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Letošnja Bauma, ki je potekala v Munchnu je postregla s 

presežki. Med 535.000 tisoč obiskovalci je bilo tudi veliko naših 

strank, s katerimi smo si ogledali novosti naših dobaviteljev. Pri 

Ditch Witchu smo predstavili prototip HDD vrtalnega stroja za 

horizontalno vodeno vrtanje Ditch Witch JT60 All Terrain, ki 

zmore vrtanje v najtrše kamenine ter novo elektroniko za HDD 

in iskanje podzemnih kablov. Videli smo lahko tudi freze za 

kopanje jarkov in freze za microtrenching, ter vakuumske 

sesalce. Pri HAMMERHEAD smo predstavili stroje za obnovo 

cevi brez kopanja ter podbijalne rakete.  

 

  



   

 

 

 

Pri podjetju Kennametal smo lahko videli nove tipe zob ECO za asfaltne freze, ki s svojo edinstveno 

obliko lažje penetrirajo v asfalt, zmanjšajo porabo goriva, imajo daljšo življenjsko dobo in tako 

privarčujejo podjetjem veliko denarja. 



Proizvajalec opreme za polaganje kablov Jakob Thaler, je predstavil nove vitle, specialne prikolice za 

prevoz kablov in dodatno opremo za vpihovanje kablov. 

  

    



Pri podjetju MB Crusher so predstavili nove čeljustne drobilne žlice in sejalne žlice, ki so primerne za 

mini nakladače in manjše bagre. Produkte, ki po katerih so kupci spraševali že več let, so svojo 

odličnost dokazali tudi na demo prostoru.  

 

Proizvajalec priključkov za bagre in mini nakladače Simex so predstavili nove drobilne in sejalne žlice, 

microtrencherje, asfaltne freze in priključke za utrjevanje.  

 

 

 



Švicarsko podjetje TERRA, je na sejmu predstavilo novosti pri HDD strojih, strojih za geotrmalno 

vrtanje, podbijalnih in zabijalnih raketah ter strojih za obnovo cevi brez kopanja. Ta tehnologija je v 

zadnjih letih v vzponu in tako zanimiva tudi za slovenski trg. 

    

  



Zelo zanimiv program so predstavili tudi na razstavnem prostoru LEHNER iz Nemčije, ki proizvajajo 

vrhunske posipalce soli, ki jih lahko montiramo na traktor, mini nakladač, viličar, ATV, pick up,… Kupci 

so bili nad programom navdušeni. 

 

 

Avstrijski proizvajalec traktorskih priključkov PTH je poleg že obstoječih priključkov za obnovo cest 

(ripper, crusher, gredar in vibro plošče), predstavil nov radijsko voden štirikolesnik, na katerega lahko 

montiramo različne priključke. Stroj je zelo primeren za komunalna in cestna podjetja, za urejanje 

brežin.  

 

 

 

 



   

 

 

 

Zaradi velikega zanimanja kupcev po rezervnih delih za VOLVO, smo poleg obstoječih našli nove 

dobavitelje originalnih in alternativnih VOLVO rezervnih delov. Našli smo tudi nove dobavitelje za 

avtomatske in dinamične tehtnice, rezervne dele za večino gradbene mehanizacije, nakladalne 

rampe, gumi verige, s katerimi bomo na trgu še konkurenčnejši. 

  

V kolikor želite več informacij o novostih, lahko pogledate na spletno stran www.mamut-servis.si .  

http://www.mamut-servis.si/

