi jako największej prywatnej firmie
w branży mieć najdłuższą pompę. Tak samo było
w 2008 r. – wtedy też zostałem właścicielem
najdłuższej w Europie pompy. Jeśli chodzi o dal-
sze poważne inwestycje w nowy sprzęt, zdecy-
dowałem się na powrót do mojego sprawdzonego
kluczowego dostawcy od lat, czyli włoskiej firmy
Sermac.

Dlaczego właśnie Sermac?
Tak jak wspomniałem wcześniej, silna konkuren-
cja zmusza nas do optymalizacji organizacji pracy.
Nie wyobrażam sobie działania bez precyzyjnej kal-
kulacji kosztów. W naszej firmie, gdzie działamy
w bardzo różnych, trudnych warunkach, musimy

mieć pewność, że sprzęt nas nigdy nie zawiedzie.
Koszty wynikające z niespodziewanego przestoju
pompy na placu budowy – niejednokrotnie od-
dalonego setki kilometrów od naszej bazy – są
trudne do oszacowania. Na pewno wysokie. Po
latach doświadczeń pracy na różnych pompach
zdecydowanie wybieramy Sermac.

Czy Pański wybór jest teoretyczny, czy też
stoją za tym jakieś fakty?
To nie jest żadna teoria, a czysta praktyka. W 2015 r.
sprowadziliśmy na nasze stale rosnące potrzeby
aż osiem nowych pomp Sermac. Portfel zamówień
na 2016 r. też jest już pełny. Obecnie mamy flotę
43 pomp, w tym większość marki Sermac.

Jakie modele Sermac Pan preferuje?
Jako firma specjalistyczna musimy mieć pompy
duże, których nie mają mali lokalni dostawcy. Ba-
zuję na modelach klasy 60 oraz 70. Pompy Sermac
Sirio 6RZ65 oraz Sermac Sirio 6RZ56 to nowo-
czesne urządzenia, które cechuje duża nieza-
wodność pracy oraz – co bardzo dla mnie ważne
– niewielkie naciski jednostkowe na osie. Pompy
klasy 70 mają naciski najbardziej obciążonych osi
w granicach 9 ton. Niewielkie naciski osi dają
nam ogromną przewagę nad konkurencją, gdyż
możemy naszymi dużymi pompami praktycznie
wszędzie wjeżdżać. Ponadto czujemy się bez-
piecznie i komfortowo, pracując pompami wy-
konanymi z najwyższej jakości stali. Przez prawie
15 lat eksploatacji nie mieliśmy nigdy problemu
z masztami i podporami. Zatem dla nas Sermac
to nie tylko bezawaryjne urządzenia robocze, ale
– co szczególnie ważne dla naszych operatorów
– pompy dające komfort pełnego bezpieczeń-
stwa podczas pracy.

Dziękuję za rozmowę.
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