
komunalny
POÂREDNIK 1

(1)

m a s z y n y •  p o j a z d y  •  s p r z ´ t

WRZESIE¡-PAèDZIERNIK 2014

http://poskom.pl/
http://agrex-eco.pl/


http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


Pośrednik Komunalny  1

SPIS TREŚCI

DAF LF  z „ha kiem”

Kie row cy śmie cia rek, ha kow ców czy bra mow ców
nie pokonują dłu gich tra s, ale ich pra ca jest bar -
dzo trud na. Do sko na le ro zu mie to DAF, któ re go
lek kie po jaz dy użyt ko we za pew nia ją wa run ki pra -
cy spo ty ka ne w cię ża rów kach da le ko bież nych

MB Econic – najwyższy komfort pracy

Mimo, iż Mer ce des -Benz Eco nic jest pro du ko wa -
ny od kil ku na stu lat i oferowany także w Polsce,
to nie osią gnął jesz cze zbytniej po pu lar no ści. Nic
za tem dziw ne go, że po ja wia jąc się na dro gach,
bu dzi wciąż du że za in te re so wa nie

Od liści po złom

Po jaz dy cię ża ro we wy po sa żo ne w urzą dze nia
ha ko we peł nią nie zwy kle istot ną ro lę w bran ży
ko mu nal nej. Wy ni ka to z ich uni wer sal no ści, bo -
wiem mo gą być wy ko rzy sty wa ne do trans por tu
róż ne go ro dza ju ła dun ków

Ekologicznie i komfortowo

Vo lvo Trucks przy wią zu je du żą wa gę do ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go i za pew nie nia w swych
po jaz dach jak naj lep szych wa run ków pra cy. Do -
sko na le po twier dza ją to naj now sze pojazdy prze -
zna czo ne dla bran ży ko mu nal nej

Hakowce Palfinger – precyzyjni siłacze

Ha kow ce Pal fin ger wy róż nia opty mal na pro -
por cja ma sy wła snej do mo cy za ła dun ko wej.
Dzię ki prze my śla nej kon struk cji  urzą dze nia te
znaj du ją co raz szer sze za sto so wa nie w wie lu
bran żach, także w komunalnej

Szeroki zakres, unikatowe cechy maszyn

Ca ter pil lar trak tu je rów nie po waż nie bran żę ko -
mu nal ną, co sek tor bu dow la ny. Dla te go w ofer -
cie ame ry kań skie go pro du cen ta znaj dzie my
peł ną ga mę ma szyn od po wia da ją cych naj wyż -
szym wy ma ga niom 

BO MAG – roz wią za nia do pa so wa ne do po trzeb

BO MAG na le ży do ści słej czo łów ki pro du cen tów
kom pak to rów. Wy so ka po zy cja fir my to efekt
sto so wa nia wie lu uni ka to wych roz wią zań ma ją -
cych wy mier ny wpływ na wy daj ność i bez pie -
czeń stwo pra cy

Komunalne problemy rozwiąże Dressta!

Pro duk cja ma szyn do za sto so wań ko mu nal -
nych ma w Sta lo wej Wo li dłu go let nią hi sto rię.
Pierw sze eg zem pla rze opu ści ły ta śmy pro duk -
cyj ne w ro ku 1990 i już wtedy charakteryzowały
się doskonałymi parametrami technicznymi

Komatsu dla branży komunalnej

Ja poń ski kon cern Ko mat su ma w swej ofer cie
sprzęt, któ ry do sko na le spraw dza się w bran ży
ko mu nal nej. Cie ka wą gru pę ma szyn do pra cy
na skła do wi skach od pa dów czy w sor tow niach
two rzy sze ro ka ga ma ła do wa rek ko ło wych

New Hol land – dro gę od śnie ży, tra wę skróci…
Nie bie skie ma szy ny New Hol land ko ja rzą się
przede wszyst kim z rol nic twem, ale wie le z nich
do sko na le spraw dza się w bran ży ko mu nal nej.
Ist nie je też gru pa sprzę tu cał ko wi cie słu żą ca
let nie mu i zi mo we mu utrzy ma niu dróg

Na Poleko zło te medale dla AGREX-ECO

Do kon kur su o Zło ty Me dal Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich corocz nie zgłaszanych
jest nie mal pięćset pro duk tów. Jed nak tyl ko
nieliczne z nich mają szansę otrzymać to pre sti -
żo we wy róż nie nie

Komunalne Merlo? Nie tyl ko „te le sko py”  !

Wło ska fir ma Mer lo ko ja rzo na jest na co dzień
przede wszyst kim z ła do war ka mi te le sko po wy -
mi. Nie słusz nie, w jej ofer cie znaj dzie my bo wiem
tak że in ny sprzęt wy ko rzy sty wa ny chęt nie przez
sze ro ko po ję tą bran żę ko mu nal ną
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pro ce sy głę bo kich zmian w bran ży ko mu nal nej za po cząt ko wa ne wpro wa dze niem no wej usta wy śmie cio wej

wy ma ga ją cał ko wi cie in ne go po dej ścia do za gad nień zwią za nych ze zbiór ką, od bio rem, prze twa rza niem i za go -

spo da ro wa niem od pa dów. Ich nad rzęd nym ce lem jest ochro na śro do wi ska, ale je śli bę dą re ali zo wa ne zgod nie

z za ło że nia mi, mo gą przy czy nić się do po wsta nia wie lu no wych miejsc pra cy i przy no sić zna czą ce zy ski. Jed nak

na wet przy naj lep szych chę ciach nie da się wdro żyć żad nych zmian bez od po wied nie go sprzę tu. Skąd go wziąć?

W ja ki spo sób do wie dzieć się, któ ra ma szy na bę dzie opty mal na do kon kret nych za sto so wań? Gdzie po znać no -

wo ści? Na te i in ne py ta nia trud no zna leźć od po wie dzi pod czas jed nej im pre zy bran żo wej w ro ku, a pism zaj -

mu ją cych się roz wią za nia mi tech nicz ny mi sto so wa ny mi w „ko mu nal ce” wciąż jest bar dzo ma ło. Stąd pod ję li -

śmy de cy zję o po wo ła niu do ży cia ty tu łu „Po śred nik Ko mu nal ny”. Dla cze go wła śnie my? Czu je my się do te go

w peł ni upo waż nie ni i kom pe tent ni, bo od po nad 18 lat wy da je my dwu mie sięcz nik „Po śred nik Bu dow la -

ny – Ma szy ny, Na rzę dzia, Sprzęt”, a od po nad 7 lat – kwar tal nik „Ma szy ny Bu dow la ne – Ser wis i Eks plo ata -

cja”. Ma szy ny ko mu nal ne, po za kil ko ma wy jąt ka mi, są „po chod ną” sprzę tu bu dow la ne go, a fir my któ re zna -

my od lat, czę sto do star cza ją roz wią za nia dla obu tych branż.

„Po śred nik Ko mu nal ny” to cza so pi smo bez płat ne, wy da wa ne czte ry ra zy w ro ku w na kła dzie 4.500 eg zem pla -

rzy. Bę dzie dys try bu owa ne pod czas tar gów Po le ko/Kom tech ni ka, In ter masz i Au to stra da -Pol ska, jak rów nież

wy sy ła ne do osób, in sty tu cji i firm ope ru ją cych w bran ży ko mu nal nej, ale każ dy za in te re so wa ny mo że je otrzy -

my wać – wy star czy ode słać ku pon znaj du ją cy się na jed nej z ostat nich stron nu me ru. Cza so pi smo do stęp ne

jest rów nież w for mie elek tro nicz nej w uzu peł nia ją cym je por ta lu www.po skom.pl. War to tu za glą dać, by za -

po znać się z naj śwież szy mi in for ma cja mi z bran ży, atrak cyj ny mi ga le ria mi i fil ma mi. Chce my, by na sze me dia

by ły jak naj cie kaw sze i zgod ne z Pań stwa ocze ki wa nia mi, dla te go za chę ca my do sta łe go kon tak tu z re dak cją,

su ge ro wa nia te ma tów, któ re war to pod jąć czy w koń cu prze ka zy wa nia wszel kich uwag ma ją cych na ce lu pod -

wyż sza nie ja ko ści pi sma. 

Na ko niec dzię ku ję wszyst kim, któ rzy do ce ni li na sze do tych cza so we dzia ła nia, oka zu jąc za ufa nie przy two rze -

niu no we go roz dzia łu w hi sto rii wy daw nic twa, ja kim jest nie wąt pli wie uru cho mie nie ko lej ne go, pro fe sjo nal ne -

go pe rio dy ku. Ży czę Pań stwu po ży tecz nej i sa tys fak cjo nu ją cej lek tu ry. Te raz i w przy szło ści!

Karol Wójtowicz

Redaktor Naczelny
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób prywatnych, firm i in sty tu cji
zwią za nych z bran żą komunalną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk: TAURUS, Halinów

Nasza ok∏adka:

Samojezdna przerzucarka
do pryzm kompostowych
TOPTURN X55

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Ofer tę wy staw ców bę dzie moż na zo -
ba czyć w pa wi lo nach: 5, 5A, 6A, 8A,
7A oraz 7. W celu uła twie nia zwie dza -
nia tar gów, eks po zy cja zo sta ła po dzie -
lo na na bran że: re wi ta li za cja, re cy -
kling, ener gia, ener gia od na wial na,
wie dza, go spo dar ka od pa da mi, wo da,
po wie trze, kli mat i ha łas…
Podczas tegorocznej edycji targów
Poleko/Komtechnika za pre zen to wa -
nych zo sta nie kil ka dzie siąt no wo ści,
wśród któ rych znaj du ją się rów nież pro -
duk ty na gro dzo ne w te go rocz nym kon -
kur sie Zło ty Me dal MTP. Cha rak te ry -
stycz ną na klej kę „no wość” bę dzie
moż na zo ba czyć na eks po na tach
wy sta wio nych między innymi przez
fir my Agrex -Eco, Ar con Pol ska, Berg -
mann Pol ska, CK Pol ska, De nios,
Biu ro Han dlo we Ja nusz Ama no wicz,
ESE, Gals don Eu ro pe, Kärcher, Ma -
gne tix, Mie lec -Die sel, Pro nar, Spek -
tor, Ter berg Ma tec Pol ska, We lger Re -
cyc ling En gi ne ering, Vau che Pol ska
oraz Za kład Prze ro bu Drew na Skiep ko.
Eks po zy cja w pa wi lo nie 6A po świe co -
na została za gad nie niom re cy klin gu.
Wnę trze pa wi lo nu wy peł nią no we
mo de le be low nic, rę ba ków bęb -
no wych, roz drab nia czy do bio ma -
sy, pra so kon te ne rów, za gęsz cza -
czy czy se pa ra to rów me ta li nie że -
la znych. Uwa gę go ści zwie dza ją -
cych eks po zy cję z pew no ścią
przy ku ją dwie no wo ści bę dą ce za -
ra zem pro duk ta mi na gro dzo ny mi
Zło tym Me da lem Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Po znań skich, to jest
sa mo jezd na prze rzu -
car ka do pryzm kom -
po sto wych Top turn X55
oraz rę bak -roz drab niacz
do bio ma sy Co bra 75
HDI (obie ma szy ny pre -
zen to wa ne bę dą w sto -
isku fir my Agrex -Eco).
W pa wi lo nie nr 5 znaj -
dzie się między innymi
no wy sprzęt do za go spo -
da ro wa nia oraz uniesz ko -
dli wia nia od pa dów ko mu -
nal nych, lo kal ne go trans -
por tu zbio ro we go czy
utrzy ma nia obiek tów ko -

mu nal nych. Po nad to bę dą tam wy eks -
po no wa ne no we mo de le prze sie wa -
czy bęb no wych, ła do wa rek ko ło wych,
po jaz dy do prze wo zu bio ma sy, w tym
na cze py z ru cho mą pod ło gą i przy -
cze py z moż li wo ścią przed nie go za ła -

dun ku, sys te my ru cho mych
pod łóg de dy ko wa ne dla sor -
tow ni oraz róż ne go ro dza ju
kon te ne ry i po jem ni ki (w tym
pół po dziem ne) do zbiór ki od -
pa dów zmie sza nych i su row -
ców wtór nych. Wśród za pre zen -
to wa nych no wo ści nie za brak -
nie też spe cja li stycz nych roz -
wią zań do skła do wa nia cie czy
za pal nych i sub stan cji nie bez -

piecz nych dla wód, ta kich jak wan ny
wy chwy towe, ma ga zy ny prze ciw po -
ża ro we czy kon te ne ry mo du ło we.

Spo rą część eks po zy cji bę dą
też sta no wi ły no we roz wią za nia
w za kre sie let nie go i zi mo we go
utrzy ma nia dróg, te re nów zie lo -
nych oraz uży tecz no ści pu blicz -
nej, głów nie w po sta ci cią gni -
ków, płu gów do od śnie ża nia i po -
sy py wa rek. W tym miej scu znaj -
dą się też pro duk ty „ozło co ne”,
a mia no wi cie pre pa rat do usu wa -
nia śnie gu i lo du – „Lo do ła macz”
(producent: Biu ro Han dlo we Ja -

nusz Ama no wicz), wie lo funk cyj ne
urzą dze nie do ce lów ko mu nal -

nych MIC 84 fir my Kärcher
oraz mo bil ny prze sie wacz
bęb no wy MBP 18.47 wy twa -
rza ny przez fir mę Pro nar.
Kil ku spo śród lau re atów Zło -
te go Me da lu MTP bę dzie też
moż na zo ba czyć na te re nie
otwar tym: myj kę do po jem ni -
ków na od pa dy (110-1.100 li -
trów) za mon to wa ną na pod wo -

ziu po jaz du do staw cze go
(Tech ni ka 2011) oraz pal -
nik Uni -Max Per fect o mo -
cy 25-1.000 kW do spa la -
nia pel le tów (Za kład Prze -
ro bu Drew na Skiep ko).
Wię cej in for ma cji o te go rocz -
nej eks po zy cji moż na uzy -
skać na stro nie: 
www.kom tech ni ka.pl

IMPREZY TARGOWE

No wo ści i gwiazdy bran ży ko mu nal nej
Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się ko lej na edy cja tar gów Po le ko/Kom tech ni ka. Od 14 do 17 paź dzier -
ni ka ośro dek wy sta wien ni czy Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich sta nie się po raz kolejny
pol skim – i nie tyl ko! – cen trum sze ro ko po ję tej bran ży ko mu nal nej.

http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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Mo gli śmy prze ko nać się o tym oso bi ście w cza sie
te stu re dak cyj ne go mo de lu LF 280 FA z za bu do -
wą ha ko wą fir my KH-Kip per, prze pro wa dzo ne go
we współ pra cy z firmą SITA Pol ska. Do na pę du 18-
to no wej cię ża rów ki wy bra no 6-cy lin dro wy sil nik
Pac car PX-7 o po jem no ści 6,7 dm3, za pew nia ją cy
moc 208 kW (283 KM) i mak sy mal ny mo ment ob -
ro to wy 1.020 Nm w sze ro kim za kre sie 1.200-2.000
obr./min. Za sto so wa na jed nost ka to zu peł nie no -
wa kon struk cja, w któ rej dla osią gnię cia nor my Eu -
ro 6 wy ko rzy sta no po łą cze nie re cyr ku la cji spa lin,
tech no lo gii SCR i fil tra czą stek sta łych. Opty mal -
nie ste ro wa ny układ za si la nia z sys tem wtry sku
com mon ra il i tur bo sprę żar ką o zmien nej geo me -
trii ma z ko lei za pew niać du żą wy daj ność, a jed no -
cze śnie jak naj niż sze kosz ty eks plo ata cji. Z sil ni -
kiem sko ja rzo no ręcz ną, 9-stop nio wą skrzy nię bie -
gów 9S1110 o roz pię to ści prze ło żeń 12,73-1,0. Na -
pęd jest prze ka zy wa ny na tyl ną oś z prze kład nią
głów ną o prze ło że niu 4,56 i opo na mi o roz mia -
rze 315/80 R22,5.
Ta ka kon fi gu ra cja ukła du na pę do we go w za sto -
so wa niach ko mu nal nych spraw dza się bar dzo do -

POJAZDY KOMUNALNE

brze. Sa mo chód spraw nie przy spie sza na wet
pod znacz nym ob cią że niem i bez kom plek sów
moż na po ru szać się le wym pa sem ru chu.
Przy „prze rzu ca niu” kon te ne rów ma to istot ne
zna cze nie, bo w cią gu jed nej zmia ny moż na ob -
słu żyć więk szą licz bę lo ka li za cji. Opra co wu jąc no -
we po jaz dy DAF sta rał się, by mi mo za sto so wa nia
roz wią zań za pew nia ją cych zgod ność z ak tu al nie
obo wią zu ją cy mi nor ma mi emi sji spa lin, na dal by -
ły utoż sa mia ne z naj bar dziej eko no micz ny mi sa -
mo cho da mi cię ża ro wy mi do stęp ny mi na ryn ku.
Za mie rzo ny cel zo stał w peł ni osią gnię ty – śred -
nie zu ży cie pa li wa w te sto wym eg zem pla rzu wy -
nio sło nie co po nad 24 dm3/100 km. To re we la cyj -
ny wy nik z kil ku istot nych po wo dów. Test sa mo -
cho du od był sie w nor mal nych wa run kach za sto -
so wa nia, czy li pod ob cią że niem róż nych kon te ne -
rów i ła dun ków, na tra sach ja kie są re ali zo wa ne
przez SITA Pol ska. Więk szość jazd (ok. 90%) przy -
pa dła na mia sto, więc nie za bra kło po sto jów
w kor kach i czę stych za trzy mań na skrzy żo wa -
niach z sy gna li za cją świetl ną. Uzy ska ny wy nik
obej mu je po nad to wszyst kie wy ko na ne ma new ry

DAF LF  z „ha kiem”, czy li stan dar dy 
pre mium dla bran ży ko mu nal nej

Kie row cy śmie cia rek, ha kow ców czy bra mow ców nie pokonują dłu gich tra s, ale ich pra ca jest
bar dzo trud na, wy ma ga bowiem czę sto po ru sza nia się w ści słych cen trach miast i wy ko ny wa -
nia kar ko łom nych ma new rów. Do sko na le ro zu mie to DAF, któ re go lek kie po jaz dy użyt ko we,
chęt nie wy bie ra ne przez bran żę ko mu nal ną czy dys try bu cyj ną, za pew nia ją wa run ki pra cy spo -
ty ka ne w cię ża rów kach da le ko bież nych.

a Opły wo wa ka bi na no we go
LF-a z gład kim kra wę dzia mi
wy glą da bar dzo es te tycz nie
i za pew nie mniej sze opo ry
po wie trza

f Za sto so wa ne fo te le są od po -
wied nio twar de i gwa ran tu ją
wła ści we pod par cie ple ców,
ogra ni cza jąc zmę cze nie
w cza sie wie lo go dzin nej pra -
cy. Na środ ko wej kon so li wy -
go spo da ro wa no dwie nie -
wiel kie, ale jak że prak tycz ne
pół ki, np. do odło że nia słu -
chaw ki blu eto oth czy pacz ki
chu s te czek. Na sa mym koń -
cu wbu do wa no gniaz do
USB, dzię ki cze mu umiesz -
czo ny w nim pen dri ve nie
jest na ra żo ny na strą ce nie

www.daf.eu/PL

http://www.daf.eu/PL/Pages/Homepage-DAF-Trucks-Polska.aspx
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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oraz pra cę urzą dze nia ha ko we go, a zda rza ły się
sy tu acje, że pu sty kon te ner trze ba by ło usta wić
w to sa mo miej sce, na któ rym stał peł ny. Przy de -
li kat niej szym ope ro wa niu pe da łem „ga zu” z ła two -
ścią moż na by ło by uzy skać jesz cze lep szy re zul -
tat, ale spe cy fi ka pra cy „ha kow ca” spra wia, że jest
to trud ne do po go dze nia. W ta kich wa run kach
eks plo ata cji ni skie spa la nie wy da je więc się
czymś nie moż li wym, ale dzię ki no we mu LF-owi
na wet tu taj moż na spo dzie wać się zna czą cych
oszczęd no ści. Stąd jest on chęt nie wy bie ra ny
przez fir my dys try bu cyj ne, dla któ rych po ru sza nie
się w za tło czo nych aglo me ra cjach miej skich jest
co dzien no ścią. W ob ni że niu zu ży cia pa li wa po ma -
ga od po wied nio ze stop nio wa na, dwu za kre so wa
skrzy nia bie gów. Po ręcz ny drą żek ma krót kie sko -
ki i pra cu je nie zwy kle lek ko, za chę ca jąc do czę -
stej zmia ny bie gów, a tym sa mym opty mal ne go
do bo ru prze ło że nia. Ob słu ga skrzy ni nie wy ma ga

przy zwy cza ja nia się, bo sche mat za łą cza nia bie -
gów jest iden tycz ny, jak w sa mo cho dach oso bo -
wych. Prze łą cza nie mię dzy skrzy nią „ni ską/wy so -
ką” od by wa się za po mo cą „ję zycz ka” z przo du
dźwi gni.
W za sto so wa niach ko mu nal nych, a szcze gól nie
przy urzą dze niach ha ko wych, bar dzo przy dat nym
roz wią za niem jest blo ka da me cha ni zmu róż ni co -
we go, bo kon te ne ry są usta wia ne w róż nych miej -
scach, więc wy star czy nie wiel kie wznie sie nie po -
kry te śnie giem al bo mo krą tra wą, by nie ru szyć
pod ob cią że niem. W te sto wym DAF-ie za łą cza się
ją przy ci skiem na ta bli cy roz dziel czej.
Wie le po zy tyw nych uwag do ty czy rów nież za wie -
sze nia i ukła du kie row ni cze go no we go LF-a. Na -
wet przy wy so kich kon te ne rach z ob cią że niem,
któ re po wo du ją pod wyż sze nie środ ka cięż ko ści,
sa mo chód jest sta bil ny i nie prze chy la się na bo -
ki, umoż li wia jąc dy na micz ne po ko ny wa nie łu ków
i za krę tów. Wszel kie nie rów no ści są wy bie ra ne
gład ko, a jaz da po ko le inach nie zmu sza do kur -
czo we go trzy ma nia kie row ni cy, gwał tow nych
kontr czy ogra ni cze nia pręd ko ści jaz dy. Wą skie
dro gi z po wy ry wa ną skraj nią rów nież nie są pro -
ble mem – sa mo chód pro wa dzi się nie zwy kle pre -
cy zyj nie, uła twia jąc mi ja nie się z in ny mi cię ża rów -
ka mi. Przed nia oś ma no śność 7,5 t, tyl na – 11,5,
w obu przy pad kach za sto so wa no pa ra bo licz ne
re so ry pió ro we, współ pra cu ją ce z amor ty za to ra -
mi i sta bi li za to ra mi.
DAF-y sły ną z prze my śla nych, re pre zen tu ją cych
naj wyż szy po ziom er go no mii ka bin, dla te go nie
ina czej jest w przy pad ku te sto we go LF-a. Dzię ki
ni sko umiesz czo nym po rę czom i sze ro kim stop -
niom wej ścio wym o kon struk cji schod ko wej
wcho dze nie i wy cho dze nie z wnę trza jest bar dzo
ła twe i nie wy ma ga du że go wy sił ku. Drzwi otwie -
ra ją się do ką ta pro ste go i ma ją od po wied nią blo -
ka dę w skraj nej po zy cji, więc nie ma obaw, że się
sa mo czyn nie za mkną np. wsku tek po dmu chu
wia tru czy na wznie sie niu. Zna ko mi cie roz pla no -
wa na ta bli ca roz dziel cza za pew nia swo bod ny do -

a W za ję ciu kom for to wej po zy -
cji kie row cy po ma ga sze ro -
ki za kres usta wień fo te la
oraz dwu płasz czy zno wa re -
gu la cja ko lum ny kie row ni cy
z zam kiem ste ro wa nym
pneu ma tycz ne. W tym sa -
mo cho dzie nic nie prze szka -
dza, do ni cze go nie trze ba
się przy zwy cza jać, a sa ma
jaz da jest bar dzo przy jem na.
Jed ną z pierw szych za let, ja -
kie moż na za uwa żyć pod -
czas jaz dy, jest bar dzo ni ski
ha łas we wnę trzu ka bi ny

d Ka bi na LF-a jest bar dzo
prze my śla na, dla te go w je go
wnę trzu nie ma pro ble mu ze
zna le zie niem miej sca
na odło że nie dłu go pi su i do -
ku men tów po „od ha cze niu”
ko lej ne go zle ce nia. W tym
sa mo cho dzie każ da wol na
prze strzeń jest od po wied nio
wy ko rzy sta na, do mak si mum
zwięk sza jąc kom fort pra cy 

d Gru bą, wie lo funk cyj ną kie -
row ni cę do brze trzy ma się
w dło niach. Ła two też ob słu -
gi wać przy ci ski, ja kie zo sta -
ły na niej umiesz czo ne

f Dzię ki schod ko wej kon -
struk cji stop ni wej ścio wych,
wcho dze nie/wy cho dze nie
z wnę trza ka bi ny nie wy ma -
ga kur czo we go chwy ta nia
po rę czy
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stęp do wszyst kich przy rzą dów. Cen tral ne miej -
sce w głów nym ze sta wie wskaź ni ków zaj mu je 5-
ca lo wy ekran utrzy ma ny w ja snej ko lo ry sty ce,
na któ rym są pre zen to wa ne naj waż niej sze in for -
ma cje do ty czą ce pra cy sil ni ka i po jaz du. Zo stał
on rów nież wy ko rzy sta ny do mon to wa ne go stan -
dar do wo sys te mu DAF Dri ver Per for man ce As si -
stant, któ ry pod po wia da kie row cy co ro bić, aby
mak sy mal nie ob ni żyć kosz ty eks plo ata cji sa mo -
cho du, a jed no cze śnie na bie żą co oce nia je go
po stę py. Za sto so wa ny sys tem ma bar dzo przy ja -
zny in ter fa ce i ła two z nie go ko rzy stać, co sku -
tecz nie mo bi li zu je do roz wi ja nia na by tych umie -
jęt no ści al bo zmia ny błęd nych na wy ków. Po dob -
nie jak wcze śniej, głów ny ekran ob słu gu je się du -
żym po krę tłem peł nią cym jed no cze śnie ro lę przy -
ci sku, umiesz czo nym na środ ko wej kon so li.
Po włą cze niu bie gu wstecz ne go, mo ni tor jest wy -
ga sza ny, aby kie row ca mógł le piej sku pić się
na oto cze niu po jaz du. Przy dat nym roz wią za niem
jest moż li wość wy łą cze nia sy gna łu co fa nia, bo
przy pod mia nie kon te ne rów o pią tej nad ra nem
miesz kań cy nie bę dą nim bu dze ni.
Kie row ca te sto we go LFa otrzy mał bar dzo kom -
for to wy fo tel z za wie sze niem pneu ma tycz nym
o re gu lo wa nej amor ty za cji. Jest on ogrze wa ny
i ma pod par cie od cin ka lę dź wio we go. Rów nie
wy god nie mo gą po dró żo wać po moc ni cy. Przy -
go to wa no dla nich po dwój ną ka na pę z in dy wi du -
al ny mi opar cia mi. Jest ona od po wied nio sze ro -
ka, dzię ki cze mu bez tru du mie ści pa sa że rów na -
wet o więk szej po stu rze. Opar cie środ ko we go fo -
te la moż na zło żyć do po zy cji po zio mej, zy sku jąc
w ten spo sób prak tycz ny sto lik z wgłę bie nia mi
na na po je. Z ko lei pod sie dzi skiem wy go spo da -

ro wa no scho wek, któ ry zna ko mi cie na da je się
do prze cho wy wa nia rza dziej uży wa nych przed -
mio tów. W ka bi nie te sto we go LFa nie za po mnia -
no o waż nych de ta lach, ja ki mi są ha czy ki
do ubrań czy róż ne go ro dza ju półki, kie sze nie itp,
sprzy ja ją ce utrzy ma niu po rząd ku. Wnę trze zo sta -
ło wy koń czo ne ma te ria ła mi o wy so kiej ja ko ści
i ma cie płą, ja sną ko lo ry sty kę. 
Urzą dze nie ha ko we, ja kie za mon to wa no na po -
jeź dzie te sto wym to mo del ZH-12, bę dą ce jed ną
z te go rocz nych no wo ści fir my KH-Kip per. Za pew -
nia ono ła dow ność rów ną 12 t, wcze śniej ofe ro -
wa no tyl ko 6- i 8-to no we pro duk ty te go ty pu.
W swo ich kon struk cjach KH-Kip per kła dzie du ży
na cisk na bez pie czeń stwo, dla te go w no wym
urzą dze niu ha ko wym, za leż nie od po trzeb i pre -
fe ren cji użyt kow ni ka, mo że być za mon to wa ne
gra wi ta cyj ne za bez pie cze nia ha ka oraz od cią że -
nie re so rów za po mo cą si łow ni ków hy drau licz -
nych lub rol ki pod po ro wej ob słu gi wa nej z pa ne lu
ste row ni cze go. Układ hy drau licz ny jest wy po sa -
żo ny w za wo ry za bez pie cza ją ce przed nie kon tro -
lo wa nym opad nię ciem kon te ne ra i uszko dze niem
za bu do wy w przy pad ku pęk nię cia prze wo du.
Za unie ru cho mie nie nad wo zia pod czas trans por -
tu od po wia da ją blo ka dy wy su wa ne hy drau licz nie,
któ rych po praw ność dzia ła nia jest sy gna li zo wa -
na wskaź ni kiem w ka bi nie. Ob słu gę urzą dze nia
w trak cie za ła dun ku i roz ła dun ku pu ste go lub ob -
cią żo ne go czę ścio wo po jem ni ka uła twia moż li -
wość przej ścia w szyb szy tryb pra cy, po przez od -
po wied nie prze łą cze nie dźwi gni ste ro wa nia. No -
wy pro dukt KH-Kip per zo stał wy ko na ny ze sta li
o wy so kiej wy trzy ma ło ści, dzię ki cze mu uda ło się
ob ni żyć ma sę wła sną urzą dze nia, a tym sa mym
za pew nić więk szą ła dow ność po jaz du. Opra co -
wu jąc go nie za po mnia no o wie lu szcze gó łach
ma ją cych zna czą cy wpływ na co dzien ną pra cę.
War te uwa gi są sze ro kie po de sty z alu mi nio wej
bla chy ry flo wa nej, któ re umoż li wia ją np. ła twe po -
pra wie nie siat ki za bez pie cza ją cej ła du nek bez ko -
niecz no ści zdej mo wa nia kon te ne ra al bo lek ka
skrzyn ka na rzę dzio wa do prze cho wy wa nia nie -
zbęd ne go ekwi pun ku.

POJAZDY KOMUNALNE

s W bocz nych osło nach prze -
ciw wjaz do wych w spo sób
dys kret ny umiesz czo no stop -
nie, po zwa la ją ce na ła twe
i bez piecz ne do sta nie się
na alu mi nio we po de sty

a Dzię ki zmo der ni zo wa ne mu
kształ to wi ha ka za cze po we -
go, no we urzą dze nie KH-
Kip per po zwa la na jesz cze
ła twiej sze pod cze pia nie
i od sta wia nie kon te ne rów,
co ma szcze gól nie waż ne
zna cze nie dla po cząt ku ją -
cych kie row ców

f W sta lo wym zde rza ku znaj -
du je się sze ro ki sto pień
umoż li wia ją cy oczysz cze nie
szy by, wy cie ra czek al bo
usta wie nie lu ster ka czo ło we -
go. To ostat nie znaj du je się
na środ ku ka bi ny, więc jest
mniej na ra żo ne na uszko -
dze nia, np. pod czas ma -
new ro wa nia na cia snych
po se sjach z nie przy cię ty mi
ga łę zia mi

d Du ży prze świt po zwa la na ła -
twe po dej mo wa nie/od sta -
wia nie kon te ne rów nawet
w trud no do stęp nych miej -
scach, bez obaw o uszko -
dze nie pod wo zia

http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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Nie daw no mo del ten prze szedł ko lej ną mo der ni -
za cję, wy mu szo ną po nie kąd wpro wa dze niem
nor my Eu ro VI. Kil ka mie się cy po pre mie rze, mie -
li śmy oka zję prze te sto wać go w wer sji z za bu do -
wą do zbiór ki od pa dów. Aby wa run ki prób by ły
jak naj bar dziej zbli żo ne do co dzien nej eks plo ata -
cji, sko rzy sta li śmy z po mo cy fir my SITA Pol ska.
Naj więk szym wy róż ni kiem Eco ni ca jest oczy wi -
ście ka bi na, dzię ki któ rej pra cow ni cy fir my ko mu -
nal nej na zy wa li po jazd „au to bu sem -śmie ciar ką”.
Ma ona ni sko po ło żo ne wej ście przed osią i pła -
ską pod ło gę, co uda ło się osią gnąć dzię ki ob ni -
że niu ra my w jej przed niej czę ści oraz prze su nię -
ciu ze spo łu na pę do we go do ty łu. Ni sko wej ścio -
wa ka bi na za pew nia zna ko mi te wa run ki pra cy za -
ło gi, któ ra ła two opusz cza i zaj mu je miej sce we
wnę trzu. By ło to pod sta wo we za ło że nie w kon -
struk cji po jaz du, któ ry miał po pra wić wa run ki pra -
cy ope ra to rów śmie cia rek.
Mi mo kil ku mo der ni za cji mo de lu, uda ło nam się
w nim zna leźć kil ka nie do cią gnięć, któ re w pew -
nym stop niu za le żą od wy ma gań kon kret ne go
ryn ku, ale je śli Da im ler chce sprze da wać Eco ni -
ca nie tyl ko u sie bie, po wi nien je uwzględ nić.
W Niem czech za ło gi są trzyoso bo we, więc ist nie -
je wy raź ny po dział obo wiąz ków: kie row ca nie
wy cho dzi z ka bi ny, opróż nia niem ko szy zaj mu ją
się po zo sta li pra cow ni cy. To tłu ma czy za mo co -
wa nie lu ste rek do ra my ka bi ny: na wet po otwar -
ciu drzwi, np. w ce lu uła twie nia ma new ro wa nia,
kie row ca na dal do sko na le wi dzi tył oraz oto cze -
nie po jaz du. W pol skich wa run kach ob sa da prak -
tycz nie za wsze jest 2-oso bo wa – kie row ca
przy każ dym śmiet ni ku opusz cza po jazd ra zem
z po moc ni kiem i z pew no ścią wo lał by mieć drzwi
sze rzej otwie ra ne.

Oczy wi ście po moc nik zaj mu je miej sce tuż
przy drzwiach, a nie środ ko we, bo mo że szyb ciej
wyjść z ka bi ny. W tym mo men cie uwi dacz nia się
ko lej ny man ka ment: przy pra wych drzwiach bra -
ku je włącz ni ka do ich otwie ra nia. Znaj du je się on
tyl ko przy kie row cy, któ ry i tak mu si wy ko nać wie -
le in nych czyn no ści za nim sam opu ści ka bi nę.
W Eco ni cu zwra ca uwa gę prze szkle nie ka bi ny.
Nie zwy kle po moc ne są pra we drzwi z szy ba mi
do sa mej pod ło gi, któ re nie mal cał ko wi cie ni we lu -
ją mar twe po le bocz nych lu ste rek i zna czą co uła -
twia ją prze ci ska nie się mię dzy sa mo cho da mi
przy do jeź dzie do śmiet ni ków. Przed nia szy ba za -
pew nia do brą wi docz ność sy gna li za cji świetl nej,
na wet gdy pod je dzie się bar dzo bli sko skrzy żo wa -
nia czy przej ścia dla pie szych, ale w upal ne dni
spra wia, że ka bi na na grze wa się bar dzo szyb ko.
Po za tym się ga aż po dach, więc kie row cę i pa sa -
że ra słoń ce ośle pia przez znacz ną część dnia.
Dla te go za sto so wa no ro le tę, któ ra już w pod sta -
wo wej kom ple ta cji sa mo cho du jest ste ro wa na
elek trycz nie bardzo łatwo się ją obsługuje, ale nie -
ste ty po jej opusz cze niu zu peł nie nie wi dać lu ster -
ka czo ło we go. Ta ka kon struk cja unie moż li wia też
umiesz cze nie z przo du po jem nych schow ków, ja -
kie moż na zna leźć w ty po wych cię ża rów kach.
W na sze rę ce tra fi ła wer sja 6x2/4 (z hy drau licz nie
kie ro wa ną osią wle czo ną) o roz sta wie osi
3.900 mm. Ta ki układ za pew nia nie wiel ką śred ni -
cę za wra ca nia 16,1 metra, co czy ni po jazd bar dzo
zwrot nym. Stąd w wie lu przy pad kach pod jazd
pod al tan kę wy ma gał mniej szej licz by ma new rów
niż to mia ło miej sce w przy pad ku śmie cia rek wy -
ko rzy sty wa nych na stałe przez fir mę SITA Pol ska.
Za wie sze nie te sto we go Eco ni ca by ło w peł ni pneu -

Mercedes-Benz Econic 
– komfort pracy na najwyższym poziomie
Mimo, iż Mercedes-Benz Econic jest produkowany od kilkunastu lat, a od roku 2009  działają
w Polsce jego wyspecjalizowani sprzedawcy, nie osiągnął jeszcze dużej popularności. Nic
zatem dziwnego, że pojawiając się na drogach, wciąż budzi duże zainteresowanie.

a Mer ce des -Benz Eco nic ma
bar dzo uni ka to wą syl wet kę,
dzię ki któ rej trud no go po my -
lić z ja kim kol wiek in nym po -
jaz dem cię ża ro wym. Ka bi na
przy po mi na ją ca au to bus nie
tyl ko zna ko mi cie wy glą da, ale
też w zna czą cy spo sób uła -
twia co dzien ną pra cę

s Te sto wy Eco nic zo stał wy po sa -
żo ny w za bu do wę Eko cel Me -
dium XL-S3 z wrzut ni kiem
SK350. Po zwa la ona na ob słu gę
po jem ni ków okrą głych 90/110
li trów, MGB 120/240 li trów,
MGB 660/770 li trów z po kry wą
pła ską z two rzy wa sztucz ne go,
MGB 770/1100 li trów oraz z po -
kry wą prze su wa ną ze sta li,
MGB 1100 li trów z po kry wą prze -
su wa ną z two rzy wa sztucz ne go

www.mercedes-benz.pl

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.skipintro.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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ma tycz ne i umoż li wia ło re gu la cję wy so ko ści ra my
w bar dzo sze ro kim za kre sie: 200 mm w gó rę
i 60 mm w dół od po ło że nia nor mal ne go do jaz -
dy. Cech ta jest bar dzo waż na, bo wjeż dża jąc
na te ren wy sy pi ska lub po ko nu jąc wy so ki pod jazd
mniej na ra ża się pod wo zie na uszko dze nia. Po za
tym sa mo chód bar dzo gład ko po ko nu je wszel kie
nie rów no ści i jeź dzi się nim nie zwy kle przy jem nie
na wet po gor szych na wierzch niach. Jed no cze śnie
jest neu tral ny wo bec głę bo kich ko le in, nie zmu -
sza jąc do nie ustan nych kontr i kur czo we go trzy -
ma nia kie row ni cy.
Do na pę du te sto we go eg zem pla rza za sto so wa -
no 6-cy lin dro wy sil nik OM 936 LA o po jem no -
ści 7,7 dm3 i mo cy 220 kW (299 KM). W tym mo -
de lu jest jesz cze do stęp na in na wer sja tej jed -
nost ki, za pew nia ją ca moc 260 kW (354 KM). Z sil -
ni kiem sko ja rzo no au to ma tycz ną skrzy nię 6-bie -
go wą Al li son 3000 P, ob słu gi wa ną z nie wiel kiej,
łatwo dostępnej dla kierowcy kla wia tu ry. Oprócz
stan dar do wych przy ci sków R, N i D, moż na tu
zna leźć przy cisk MODE uru cha mia ją cy tryb Po -
wer/Eco no my oraz przy ci ski ze strzał ka mi. Za ich
po mo cą moż na ogra ni czyć lub roz sze rzyć za kres
prze ło żeń, np. by mak sy mal nym prze ło że niem
był bieg 5. Czy tel ny wy świe tlacz z le wej stro ny
po ka zu je wy bra ny za kres prze ło że nia, z pra wej
włą czo ny bieg. Ta prze kład nia jest jed ną z naj -
więk szych za let Eco ni ca. Bez wzglę du na pręd -
kość jaz dy czy spo sób roz pę dza nia sa mo cho -
du, zmia nom bie gów nie to wa rzy szą ja kie kol -
wiek szarp nię cia. Zmia ny prze ło że nia moż na za -
uwa żyć je dy nie po wska za niach ob ro to mie rza
lub zmia nie gło śno ści pra cy sil ni ka.
Tak do bra ny układ na pę do wy jest opty mal ny
do Eco ni ca -śmie ciar ki. Sa mo chód ła two przy -
spie sza na wet pod ob cią że niem (na ko niec zbiór -
ki mie li śmy nie mal 7.200 kg śmie ci), po zwa la jąc
na dy na micz ną jaz dę. Do te go wy ka zu je umiar -
ko wa ne zu ży cie pa li wa, co jest nie zwy kle istot -
nym ar gu men tem przy po jeź dzie, któ ry nie mal
przez ca ły czas pra cu je w try bie miej skim.

Jesz cze więk sze oszczęd no ści za pew nia no wy
Eco nic NGT, za si la ny sprę żo nym ga zem ziem -
nym. Do je go na pę du za sto so wa no no wy, 6-cy -
lin dro wy sil nik rzę do wy M 936 G. Ba zu je on
na 7,7-li tro wym tur bo die slu OM 936 z ro dzi ny
BlueEfficiency Po wer i za pew nia moc 222 kW

(302 KM). M 936 G ko rzy sta w du żym stop niu
z tych sa mych czę ści, co jed nost ka OM 936.
Blok i gło wi ca cy lin drów zo sta ły jed nak do sto so -
wa ne do za si la nia CNG, wpro wa dzo no też m.in.
no wą tur bo sprę żar kę, no we prze wo dy po wie trza
do ła do wu ją ce go, za płon oraz no wy sys tem pa li -
wo wy. Przy spa la niu prak tycz nie wol nym od sa -
dzy, nie ma ko niecz no ści mon to wa nia fil tra czą -
stek sta łych, ta kie go jak w sil niku wy so ko pręż nym
speł nia ją cym nor mę Eu ro VI. Po nie waż M 936 G
ma za płon iskro wy, za kon tro lę po zio mu emi sji
spa lin od po wia da trój droż ny ka ta li za tor. W ca łym
za kre sie ob ro tów jed nost ka CNG ge ne ru je też niż -
szy ha łas, do po zio mu nie prze kra cza ją ce -
go 80 dB(A). Istot ną za le tą jest rów nież fakt, że
przy rost ma sy wła snej wzglę dem mo de lu na -
pę dza ne go tur bo die slem zo stał ogra ni czo ny
do około 500 kg. Uda ło się to osią gnąć dzię ki
za sto so wa niu no wych zbior ni ków sta lo wych
wy po sa żo nych w osło ny z włók na wę glo we go.
W re zul ta cie, w po rów na niu do po przed nie go
Eco ni ca NGT z roz sta wem osi 3.900 mm, ła -
dow ność po jaz du wzro sła aż o 400 kg.

a Za wie sze nie pneu ma tycz ne
z re gu la cją wy so ko ści umoż -
li wia wy god ny do jazd do po -
se sji, bez ry zy ka uszko dze -
nia pod wo zia

a Skręt na tyl na oś sku tecz nie „na rzu ca” tył po jaz du, dzię ki cze mu znacz nie ła twiej ma new ro wać
na ogra ni czo nej prze strze ni

a W Eco ni cu lu ster ko wstecz ne
z le wej stro ny na dal mo co wa -
ne jest do ka bi ny, przez co
drzwi nie otwie ra ją się do ką -
ta pro ste go. Roz wią za nie to
nie jest naj szczę śliw sze, gdy
do ob słu gi po jem ni ków po -
trze ba rów nież kie row cy

a Tablica rozdzielcza nie jest skierowana w stronę kierowcy, ale
dzięki temu wszyscy pasażerowie mają jednakowo dużo miejsca
na nogi i mogą łatwiej poruszać się we wnętrzu kabiny
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Je dy nym ogra ni cze niem jest ich do pusz czal na
ma sa cał ko wi ta, dla te go wy stę pu ją one w róż -
nych kla sach to na żo wych. Peł ną ga mę ta kich po -
jaz dów ma w swej ofer cie Ive co. Roz po czy na ją
mo del Da ily III ge ne ra cji, któ ry pod czas nie daw -
no za koń czo nej edy cji tar gów IAA w Ha now rze
otrzy mał ty tuł Sa mo cho du Do staw cze go Ro -
ku 2015. To wy róż nie nie dla ni ko go nie by ło za -
sko cze niem, bo naj now sza wer sja be st sel le ra Ive -
co ma bar dzo prze my śla ną kon struk cję i wy róż -
nia się spo śród kon ku ren tów wie lo ma istot ny mi
ce cha mi. Ive co Da ily z za bu do wą ha ko wą sta no -
wi pod sta wo we wy po sa że nie wie lu przed się -
biorstw ko mu nal nych zaj mu ją cych się se lek tyw -
ną zbiór ką od pa dów czy utrzy ma niem dróg,
chod ni ków i te re nów uży tecz no ści pu blicz nej.
Dzię ki kom pak to wym ga ba ry tom, ni skiej ma sie
wła snej i nie zwy kłej zwrot no ści po zwa la na swo -
bod ny wjazd w miej sca nie do stęp ne dla in nych
sa mo cho dów cię ża ro wych, np. bez po śred nio

pod klat kę scho do wą z kon te ne rem na gruz po -
cho dzą cy z re mon to wa ne go miesz ka nia. Po za
tym jest bar dzo dy na micz ny, umoż li wia jąc re ali -
za cję więk szej licz by kur sów w cią gu jed ne go
dnia i za pew nia ni skie zu ży cie pa li wa, szcze gól -
nie istot ne pod czas jaz dy w za tło czo nych aglo -
me ra cjach miej skich.
Ofer ta pod wo zi z ka bi ną no we go Da ily jest naj -
szer sza na ryn ku i obej mu je po jaz dy o dmc w za -
kre sie od 3,5 do 7 t, z roz sta wem osi od 3.000
do 4.750 mm i moż li wo ścią za mon to wa nia nad -
wo zia o dłu go ści do 6.190 mm. Zna la zła się w niej
od mia na z no wym roz sta wem osi rów -
nym 4.100 mm i po je dyn czy mi ko ła mi, dla któ rej
mak sy mal na dłu gość za bu do wy wy no -
si 4.500 mm. Rów nie sze ro ka pro po zy cja do ty czy
sto so wa nych jed no stek na pę do wych. Na byw ca
Da ily III ge ne ra cji ma do wy bo ru dwie po jem no -
ści sil ni ków (2,3 lub 3 dm3), dwa ro dza je pa li wa
(olej na pę do wy lub sprę żo ny gaz ziem ny) oraz
kil ka po zio mów mo cy – od 106 do 205 KM. No -
wo cze sne jed nost ki są do stęp ne w wer sjach
zgod nych z nor mą Eu ro 5+ (z ukła dem EGR) lub
z nor mą Eu ro VI (EGR i SCR). W obu przy pad -
kach układ oczysz cza nia spa lin ma zwar tą kon -
struk cję i zo stał umiesz czo ny pod pod wo ziem,
nie po wo du jąc zmniej sze nia prze strze ni ła dun ko -
wej. Od mia ny pod po rząd ko wa ne wy mo gom Eu -
ro VI ma ją układ wtry sko wy com mon ra il no wej
ge ne ra cji, któ ry do zu je pa li wo pod ci śnie niem na -
wet 2000 ba rów. Ak tu al ną ofer tę sil ni ków uzu peł -
nia 136-kon na jed nost ka Na tu ral Po wer, cha rak -
te ry zu ją ca się niż szym zu ży ciem pa li wa oraz
mniej szą emi sją za nie czysz czeń i ha ła su. Wszyst -
kie prze kład nie sto so wa ne w no wym Da ily
są sześciobie go we, w tym zauto ma ty zo wa na Agi -
le, ale za wy jąt kiem za pre zen to wa nej na IAA au -
to ma tycz nej skrzy ni Hi -MATIC, któ ra dys po nu je
aż ośmioma prze ło że nia mi.
Jed nym z głów nych ce lów ja kie ob ra no przy pro -
jek to wa niu Da ily III ge ne ra cji by ło dal sze ob ni że -
nie kosz tów eks plo ata cji po jaz du. Dla te go za sto -
so wa no w nim wie le roz wią zań tech nicz nych słu -
żą cych zna czą ce mu ob ni że niu zu ży cia pa li -

Od liści po złom
Po jaz dy cię ża ro we wy po sa żo ne w urzą -
dze nia ha ko we peł nią nie zwy kle istot -
ną ro lę w bran ży ko mu nal nej. Wy ni ka
to przede wszyst kim z ich uni wer sal -
no ści, bo wiem dzię ki za sto so wa niu
od po wied nich kon te ne rów mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do trans por tu róż ne -
go ro dza ju ła dun ków.

a Ive co Da ily sta no wi nie zwy -
kle atrak cyj ną pro po zy cję
dla firm ko mu nal nych, któ re
mu szą pra co wać w ści słych
cen trach miast, na przykład
przy ob słu dze te re nów uży -
tecz no ści pu blicz nej

d No we przed nie za wie sze nie
o na zwie Qu ad Le af mon to -
wa ne obec nie stan dar do wo
we wszyst kich 3,5-to no wych
wer sjach Ive co Da ily do sko -
na le spraw dza się tak że
w od mia nach z bliź nia czy mi
ko ła mi tyl ny mi. W obu przy -
pad kach za pew nia ono
więk szą ła dow ność, prze -
świt i wyż sze do pusz czal ne
ob cią że nie osi 

s Na 7-to no wym Da ily za mon to -
wa no urzą dze nie ha ko we Ski -
bic ki HKS4/3300 za pew nia ją ce
udźwig 4 ton i po zwa la ją ce
na ob słu gę kon te ne rów o dłu go -
ści w za kre sie 3.200-4.000 mm.
Po jazd zo stał też wy po sa żo ny
w szyb ko złą cze umoż li wiające
pod łą cze nie np. becz ki ase ni za -
cyj nej lub śmie ciar ki

www.iveco.pl
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wa – śred nio o 5,5% w za leż no ści od mo de lu,
a na wet do 14% z pa kie tem EcoPack pod czas
jaz dy w mie ście. Obej mu je on np. funk cję
EcoSwitch ak ty wo wa ną przy ci skiem na ta bli cy
roz dziel czej, któ ra umoż li wia zmia nę cha rak te ry -
sty ki pra cy sil ni ka po przez ogra ni cze nie mak sy -
mal ne go mo men tu ob ro to we go (np. przy nie wiel -
kim ob cią że niu ła dun kiem) oraz ustawienie ogra -
nicz ni ka pręd ko ści na war tość 125 km/h. In ny mi
prak tycz ny mi roz wią za nia mi jest tzw. in te li gent ny
al ter na tor, któ ry ła du je ba te rię w trak cie wy tra ca -
nia pręd ko ści czy układ ste ro wa nia au to ma tycz -
ną kli ma ty za cją EcoMac, opty ma li zu ją cy dzia ła -
nie sprę żar ki w za leż no ści od fak tycz ne go za po -
trze bo wa nia na chło dze nie ka bi ny z uwzględ nie -
niem od czu wal nej tem pe ra tu ry.
Wnę trze ka bi ny Ive co Da ily III ge ne ra cji zo sta ło
grun tow nie prze pro jek to wa ne. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je no wa ta bli ca roz dziel cza, z licz -
ny mi za my ka ny mi schow ka mi, uchwy ta mi na kub -
ki, pół ka mi i prze gród ka mi, umoż li wia ją cy mi ła twe
roz miesz cze nie pod ręcz nych przed mio tów. Istot -
ną zmia ną jest rów nież lep sza izo la cja aku stycz na
oraz bar dziej wy daj na kli ma ty za cja. Pro du cent za -
pew nia też o pod wyż szo nym kom for cie jaz dy nie -
za leż nie od ob cią że nia, choć już po przed nia ge -

ne ra cja Da ily nie bu dzi ła pod tym wzglę dem żad -
nych za strze żeń. W no wym mo de lu po ja wi ły się
też zmia ny wpły wa ją ce na po pra wę bez pie czeń -
stwa. Oprócz mon to wa ne go stan dar do wo ESP,
wpro wa dzo no in ne za awan so wa ne tech nicz nie
roz wią za nia, np. sys tem ostrze ga nia przed nie za -
mie rzo nym opusz cze niem pa sa ru chu (LDWS),
któ ry emi tu je sy gnał aku stycz ny w ra zie wy kry cia
prze kro cze nia li nii od dzie la cją cej pa sy ru chu bez
włą czo ne go kie run kow ska zu.
W przy pad ku kon te ne rów o więk szej po jem no ści,
przy sto so wa nych do prze wo zu cięż szych ła dun -
ków, opty mal nym wy bo rem mo że być Ive co Eu -
ro car go. Za pew nia on du że moż li wo ści trans por -
to we, a jed no cze śnie na dal ofe ru je kom pak to we
ga ba ry ty i du żą zwrot ność. Obec nie do wy bo ru
jest 14 wer sji to na żo wych (od 6 do 19 t), 7 wa rian -

tów mo cy sil ni ka (od 160 do 320 KM) oraz 13 ro -
dza jów prze kład ni (6 ręcz nych, 4 zauto ma ty zo -
wa ne i 3 au to ma tycz ne). Aby spe cy fi ko wa ny po -
jazd jak naj le piej od po wia dał przy szłym po trze -
bom, przy go to wa no rów nież 15 roz sta wów osi
od 2.790 do 6.570 mm, 3 ty py ka bin o dwóch wy -
so ko ściach i dwie wer sje na pę du, tj. 4x2 i 4x4.
W ten spo sób licz ba do stęp nych kon fi gu ra cji no -
we go Ive co Eu ro car go prze kra cza 11.000.
No we jed nost ki Tec tor 5 i 7 Eu ro VI sto so wa ne
do na pę du Eu ro car go wy ko rzy stu ją tech no lo gię
oczysz cza nia spa lin Ive co Hi-SCR. Za pro jek to wa -
no je z my ślą o ob ni że niu zu ży cia pa li wa, zmniej -
sze niu ma sy wła snej, jak rów nież po pra wie niu
osią gów. Dla te go zna ko mi cie spraw dza ją się za -
rów no w ope ro wa niu na dłuż szych tra sach, a tak -
że jeź dzie w cy klu mie sza nym.
Za sto so wa niom w bran ży ko mu nal nej, dla któ -
rych wa run ki pra cy kie row cy są bar dzo waż ne,
sprzy ja prze my śla ne wnę trze no we go Eu ro car go.
Jest ono kom for to we, prze stron ne, z od po wied -
nio roz pla no wa nym ze sta wem wskaź ni ków i przy -
rzą dów. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne po krę tła
i przy ci ski zo sta ły umiesz czo ne w po bli żu kie row -
cy, dzię ki cze mu ko rzy sta nie z nich jest bar dzo
wy god ne. Dźwi gnia zmia ny bie gów wbu do wa na
w kom pak to wą ta bli cę roz dziel czą tyl ko nie znacz -
nie wni ka do wnę trza, umoż li wia jąc swo bod ne
prze cho dze nie na dru gą stro nę ka bi ny. Ope ro wa -
nie nią prak tycz nie nie wy ma ga wy sił ku, za chę -

a Ive co Eu ro car go wy po sa żo -
ne w żu raw za ka bi no wy
i urzą dze nie ha ko we to bar -
dzo uni wer sal ny po jazd. Mo -
że być wy ko rzy sty wa ny nie
tyl ko do ob słu gi kon te ne rów,
ale tak że opróż nia nia po jem -
ni ków dzwo no wych sto so wa -
nych przy se lek tyw nej zbiór -
ce od pa dów

a Cie ka wym rozwiązaniem dla
bran ży ko mu nal nej jest Ive -
co Eu ro car go z żu ra wiem
i wy wrot ką trój stron ną. Pre -
zen to wa ny po jazd ma lek kie
nad staw ki siat ko we, po zwa -
la ją ce na wy god ny trans port
ma te ria łów ob ję to ścio wych

f Kie row ca Eu ro car go, po -
dob nie jak w in nych po jaz -
dach Ive co, dzia ła in tu icyj -
nie. Wszyst kie przy rzą dy są
od po wied nio roz miesz czo ne
i po gru po wa ne, obsługujący
ma do nich wygodny dostęp
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ca jąc do częst szej zmia ny bie gów, a tym sa mym
jesz cze więk sze go ogra ni cze nia zu ży cia pa li wa.
Je śli za cho dzi po trze ba wy daj ne go trans por tu
zło mu al bo du żych ilo ści gru zu z roz biór ki obiek -
tów in ży nie ryj nych z po mo cą przy cho dzi Ive co
Trak ker. To bar dzo moc ny, od por ny na prze cią -
że nia sa mo chód, któ ry wy glą da jak po jazd woj -
sko wy zdol ny do po ko na nia każ de go te re nu. Po -
dob nie jak w przy pad ku Eu ro car go, tu rów nież są
do stęp ne licz ne kon fi gu ra cje po jaz du, aby jak
naj le piej do sto so wać go do przy szłych za dań.
Trak ker wy stę pu je ja ko pod wo zie lub cią gnik sio -
dło wy. W obu ty pach po jaz dów są sto so wa ne sil -
ni ki Cur sor 8 i Cur sor 13, któ re łącz nie za pew nia -
ją 6 po zio mów mo cy, od 228 kW (310 KM) do 368
kW (500 KM). Obie jed nost ki speł nia ją wy mo gi
nor my Eu ro VI dzię ki za sto so wa niu tech no lo gii
Hi-eSCR, a więc bez re cyr ku la cji spa lin. Sze ro ki
wy bór do ty czy rów nież skrzyń bie gów – w ak tu al -
nej ofer cie jest do stęp na 16-stop nio wa prze kład -
nia ręcz na, 12-stop nio wa EuroTronic i 16-stop nio -
wa zauto ma ty zo wa na. Cią gni ki sio dło we Trak ker
mo gą mieć 2 lub 3 osie, z na pę dem czę ścio wym,
bądź na wszyst kie ko ła (4x2, 4x4, 6x4, 6x6). Je śli

cho dzi o pod wo zia, do wy bo ru są też kon fi gu ra -
cje 4-osio we, a peł na ofer ta do stęp nych ukła dów
na pę do wych obej mu je wer sje 4x2, 4x4, 6x4, 6x6
i 8x8. Za kres za sto so wań Trak ke ra zwięk sza ofer -
ta dwóch ka bin – dzien nej Hi -Land oraz sy pial nej
Hi -Track. Ta dru ga wy stę pu je w od mia nie z wy -
so kim da chem, dzię ki cze mu mie ści się w niej do -
dat ko wa le żan ka. Bio rąc pod uwa gę wszyst kie
moż li we kon fi gu ra cje, Trak ker wy stę pu je w po -
nad 1700 wer sjach fa brycz nych. 
Wy so kie pod wo zie Trak ke ra sprzy ja za sto so wa -
niom w trud nym te re nie, ale je śli więk szość jazd
ma się od by wać po do brych na wierzch niach, wła -
ści wym wy bo rem do ro li „ha kow ca” mo że być
Ive co Stra lis. Ja ko pod wo zie pod za bu do wę, mo -
del ten wy stę pu je w wer sji 4x2 o dmc rów -
nej 18 ton, 6x2x4 (z tyl ną pierw szą lub dru gą osią
na pę do wą) o dmc 26 ton oraz w od mia nie 8x2x6
(z przed ostat nią osią na pę do wą) o dmc 32 tony.
Za leż nie od wer sji, do wy bo ru są też róż ne ro dza -
je za wie szeń, tj. w peł ni me cha nicz ne, mie sza ne
lub pneu ma tycz ne. Do na pę du Stra li sa prze wi -
dzia no trzy sil ni ki ofe ro wa ne w ośmiu wer sjach
mo cy do 560 KM. Rów nie sze ro ki jest wy bór ka -
bin, choć w przy pad ku „ha kow ców”, gdzie więk -
szość kur sów jest re ali zo wa na w cią gu jed ne go
dnia, naj lep szym roz wią za niem jest od mia na krót -
ka i ni ska o na zwie Hi -Stre et.
Czte ry mo de le Ive co do stęp ne w wie lu kon fi gu ra -
cjach po zwa la ją na ła twe zna le zie nie od po wied -
nie go sa mo cho du do kon kret nych za dań.
Wszyst kie re pre zen tu ją bar dzo wy so ki po ziom
tech nicz ny i za pew nia ją ni skie kosz ty eks plo ata -
cji. Do ty czy to nie tyl ko zu ży cia pa li wa, ale tak że
trwa ło ści sto so wa nych pod ze spo łów, któ re
w zna czą cy spo sób przy czy nia ją się do ogra ni -
cze nia kosz tów ser wi so wych i zwięk sze nia dys -
po zy cyj no ści po jaz dów.

POJAZDY KOMUNALNE

d Dzię ki so lid ne mu pod wo ziu
zdol ne mu do pra cy w trud -
nym wa run kach, Ive co Trak -
ker mo że być wy ko rzy sty wa -
ny w naj cięż szych za sto so -
wa niach. Urzą dze nie ha ko -
we Ski bic ki HKS20/6200 za -
pew nia udźwig rów ny 20 ton
i po zwa la na trans port kon -
te ne rów o dłu go ści mak sy -
mal nie 7 metrów

a W przy pad ku mo de lu Stra lis,
opty mal nym roz wią za niem
do trans por tu kon te ne rów
jest wer sja Hi -Stre et. Ma ona
ka bi nę z ni skim da chem
(1.210 mm) o sze ro ko ści
oraz dłu go ści od po wied nio
1.200 i 1.710 mm

a No wy Ive co Da ily otrzy mał ty tuł Sa mo cho du Do staw cze go Ro ku 2015. Pre sti żo wa na gro da zo sta ła
przy zna na pod czas 65. edy cji tar gów IAA w Ha no we rze. Od bie ra jąc na gro dę z rąk prze wod ni czą ce -
go ju ry Jar la tha Swe eney'a (z le wej), pre zes Ive co, Pier re La hut te po wie dział: – Uho no ro wa nie No -
we go Da ily za szczyt nym ty tu łem sa mo cho du do staw cze go ro ku jest dla nas wiel kim za szczy tem.
Ten mo del wpro wa dza znacz ne ulep sze nia w za kre sie cał ko wi tych kosz tów po sia da nia, kom for tu,
zwrot no ści, wy daj no ści i trwa ło ści. Chcie li by śmy za de dy ko wać tę na gro dę na szym klien tom, któ rzy
każ de go dnia li czą na te go nie za wod ne go i god ne go za ufa nia to wa rzy sza pra cy…
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Wśród nich jest m.in. no wa wer sja Vo lvo FE ofe -
ro wa na na ry nek eu ro pej ski, za si la na wy łącz nie
me ta nem. Mo del w od mia nie CNG (Com pres -
sed Na tu ral Gas) na pę dza ny sprę żo nym ga zem
ziem nym to roz wią za nie szcze gól nie mi le wi dzia -
ne w re ali za cji za dań po le ga ją cych na krót kich
prze jaz dach i czę stych za trzy ma niach. Ta kie wa -
run ki pra cy są ty po we dla trans por tu dys try bu -

cyj ne go i ko mu nal ne go, któ ry od by wa się na te -
re nie miast. No wy po jazd jest wy po sa żo ny w 9-
li tro wy sil nik o za pło nie iskro wym, speł nia ją cy
wy mo gi nor my Eu ro 6. Jed nost ka osią ga
moc 320 KM i mak sy mal ny mo ment ob ro to wy
rów ny 1.356 Nm. Współ pra cu je z au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów, któ ra za pew nia ni skie kosz ty
eks plo ata cji, a jed no cze śnie po ma ga kie row cy
le piej sku pić się na pro wa dze niu sa mo cho du
i ma new ro wa niu w trud no do stęp nych miej -
scach. Po nad to umoż li wia bar dzo dy na micz ną
jaz dę, a tym sa mym ob słu gę więk szej licz by
punk tów zbiór ki od pa dów czy do staw to wa ru
w cią gu jed nej zmia ny.
– Vo lvo FE CNG chce my za ofe ro wać głów nie fir -
mom dzia ła ją cym w wa run kach miej skich, bo na -
sza cię ża rów ka w zde cy do wa nie mniej szym stop -
niu od dzia łu je ne ga tyw nie na śro do wi sko na tu ral -
ne. Wie le miast na ca łym świe cie po szu ku je al ter -
na ty wy dla cię ża ró wek na pę dza nych sil ni ka mi wy -
so ko pręż ny mi. Szcze gól nie do ty czy to wy wo zu
od pa dów, bo sto so wa nie ta kich roz wią zań czę -
sto sta no wi naj waż niej szy ar gu ment przy roz strzy -
ga niu prze tar gu – mó wi Chri sti na Eriks son, dy -
rek tor han dlo wy ds. al ter na tyw nych ukła dów na -
pę do wych w Vo lvo Trucks. Spa li ny me ta nu są
bez won ne i za wie ra ją bar dzo ma ło tok sycz nych
sub stan cji. Je że li sto su je się me tan w po sta ci

POJAZDY KOMUNALNE

Volvo Trucks przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego
i zapewnienia w swych pojazdach jak najlepszych warunków pracy.
Doskonale potwierdzają to najnowsze propozycje szwedzkiego koncernu
przeznaczone dla branży komunalnej.

Spa li ny me ta nu są
bez won ne i za wie ra ją
bar dzo ma ło tok sycz -
nych sub stan cji. Je -
że li sto su je się me tan
w po sta ci bio ga zu,
czy li po zy ski wa ny
z ma te ria łów or ga -
nicz nych, ogól na emi -
sja dwu tlen ku wę gla
mo że być na wet
o 70% mniej sza, w po -
rów na niu z po jaz dem
na pę dza nym kon wen -
cjo nal nym sil ni kiem
wy so ko pręż nym.

s Sil ni ki o za pło nie iskro wym
zna ko mi cie spraw dza ją się
w cy klach jaz dy obej mu ją -
cych krót kie dy stan se i czę -
ste za trzy ma nia wy mu szo ne
du żym na tę że niem ru chu
i spe cy fi ką pra cy. Na ry sun ku
sche mat bu do wy ukła du na -
pę do we go mo de lu  FE CNG

ZBIORNIKI CNG KATALIZATOR

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

SILNIK ZI G9K

PRZYŁĄCZE UZUPEŁNIANIA CNG

ZESTAW
CHŁODNIC

f Vo lvo FE CNG wy stę pu je
w wer sji 4x2 o dmc rów nej 18
ton lub 6x2 o dmc do 26 ton.
Sprę żo ny gaz ziem ny jest ma -
ga zy no wa ny w dwóch pa kie -
tach zbior ni ków umiesz czo -
nych po obu stro nach pod -
wo zia

Ekologicznie i komfortowo
www.volvotrucks.pl
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bio ga zu, czy li po zy ski wa ny z ma te ria łów or ga -
nicz nych, ogól na emi sja dwu tlen ku wę gla mo że
być na wet o 70% mniej sza, w po rów na niu z po -
jaz dem na pę dza nym kon wen cjo nal nym sil ni kiem
wy so ko pręż nym.
– W dłuż szej per spek ty wie me tan ja ko pa li wo sa -
mo cho do we sta nie się pro eko lo gicz ną al ter na ty -
wą dla ole ju na pę do we go. Re ali zo wa ne obec nie
przez nas dzia ła nia kon cen tru ją się na współ pra -
cy z róż ny mi or ga na mi wła dzy i fir ma mi z sek to ra
pry wat ne go, ce lem któ rych jest wy pra co wa nie od -
po wied nich norm praw nych i wa run ków sprzy ja ją -
cych upo wszech nie niu się te go pa li wa – stwier -
dza Lars Mårtensson, dy rek tor ds. ochro ny śro -
do wi ska w Vo lvo Trucks.
Sprze daż no we go Vo lvo FE CNG zo sta ła uru cho -
mio na w sierp niu bie żą ce go ro ku, ale pro duk cja
se ryj na roz pocz nie się od 2015 r.
Dla służb ko mu nal nych bar dzo atrak cyj ną pro -
po zy cją mo że też być Vo lvo FE z ni sko wej ścio -
wą ka bi ną Low En try Cab (LEC), bo ła twy do -

stęp do wnę trza, cał ko wi cie pła ska pod ło ga,
miej sca dla czte rech osób i zna ko mi ta wi docz -
ność są szcze gól nie mi le wi dzia ne w po jaz -
dach prze zna czo nych do od bio ru i wy wo zu od -
pa dów. – Wy ma ga nia do ty czą ce efek tyw ne go
trans por tu śmie ci i in te li gent nych roz wią zań
w ob sza rze miej skiej dys try bu cji cią gle ro sną,
ale dzię ki no we mu Vo lvo FE LEC po tra fi my
speł niać wy so kie ocze ki wa nia klien tów i ich
róż no rod ne po trze by. W po łą cze niu ze zauto -
ma ty zo wa ną skrzy nią bie gów I -Shift, nasz po -
jazd nie tyl ko jest bar dzo kom for to wy, ale tak że
za pew nia ni skie zu ży cie pa li wa. Z ko lei ni ska
ma sa wła sna pod wo zia umoż li wia zbiór kę
i trans port więk szej ilo ści od pa dów pod czas
jed ne go kur su, co w wy mier ny spo sób prze kła -
da się na efek tyw ność pra cy – prze ko nu je Per -
nil la Su sto vic, me ne dżer ds. seg men tu dys try -
bu cyj ne go w Vo lvo Trucks.
Pod wzglę dem kon struk cyj nym mo del FE LEC
ba zu je na no wym Vo lvo FE: pod wo zie, układ na -
pę do wy, ele men ty ste ru ją ce i de sign w obu po -
jaz dach są nie mal iden tycz ne. Od mia nę LEC naj -
bar dziej od róż nia sze ro ki sto pień wej ścio wy, któ -
ry znaj du je się na wy so ko ści za le d wie 530 mm
nad jezd nią. Przy sko rzy sta niu z funk cji „przy klę -
ku”, ob ni ża się on o ko lej ne 90 mm. Drzwi ka bi ny
otwie ra ją się o kąt 90°, a jej pod ło ga jest cał ko wi -
cie pła ska, umoż li wia jąc swo bod ne zaj mo wa nie
miejsc czy prze cho dze nie na dru gą stro nę po jaz -
du. W ce lu za pew nie nia jak naj lep szej wi docz no -
ści fo tel kie row cy jest wy su nię ty przed miej sca dla
po moc ni ków. Ob ser wa cję oto cze nia uła twia ją po -
nad to du że, sze ro ko kąt ne lu ster ka wstecz ne oraz
lu ster ko ram po we. W opcji są też do stęp ne do -
dat ko we szy by w bocz nych ścia nach ka bi ny
za drzwia mi.
– Vo lvo FE LEC zo sta ło za pro jek to wa ne z my ślą
o uła twie niu co dzien nej pra cy kie row cy i ca łej za -
ło dze. Dla te go wie le uwa gi po świę ci li śmy prak -
tycz nym de ta lom – in for mu je Lars Franck, me ne -
dżer pro duk tu ds. ofer ty roz sze rzo nej w Vo lvo
Trucks. Przy kła dem ta kie go po dej ścia jest choć -
by funk cja „przy klę ku”, któ ra ak ty wu je się au to -
ma tycz nie po uru cho mie niu ha mul ca po sto jo we -
go, umoż li wia jąc szyb kie i wy god ne wyj ście z ka -
bi ny. Moż na ją rów nież włą czać i wy łą czać prze -
łącz ni kiem znaj du ją cym się na ta bli cy roz dziel -
czej. Obok fo te la kie row cy za in sta lo wa no przy łą -
cze do pi sto le tu pneu ma tycz ne go, sto so wa ne go
w ce lu ła twe go usu nię cia ku rzu lub in nych za nie -
czysz czeń. Z ty łu fo te la prze wi dzia no też moż li -
wość za mon to wa nia gniaz da elek trycz ne go 24V,
np. w ce lu za si la nia chło dziar ki, a na ta bli cy roz -
dziel czej spe cjal ne miej sce do opcjo nal nej ka me -
ry co fa nia al bo wy świe tla cza wa gi mie rzą cej ma -
sę ze bra nych od pa dów. Pre mie ra no we go Vo lvo
FE LEC od by ła się w ma ju bie żą ce go ro ku na mo -
na chij skich tar gach IFAT sku pia ją cych pod mio ty
ope ru ją ce w bran ży ochro ny śro do wi ska i za go -
spo da ro wa nia od pa dów.

a Mo del Vo lvo FE LEC na pę -
dza ny jest jed nost ką wy so ko -
pręż ną D8K Eu ro 6 o mo -
cy 250, 280 lub 320 KM.
Moż na ją sko ja rzyć ze zauto -
ma ty zo wa ną skrzy nią bie -
gów I -Shift al bo w peł ni au to -
ma tycz ną prze kład nią Al li son

s Vo lvo FE w wer sji LEC wy -
po sa żo no w trzy in dy wi du al -
ne fo te le dla po moc ni ków.
Są one umiesz czo ne z ty łu
ka bi ny, co uła twia po ru sza -
nie się we wnę trzu i za pew -
nia lep szą wi docz ność
z miej sca kie row cy

f Ni sko po ło żo ne sze ro kie
wej ście, a tak że – do brze
zna na z au tobu sów miej -
skich – funk cja „przy klę ku”
zna czą co uła twia ją czę ste
wcho dze nie i wy cho dze nie
z wnę trza po jaz du, nie odzow -
ne przy zbiór ce od pa dów
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Ha kow ce pro du ko wa ne przez au striac ką fir mę
Pal fin ger wy róż nia ją się nad zwy czaj nym udźwi -
giem sta jąc się nie za stą pio nym na rzę dziem dla
firm bu dow la nych, ko mu nal nych czy re cy klin go -
wych. Kon struk to rzy wy śru bo wa li ten pa ra metr
dzię ki zre du ko wa niu ma sy wła snej urzą dze nia.
Oczy wi ście nie od by ło się to kosz tem zmniej sze -
nia je go sta bil no ści. Dla te go też Pal fin ger wy ko -
rzy stu je do pro duk cji ha kow ców spe cjal ną drob -
no ziar ni stą stal kon struk cyj ną o wy so kiej wy trzy -
ma ło ści. Ra ma ha kow ców Pal fin ger ma nie wiel ką
wy so kość. Jest ona rów na na ca łej dłu go ści. Roz -
wią za nie to za pew nia ni skie po ło że nie środ ka
cięż ko ści kon te ne ra.
Licz ne opcje wy po sa że nia uła twia ją ob słu gę
urzą dze nia speł nia jąc przy tym wszel kie wy ma -
ga nia użyt kow ni ków do ty czą ce kom for tu, bez pie -
czeń stwa i przy ja zne go ser wi so wa nia. Sys tem
„Soft Stop” za pew nia mięk kie osia da nie kon te ne -
ra pod czas za ła dun ku. Umoż li wia to ła god ne
ukła da nie kon te ne ra, co po przez płyn ny do bieg
ra mie nia w ostat niej fa zie za ła dun ku nie tyl ko uła -
twia je go umiesz cze nie na cię ża rów ce, ale tak że

istot nie ogra ni cza sto pień wy eks plo ato wa nia
pod ze spo łów ha kow ca. Na ży wot ność urzą dze -
nia istot ny wpływ ma rów nież to, że ło że spo czyn -
ko we dla kon te ne ra wy ko na ne zo sta ło w for mie
od por ne go na ście ra nie od le wu. Gar dziel ha ka
o spe cjal nie do bra nym kształ cie uła twia za ła du -
nek/ roz ła du nek kon te ne ra. So lid na kon struk cja
oraz od por ność ha ka na ście ra nie gwa ran tu je je -
go wie lo let nią eks plo ata cję.
Er go no micz ny pa nel ste ro wa nia o nie wiel kich
ga ba ry tach słu ży ja ko cen tral na jed nost ka ste -
ru ją ca uła twia jąc pra cę ope ra to ro wi. Pa nel
moż na bły ska wicz nie za mon to wać w ka bi nie
kie row cy na ma gne sie. Kon so la ste row ni cza
na ka blu umoż li wia wy ko ny wa nie bez piecz nych
i pre cy zyj nych ma new rów ha kow cem, za rów no
z ze wnątrz, jak i z ka bi ny po jaz du, na któ rym
został on za mon to wa ny.
W ha kow cach Pal fin ger sto so wa ny jest pro gre -
syw ny hy drau licz ny sys tem ste ro wa nia. Po zwa la
on na ste ro wa nie głów ny mi ru cha mi ro bo czy mi
za pew nia jąc pre cy zyj ny i bły ska wicz ny za ła du nek
kon te ne ra. Zam ki prze pły wo we na wszyst kich si -
łow ni kach ro bo czych speł nia ją naj wyż sze stan -
dar dy bez pie czeń stwa. Sys tem hy drau licz ne go
ste ro wa nia mo że być roz bu do wa ny po przez do -
dat ko we funk cje.
Opcja do dat ko we go po chy la nia „wie ży” ha kow -
ca po zwa la po sze rzyć za kres dłu go ści ob słu gi -
wa nych kon te ne rów oraz zmniej szyć kąt ich za ła -
dun ku/roz ła dun ku. Jest to istot na za le ta
przy prze miesz cza niu kon te ne rów z ma te ria ła mi
pół płyn ny mi. Uła twio ny jest też za ła du nek
pod da chem i we wnątrz bu dyn ków. 

POJAZDY KOMUNALNE

Hakowce Palfinger – precyzyjni siłacze
Ha kow ce Pal fin ger wy róż nia opty mal na pro por cja ma sy wła snej do mo cy za ła dun ko wej. Dzię ki
prze my śla nej kon struk cji umoż li wia ją cej wy ko rzy sty wa nie róż nych ty pów kon te ne rów urzą dze -
nia te znaj du ją co raz szer sze za sto so wa nie w wie lu bran żach.

a Ha kow ce pro du ko wa ne przez
au striac ką fir mę Pal fin ger wy -
róż nia ją się nad zwy czaj nym
udźwi giem. Pa ra metr ten udało
się uzy ska ć dzię ki umie jęt ne -
mu do bo ro wi pro por cji ma sy
wła snej urzą dze nia do je go
mo cy za ła dun ko wej

d Zgi na ne ra mie ha kow ca (po -
chy la na „wie ża”) zmniej sza
kąt za ła dun ku umoż li wia jąc
jed no cze śnie zwięk sze nie za -
kre su dłu go ści kon te ne ra

d Te le sko po wa ne ra mię głów -
ne ha kow ca po zwa la na uży -
wa nie kon te ne rów o du żym
za kre sie dłu go ści i tym sa -
mym znacząco zwięk sza za -
kres za sto so wań urzą dze nia

www.graco.pl
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W jej skład wcho dzą przede wszyst kim ła do war -
ki ko ło we i gą sie ni co we, ła do war ki te le sko po we,
ła do war ki o ste ro wa niu bur to wym, ko ło we i gą -
sie ni co we ko par ki hy drau licz ne, ko par ki ko ło we
do prac prze ła dun ko wych z hy drau licz nie uno -
szo ną ka bi ną, spy char ki gą sie ni co we, kom pak -
to ry czy w koń cu prze gu bo we wo zi dła tech no lo -
gicz ne. Każ da z tych ma szyn mo że być wy spe -
cy fi ko wa na zgod nie z wy ma ga niach użyt kow ni -
ka, a po nad to wy po sa żo na w róż ne go ro dza ju
osprzęt do dat ko wy. W ten spo sób, np. ła do war -
ka ko ło wa bę dzie sta no wi ła ide al ne na rzę dzie
nie tyl ko do prac prze ła dun ko wych, ale tak że za -
mia ta nia i od śnie ża nia chod ni ków, ulic, prze sa -
dza nia drzew itp.
Ma szy ny pra cu ją ce w sor tow niach od pa dów, sta -
cjach prze ła dun ko wych, kom po stow niach czy
na skła do wi skach są bar dziej niż gdzie in dziej na -
ra żo ne na uszko dze nia me cha nicz ne i przy spie -
szo ne zu ży cie. Dla te go sprzęt Cat prze zna czo ny
do za sto so wań ko mu nal nych ma wie le uni ka to -
wych roz wią zań, któ re za pew nia ją od po wied nią

trwa łość ma szyn, a przede wszyst kim naj wyż szy
po ziom bez pie czeń stwa dla ope ra to ra i po zo sta -
łych pra cow ni ków da ne go obiek tu. Na le żą
do nich m.in. osło ny ka bi ny, ci śnie nio wy sys tem
fil tra cji po wie trza we wnę trzu (RESPA) czy ka me -
ra po ka zu ją ca ob szar za po jaz dem. Kom fort i wy -
go dę ope ra to ra po pra wia ją licz ne udo god nie nia,
ta kie jak ob ni żo ny po ziom ha ła su i wi bra cji, ła twy
do stęp do ka bi ny czy moż li wość ob słu gi bie żą -
cej ma szy ny z po zio mu pod ło ża. Du że po -
wierzch nie prze szklo ne oraz wy daj ne sys te my
oświe tle nio we za pew nia ją po nad to do sko na łą wi -
docz ność w każ dych wa run kach po go do wych,
za rów no w dzień, jak i w no cy. Wszyst kie ma szy -
ny Cat dla sek to ra ko mu nal ne go są wy po sa ża ne
w dwu kie run ko wy wen ty la tor chłod ni cy, umoż li -
wia ją cy ła twe po zby cie się na gro ma dzo nych za -
nie czysz czeń, a tak że wy daj ne ukła dy chło dzą ce.
Dla za pew nie nia jak naj więk szej nie za wod no ści,
prak tycz nym roz wią za niem są róż ne go ro dza ju
ele men ty za bez pie cza ją ce si łow ni ki hy drau licz ne
czy lam py, ale tak że spód ma szy ny, w tym wa ły
na pę do we, osie, prze gub skręt no -ob ro to wy itp.
Dzię ki te mu moż na mieć pew ność, że żad ne prę -
ty, dru ty, bla chy nie uszko dzą new ral gicz nych
pod ze spo łów, a tym sa mym nie za kłó cą wy daj -
nej pra cy ma szy ny.
Kon struk cja od por na na naj trud niej sze wa run ki
eks plo ata cji to jed nak nie wszyst ko. Do osią gnię -
cia mak sy mal nej efek tyw no ści pro wa dzo nych
prac, jak rów nież opty ma li za cji po no szo nych
kosz tów, ko niecz ne jest od po wied nie za rzą dza -
nie sprzę tem. Uła twia ją to roz wią za nia Cat Pro -
dukt Link i Vi sion Link. Pierw sze z nich two rzy mo -
duł nadaw czo -od bior czy, któ ry wy ko rzy stu jąc
łącz ność sa te li tar ną i ko mór ko wą prze sy ła da ne
ze ste row ni ków ma szy ny do ser we rów fir my Ca -
ter pil lar. Vi sion Link to z ko lei apli ka cja in ter ne to -

MASZYNY KOMUNALNE

Szeroki zakres, 
unikatowe
cechy maszyn
Ca ter pil lar trak tu je rów nie po waż nie
bran żę ko mu nal ną, co sek tor bu -
dow la ny. Dla te go w ofer cie ame ry -
kań skie go pro du cen ta wy stę pu je
peł na ga ma ma szyn od po wia da ją -
cych naj wyż szym wy ma ga niom spo -
ty ka nym przy re cy klin gu i skła do wa -
niu od pa dów, a tak że róż nych pra -
cach po rząd ko wych.

a W ofer cie fir my Ca ter pil lar
jest kil ka mo de li kom pak to -
rów, co umoż li wia od po wied -
ni do bór ma szy ny do wiel ko -
ści skła do wi ska oraz stru mie -
nia od pa dów 

s W prze sy pow niach czy sor -
tow niach od pa dów waż ną ro -
lę od gry wa ją ko par ki do prac
prze ła dun ko wych. Ma ją one
hy drau licz nie uno szo ną ka bi -
nę, któ ra za pew nia zna ko mi -
tą wi docz ność ob sza ru ro bo -
cze go i ła twiej sze ope ro wa -
nie ła dun kiem

www.b-m.pl
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mi re gio nal ny mi, w któ rych dzia ła 48 wy spe cja li -
zo wa nych do rad ców klien ta w za kre sie ser wi su,
sprze da ży ma szyn no wych i uży wa nych oraz wy -
naj mu. Do ob słu gi ok. 6.000 ma szyn (głów nie
mar ki Cat), ja kie pra cu ją w Pol sce, fir ma za trud -
nia 120 do świad czo nych me cha ni ków. W ich dys -
po zy cji znaj du je się 90 pro fe sjo nal nych wo zów
ser wi so wych, roz lo ko wa nych na te re nie ca łe go
kra ju. Dzię ki te mu moż na mieć pew ność, że wy -
ko rzy sty wa ne ma szy ny za wsze bę dą go to we
do pra cy, a w przy pad ku bran ży ko mu nal nej ma
to bar dzo du że zna cze nie. Śmie ci po wsta ją ca ły
czas, dla te go ja kie kol wiek prze sto je spo wo do wa -
ne awa rią sprzę tu są bar dzo kło po tli we.

wa, umoż li wia ją ca wy god ne mo ni to ro wa nie po -
je dyn czej ma szy ny, a na wet ca łej flo ty. Wszyst -
kie da ne moż na w pro sty spo sób wy eks por to -
wać do in ne go opro gra mo wa nia w ce lu dal szej
ana li zy. Za kres moż li wo ści Vi sion Link jest bar -
dzo du ży. Po zwa la on m.in. na otrzy my wa nie do -
kład nych in for ma cji na te mat lo ka li za cji, wy ko -
rzy sta nia i sta nu sprzę tu. Za je go po mo cą ła two
też wy zna czyć gra ni ce ob sza ru ro bo cze go
i usta no wić aler ty bez pie czeń stwa ogra ni cza ją -
ce nie au to ry zo wa ne uży cie ma szy ny. Moż li wa
jest rów nież kon tro la „spa la nia” czy pre cy zyj ne
okre śle nie cza su pra cy sprzę tu. Sys tem ten po -
ma ga rów nież na wy god ne pla no wa nie okre so -
wych czyn no ści ob słu go wych, a dzię ki te mu
zwięk sze nie do stęp no ści ma szyn. 
W za sto so wa niach ko mu nal nych bar dzo po -
moc nym roz wią za niem jest też sys tem CAES
(Com pu ter Aided Ear th mo ving Sys tem – Wspo -
ma ga ny Kom pu te ro wo Sys tem Prac Ziem nych),
któ ry po zwa la na osią gnię cie mak sy mal ne go
stop nia za gęsz cze nia skła do wi ska i uzy ska nie
po żą da nych ką tów na chy le nia, za pew nia jąc jed -
no cze śnie rów no mier ne roz ło że nie war stwy od -
pa dów, bez ko niecz no ści wy ko rzy sta nia tra dy -
cyj nych tech nik i per so ne lu geo de zyj ne go.
Opie ra się on na glo bal nym sys te mie po zy cjo -
no wa nia GPS, dzię ki któ re mu ope ra tor w cza sie
rze czy wi stym otrzy mu je kom plet nie zbęd nych
in for ma cji, istot nie uła twia ją cych i przy spie sza ją -
cych wy ko ny wa nie czyn no ści zwią za nych z od -
po wied nim za gęsz cza niem od pa dów i pro fi lo wa -
niem skła do wi ska.
Ca ter pil lar ma po nad 40-let nie do świad cze nie
w bu do wie ma szyn prze zna czo nych do za sto so -
wań ko mu nal nych, dla te go są one od po wied nio
do pra co wa ne i sku tecz nie sta wia ją czo ła na wet
naj trud niej szym wa run kom eks plo ata cji. Oprócz
do bre go sprzę tu waż na jest jed nak pro fe sjo nal -
na ob słu ga po sprze daż na. Ma szy ny Cat są ofe -
ro wa ne na pol skim ryn ku przez fir mę Ber ge rat
Monnoyeur z sie dzi bą głów ną w Ło mian kach.
Ak tu al nie dys po nu je ona 14 przed sta wi ciel stwa -

a W śmie ciach mo że być do -
słow nie wszyst ko, dla te go ła -
do war ki ko ło we Cat prze zna -
czo ne do bran ży ko mu nal nej
wy po sa ża ne są w spe cja li -
stycz ne opo ny Cat Fle xport 

f Obo wiąz ko wy mi ele men ta mi
kom ple ta cji ma szy ny do pra -
cy z od pa da mi są za bez pie -
cze nia szyb i lamp, któ re sku -
tecz nie za po bie ga ją wzro sto -
wi kosz tów eks plo ta cyj nych

f Chwy tak szczę ko wy Cat
G315B WH za pro jek to wa no
z my ślą o ko par kach hy drau -
licz nych o ma sie eks plo ata -
cyj nej w za kre sie 15-22 ton

a W miej scach skła do wa nia od pa dów bar dzo czę sto moż na spo tkać ła do war ki gą sie ni co we, wy ko -
rzy sty wa ne do prac prze ła dun ko wych i do bu do wy kwa ter
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Ak tu al na ofer ta fir my BOMAG obej mu je je de na -
ście mo de li kom pak to rów po dzie lo nych na trzy
kla sy wa go we. W Pol sce naj więk szą po pu lar no -
ścią cie szy się obec nie „dol ny” ty po sze reg,
do któ re go na le żą ma szy ny o ma sie eks plo ata -
cyj nej w prze dzia le od 26 do 28 ton. To efekt no -
wej usta wy śmie cio wej, za kła da ją cej więk szy sto -
pień od zy sku su row ców na da ją cych się do wtór -
ne go wy ko rzy sta nia. Dla te go też od pa dy tra fia ją -
ce na skła do wi sko są drob niej sze, a ich ilość jest
znacz nie mniej sza. Do ich roz drab nia nia i za gęsz -
cza nia nie po trze ba więc naj cięż szych jed no stek,
co mia ło miej sce jesz cze kil ka lat te mu. 
Po zo sta łe kom pak to ry BOMAG są skla sy fi ko wa ne
w prze dzia łach wa go wych 32-36 ton oraz 46-54
to n. Róż nią się one nie tyl ko ma są eks plo ata cyj -
ną, ale tak że roz mia ra mi, wy glą dem i kon struk cją.
W związ ku z ak tu al nie obo wią zu ją cą nor mą emi -
sji spa lin, na prze ło mie 2013 i 2014 ro ku kom pak -
to ry BOMAG prze szły mo der ni za cję. Za kres
wpro wa dzo nych zmian nie był jed nak ta ki sam we
wszyst kich ma szy nach. Grun tow nej prze bu do wie
pod da no dwa naj mniej sze mo de le o ma sie eks -
plo ata cyj nej 26 t, tj. BC 473 RB -4 i BC 473 RS-4,
któ re wy glą dem i osią ga mi zbli ży ły się do nie co
cię ższej ma szy ny (28,3 t) z ozna cze niem BC 573
RB -4. Od mia na RB ma stan dar do wy le miesz, któ -
ry słu ży wy łącz nie do roz gar nia nia od pa dów
na skła do wi sku, na to miast wer sja RS jest wy po -

sa żo na w łyż kę roz sze rza ją cą funk cje kom pak to -
ra o za da nia zwią za ne z prze ła dun kiem od pa dów.
Oba ty py osprzę tu ma ją ażu ro we nad staw ki, któ -
re zwięk sza ją po jem ność na rzę dzi i za po bie ga ją
prze sy py wa niu za nie czysz czeń na si łow ni ki hy -
drau licz ne, a jed no cze śnie nie po gar sza ją wi -
docz no ści ob sza ru ro bo cze go.
Zmia ny w obu kom pak to rach prze pro wa dzo no
w ta ki spo sób, aby za cho wać wy jąt ko we ce chy
po przed nich wer sji, a jed no cze śnie „upodob nić”
je pod wzglę dem funk cjo nal no ści i er go no mii
do przed sta wi cie li cięż szych klas. Wśród naj waż -
niej szych za let ma szyn BOMAG te go ty pu jest np.
hy dro sta tycz ny układ na pę do wy. Przy ta kim roz -
wią za niu jed nost ka spa li no wa za si la pom py hy -
drau licz ne sprzę żo ne z sil ni ka mi hy drau licz ny mi
za mon to wa ny mi przy wszyst kich ko łach. Zda niem
pro du cen ta ta ki układ ma m.in. znacz nie prost szą
kon struk cję i ogra ni cza zu ży cie pa li wa na wet
o 15%, a sam sil nik jest mniej na ra żo ny na zmien -
ne ob cią że nia. Do dat ko wo wy daj ność, a tym sa -
mym za po trze bo wa nie na moc hy drau li ki ukła du
skrę tu oraz ukła du osprzę tu są re gu lo wa ne w za -
leż no ści od ob cią że nia ma szy ny (lo ad sen sing),
dzię ki cze mu układ jezd ny za wsze dys po nu je
mak sy mal ny mi osią ga mi sil ni ka, ja kie mo gą być
nie zbęd ne np. pod czas prze py cha nia du że go
zwa łu od pa dów na pod ło żu o ni skiej no śno ści.
Ele men ty ukła du na pę do we go kom pak to rów

BO MAG – roz wią za nia do pa so wa ne do po trzeb
BO MAG na le ży do ści słej czo łów ki pro du cen tów kom pak to rów. Wy so ka po zy cja fir my to efekt
po dą ża nia wła sną dro gą w roz wo ju ma szyn te go ty pu i sto so wa nia wie lu uni ka to wych roz wią -
zań ma ją cych wy mier ny wpływ na wy daj ność i bez pie czeń stwo pra cy.

a W ak tu al nie pro du ko wa nych
kom pak to rach BO MAG o ma -
sie eks plo ata cyj nej 26-28
ton jest sto so wa ny sil nik
Mer ce des -Benz za pew nia ją -
cy moc 210 kW (281 KM).
Roz bu do wa ny układ oczysz -
cza nia spa lin no wo cze snej
jed nost ki wy mu sił po więk -
sze nie ko mo ry sil ni ka, ale
zo sta ła ona tak wy pro fi lo wa -
na, by ob szar za ma szy ną
wi dzia ny w bocz nych lu ster -
kach na dal był bar dzo du ży

Ele men ty ukła du
na pę do we go kom -
pak to rów BO MAG są
za mknię te w dwu -
czę ścio wej, szczel -
nej ra mie o kon -
struk cji skrzyn ko-
wej. Jej dol ny pro fil
uła twia prze śli zgi wa -
nie się po nie za gęsz -
czo nych od pa dach,
a tym sa mym za po -
bie ga gro ma dze niu
się za nie czysz czeń
w pod wo ziu.

www.bomag.pl

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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BOMAG są za mknię te w dwu czę ścio wej, szczel -
nej ra mie o kon struk cji skrzyn ko wej. Jej dol ny
pro fil uła twia prze śli zgi wa nie się po nie za gęsz -
czo nych od pa dach, a tym sa mym za po bie ga
gro ma dze niu się za nie czysz czeń w pod wo ziu.
Umoż li wia  to cią głą, nie za kłó co ną pra cę. Obie
czę ści ra my po łą czo ne są prze gu bem skręt no -
-ob ro to wym, któ ry ma dwo ja kie za da nie. Z jed -
nej stro ny umoż li wia skręt ma szy ny o 35° w obu
kie run kach mie rząc od osi wzdłuż nej, z dru -
giej – wza jem ne wy chy le nie czło nów w płasz -
czyź nie rów no le głej do pod ło ża mak sy mal nie
o ±15°. Dzię ki te mu na nie rów nym te re nie ra ma
nie jest pod da wa na skrę ca niu, a ko ła ła twiej za -
cho wu ją kon takt z pod ło żem, gwa ran tu jąc od po -
wied nią si łę ucią gu w każ dych wa run kach.
Moc ną stro ną kom pak to rów BOMAG są rów nież
wie lo kąt ne ko ła roz drab nia ją co -za gęsz cza ją ce,
wy po sa ża ne w koł ki z przy krę ca ny mi na kład ka -
mi. Dzię ki te mu ich wy mia na, a tym sa mym przy -
wró ce nie no mi nal nych pa ra me trów ro bo czych
ma szy ny jest bar dzo ła twe i szyb kie, nie wy ma ga
bowiem sto so wa nia szli fier ki i spa war ki. Po nad to
każ de ko ło jest wy po sa żo ne w dwa ma syw ne za -
bie ra ki, któ re sku tecz nie za po bie ga ją gro ma dze -
niu się za nie czysz czeń mię dzy tar cza mi wie lo kąt -
ny mi, gwa ran tu jąc od po wied nią trak cję i wy so ką
wy daj ność pra cy na wet z wil got ny mi od pa da mi.
W mo de lach pod da nych grun to wej mo der ni za cji
jest obec nie sto so wa ny sil nik Mer ce des -Benz, któ -
ry w po rów na niu z wcze śniej sto so wa ną jed nost ką
Deutz za pew nia moc wyż szą o po nad 20 kW (27
KM), ale tak że mniej sze spa la nie – do 10%. Speł -
nie nie ak tu al nie obo wią zu ją cych norm emi sji spa -
lin Tier 4 Fi nal/Sta ge IV zo sta ło osią gnię te przez
kom bi na cję ukła du SCR z re cyr ku la cją spa lin. Naj -
waż niej szą zmia ną do ko na ną w no wych kom pak -
to rach by ło jed nak zwięk sze nie wy so ko ści ma szyn
o ok. 45 cm, co za pew nia jesz cze lep szą wi docz -
ność, a przede wszyst kim po zwo li ło na wyż sze
umiej sco wie nie wlo tów po wie trza za sy sa ne go
przez sil nik oraz układ kli ma ty za cji. Pod czas pra cy
na skła do wi skach od pa dów, gdzie pa nu je du że
za py le nie, a w po wie trzu mo gą uno sić się na wet
więk sze za nie czysz cze nia, np. w po sta ci fo lii czy

pa pie rów, ta kie roz wią za nie w istot ny spo sób przy -
czy nia się do zwięk sze nia trwa ło ści ma szy ny i za -
pew nia dłuż sze okre sy mię dzy prze glą do we, któ re
w ak tu al nie ofe ro wa nych kom pak to rach BOMAG
zo sta ły wy dłu żo ne do 500 go dzin pra cy.
Jed no cze śnie ze wzro stem wy so ko ści, zwięk szo -
no dłu gość i sze ro kość obu ko mapk to rów,
po ok. 40 cm. Dzię ki te mu na dal są one od po -
wied nio sta bil ne, gwa ran tu jąc wy so ki po ziom bez -
pie czeń stwa. Zwięk sze nie sze ro ko ści umoż li wi ło
też za sto so wa nie sze ro kich plat form ob słu go -
wych, umiesz czo nych z pra wej i le wej stro ny ko -
mo ry sil ni ka, któ re w istot ny spo sób uła twia ją
prze pro wa dza nie co dzien nych i okre so wych
czyn no ści ser wi so wych. Zna czą co zmie nił się też
sam wy gląd ma szyn – syl wet ka obu kom pak to rów
jest te raz jesz cze bar dziej no wo cze sna i zwar ta,
co uda ło się osią gnąć m.in. przez wkom po no wa -
nie za bez pie cze nia ROPS w ob rys ka bi ny.
Waż na zmia na do ty czy rów nież sys te mu Te le ma -
tic opar te go na tech no lo gii GPS, któ ry zwięk sza
bez pie czeń stwo i efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma -
szyn BOMAG. Oprócz in for ma cji, ja kie by ły do -
stęp ne do tej po ry, np. po ło że nie sprzę tu, stan
pra cy ma szy ny, ob ro ty sil ni ka czy śred nie zu ży -
cie pa li wa i je go po ziom w zbior ni ku, w obec nej
wer sji sys te mu są rów nież wy świe tla ne ko dy błę -
dów. Po zwa la ją one na ła twiej szą iden ty fi ka cję
za ist nia łe go pro ble mu, a tym sa mym szyb sze
usu nię cie ewen tu al nej uster ki.

a Mo de le z ozna cze niem RS
są wy po sa ża ne w łyż kę ła do -
war ko wą. Ta ki osprzęt zwięk -
sza uni wer sal ność kom pak -
to ra, któ ry mo że być wy ko -
rzy sty wa ny za rów no do roz -
gar nia nia od pa dów, jak też
prac prze ła dun ko wych

f Sze ro kie po de sty umiesz czo -
ne na ca łej dłu go ści tyl ne go
czło nu kom pak to ra za pew -
nia ją zna ko mi ty do stęp do sil -
ni ka, uła twia jąc wy ko ny wa nie
czyn no ści ob słu go wych

s Syl wet ka obu kom pak to rów
jest te raz jesz cze bar dziej no -
wo cze sna i zwar ta, co uda ło
się osią gnąć m.in. przez
wkom po no wa nie za bez pie -
cze nia ROPS w ob rys ka bi ny
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Do star czo ne na skła do wi sko od pa dy plan tu je się
i wstęp nie za gęsz cza za po mo cą spy cha rek gą -
sie ni co wych. Jed nak osta tecz ne za gęsz cze nie
od pa dów wy ma ga za sto so wa nia kom pak to ra ko -
ło we go, któ ry po ko lei ubi ja ko lej ną war stwę od -
pa dów o gru bo ści od dwu dzie stu do trzy dzie stu
cen ty me trów. Ufor mo wa ne w ten spo sób po zio -
me war stwy od pa dów o miąż szo ści dwóch me -
trów po kry wa się grun tem mi ne ral nym lub in ny mi
ma te ria ła mi in ert ny mi (zie mia, pia sek, gruz, itp.). 

Od ro ku 1990 w Sta lo wej Wo li pro du ko wa ne są
ma szy ny do ta kich za sto so wań. W chwi li obec nej
po wsta ją tam trzy mo de le kom pak to rów gą sie ni -
co wych: TD -15M LA (ma sa 23,8 tony), TD -20M LA
(ma sa do 28,1 tony) i TD -25M LA (ma sa do 43,2
tony) oraz kom pak tor ko ło wy 534E LA (ma sa
do 24,2 tony). W za leż no ści od prze zna cze nia
i spe cy fi ki pra cy użyt kow nik ma moż li wość wy bo -
ru roz wią za nia w za kre sie ro dza ju pod wo zia oraz
osprzę tu ro bo cze go (le miesz lub łyż ka, zry wak
wie lo zęb ny lub jed no zęb ny) opty mal nie do sto so -
wa ne go do kon kret nych wa run ków roboczych.
W sta lo wo wol skich kom pak to rach sto su je się nie -
za wod ne sil ni ki fir my Cum mins. Z ko lei fil try po -
wie trza, to fil try ty pu od środ ko we go. Ozna cza to,
że pra cu ją one na za sa dzie dzia ła nia si ły od środ -
ko wej na py ły znaj du ją ce się w za sy sa nym po wie -
trzu i ich usu wa niu. Spy char ki mar ki Dressta pra -
cu ją ce na składowiskach odpadów wy po sa żo no
w wen ty la to ry od wra cal ne, czy li po sia da ją ce
moż li wość zmia ny kie run ku prze pły wu po wie trza,
co umoż li wia oczysz cza nie chłod ni cy z na gro ma -
dzo nych na niej za nie czysz czeń oraz po pra wę
chło dze nia po wie trzem z ze wnątrz, je śli tem pe ra -
tu ra oto cze nia jest niż sza niż w ko mo rze sil ni ka.
Na to miast za sto so wa ny w kom pak to rze ko ło wym
ze spół chłod nic ty pu „3w1” za pew nia chło dze nie

MASZYNY KOMUNALNE
www.dressta.com.pl

a Pro duk cja ma szyn do za sto -
so wań ko mu nal nych ma
w Sta lo wej Wo li dłu go let nią
hi sto rię. Pierw sze eg zem -
pla rze opu ści ły bo wiem ta -
śmy pro duk cyj ne w ro -
ku 1990. Od sa me go po -
cząt ku po wsta ją cy tu sprzęt
cha rak te ry zo wał się no wo -
cze sny mi roz wią za nia mi
ukła dów na pę do wych oraz
wy so ki mi pa ra me tra mi tech -
nicz no -eks plo ata cyj ny mi 

d Tra fia ją ce na skła do wi sko od -
pa dy plan tu je się i wstęp nie za -
gęsz cza za po mo cą spy cha rek
gą sie ni co wych. Wy po sa żo no je
w wen ty la to ry od wra cal ne, czy li
po sia da ją ce moż li wość zmia ny
kie run ku prze pły wu po wie trza,
co umoż li wia oczysz cza nie
chłod ni cy z na gro ma dzo nych
na niej za nie czysz czeń

Komunalne problemy rozwiąże Dressta!
Pierw sze go lip ca ubie głe go ro ku obo wią zy wać za czę ła usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach. Tym sa mym wpro wa dzo no no wy sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi, któ rych
w Pol sce po wsta je po nad dwa na ście mi lio nów ton rocz nie. Nie ste ty, bli sko dwa dzie ścia pro cent
śmie ci tra fia do la sów na dzi kie wy sy pi ska, a tyl ko je de na ście pro cent do re cy klin gu. Resz ta za -
le ga na skła do wi skach. Aby by ło one wy ko rzy sta ne jak naj efek tyw niej, ko niecz ne jest od po wied -
nie za gęsz cza nie od pa dów, np. za po mo cą spe cja li stycz nych ma szyn Dres sta.

http://www.dressta.com.pl/
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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sil ni ka, ole ju ukła du na pę do we go i po wie trza do -
lo to we go do sil ni ka. Ze spół ten wy po sa żo ny jest
w hy drau licz nie na pę dza ny wen ty la tor o zmien -
nej pręd ko ści. Do dat ko wo chło dzo ny jest olej
ukła du ro bo cze go ma szy ny.
Szczel na ka bi na ope ra to ra kom pak to rów spy -
char ko wych jest stan dar do wo wy po sa żo na
w wy daj ny układ kli ma ty za cji i sys tem re cyr ku la -
cji po wie trza. Po wie trze krą żą ce we wnątrz jest
oczysz cza ne za po mo cą znaj du ją ce go się za fo -
te lem fil tra we wnętrz ne go. Z oczy wi stych wzglę -
dów fil tro wa ne jest rów nież po wie trze za sy sa ne
do wnę trza spo za ka bi ny. Prze cho dzi ono przez
filtr ze wnętrz ny umiesz czo ny w tyl nej ścia nie ka -
bi ny. Oczysz czo ne po wie trze prze cho dzi na stęp -
nie przez kli ma ty za tor i – w za leż no ści od po -
trzeb – zo sta je schło dzo ne lub pod grza ne do od -
po wied niej tem pe ra tu ry. 
Ka bi ny spy cha rek Dressta prze zna czo nych
do pra cy w trud nych wa run kach pa nu ją cych
na składowiskach odpadów, mo gą być opcjo -
nal nie wy po sa żo ne w osło ny siat ko we szyb
i świa teł. Sta no wi to sku tecz ne za bez pie cze nie
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi. Z ko lei
ka bi na ope ra to ra w kom pak to rze ko ło wym wy -
po sa żo na jest w kli ma ty za tor oraz urzą dze nie
fil tro -wen ty la cyj ne z fil trem wstęp nym i fil tro po -
chła nia czem za wie ra ją cym wę giel ak tyw ny
i bez a zbe sto wy ma te riał fil tra cyj ny.

W więk szo ści przy pad ków na wy sy pi skach śmie ci
sto so wa ne są le mie sze pół w klę słe lub wklę słe. Po -
nie waż od zna cza ją się du żą po jem no ścią – od 11,42
do 25,5 m³ – wy po sa ża się je w do dat ko we kra tow -
ni ce. W pod wo ziach ma szyn za sto so wa no pły ty gą -
sie ni co we z otwo ra mi, przez któ re usu wa ny jest nad -
miar ma te ria łu z prze strze ni po mię dzy zę ba mi ko ła
łań cu cho we go, a tu le ja mi łań cu cha gą sie ni co we go,
a tak że róż no rod ne osło ny i za bez pie cze nia. Naj czę -
ściej są to zgar nia cze przed nie i tyl ne oczysz cza ją -
ce gą sie ni ce, osło ny ro lek, osło ny prze ciw skal ne kół
łań cu cho wych oraz osło ny prze kład ni bocz nych za -
po bie ga ją ce wci ska niu się śmie ci po mię dzy czę ści
pod wo zia. Po za tym spy char ka pra cu ją ca na skła -
do wi sku od pa dów stan dar do wo po sia da wzmoc nio -
ne osło ny mi sy ole jo wej sil ni ka i skrzy ni bie gów.
W ce lu uspraw nie nia usu wa nia śmie ci w ma szy nach
tych za sto so wa no rów nież elek trycz ną wcią gar kę
słu żą cą do opusz cza nia osło ny sil ni ka za mon to wa -
nej na za wia sach. Zbior ni ki pa li wa i ole ju hy drau -
licz ne go, któ re znaj du ją się na tyl nej ra mie spy char -
ki i są na ra żo ne na uszko dze nia przez wy sta ją ce
prę ty czy dru ty, za bez pie czo no stan dar do wo spe -
cjal ną przy krę ca ną osło ną. 
Pod sta wo wy osprzęt ro bo czy kom pak to ra ko ło -
we go sta no wią: łyż ka o po jem no ści 3,4 m³ z li -
stwą tną cą ką to wą z ostrzem lub zę ba mi, le miesz
spy char ko wy o po jem no ści 2,0 m³ oraz łyż ka wie -
lo czyn no ścio wa o po jem no ści 2,6 m³. Na rzę dzia
te wy po sa żo no w do dat ko we kra ty zwięk sza ją ce
ich po jem ność i umoż li wia ją ce prze no sze nie du -
żych ilo ści od pa dów. Kom pak tor ten po sia da
rów nież wzmoc nio ne osło ny dol ne pod wo zia, wa -
łu na pę do we go, chłod ni cy i prze wo dów ha mul -
co wych. Wy mie nio ne wy żej za bez pie cze nia za -
po bie ga ją prze do sta wa niu się śmie ci i nisz cze niu
kom po nen tów. Zgar nia cze przed nie i tyl ne za po -
bie ga ją gro ma dze niu się od pa dów i bło ta na sta -
lo wych ko łach, a koł ki wal ców przed nich oraz pły -
ty tną ce wal ców tyl nych za pew nia ją zna ko mi tą
trak cję przy jed no cze snym efek tyw nym za gęsz -
cza niu i roz drab nia niu ma te ria łu.

a W chwi li obec nej Dres sta pro -
du ku je trzy mo de le kom pak to -
rów gą sie ni co wych: TD -15M
LA, TD -20M LA oraz TD -25M
LA. Ofer tę sta lo wo wol skiej fir -
my uzu peł nia kom pak tor ko ło -
wy 534E LA

d Na skła do wi skach od pa dów
naj czę ściej sto so wa ne są le -
mie sze pół w klę słe lub wklę słe
o po jem no ści w za kre sie
11,42-25,5 m3, wy po sa żo ne
w kra tow ni co we nad staw ki

Wszyst kie ma szy ny

marki Dres sta prze -

zna czo ne do pra cy

na skła do wi skach od -

pa dów mo gą być do -

dat ko wo wy po sa żo ne

w ele men ty pod no szą -

ce kom fort pra cy ope -

ra to ra oraz ob słu gi.

Naj czę ściej wy bie ra ne

są: cen tral ny układ

sma ro wa nia oraz sys -

tem mo ni to rin gu pra cy.

f Szczel na ka bi na ope ra to ra
jest stan dar do wo wy po sa żo -
na w wy daj ny układ kli ma ty -
za cji i sys tem re cyr ku la cji
po wie trza. Po wie trze krą żą -
ce we wnątrz jest oczysz cza -
ne za po mo cą znaj du ją ce go
się za fo te lem fil tra we -
wnętrz ne go. Z oczy wi stych
wzglę dów filtracji podlega
rów nież po wie trze za sy sa ne
do wnę trza spo za ka bi ny
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Trzydziestolet nia hi sto ria mar ki SaMASZ to go to wy sce na riusz na pe łen emo -
cji film. Wszystko rozpoczęło się zi mą 1984 ro ku w skrom nym ga ra żu przy uli -
cy Kir ko ra w Bia łym sto ku. Wa run ki pa nu ją ce w Pol sce w po ło wie
lat osiemdziesiątych nie sprzy ja ły roz wo jo wi wła sne go biz ne su. Kom pli ka cje
praw ne, brak na rzę dzi i su row ców do pro duk cji ma szyn – to jed ne z wie lu pro -
ble mów z ja ki mi bo ry ka li się ów cze śni przed się bior cy. Mi mo to An to ni Sto lar -
ski, ma jąc za so bą kil ka na ście lat pra cy w za kła dach pań stwo wych, po sta no -
wił za ło żyć wła sny warsz tat. Był nie po kor nym du chem. Wie dział, że aby re ali -
zo wać swo je ma rze nia, trze ba za ry zy ko wać. W ów cze snych za kła dach nie by -
ło przy szło ści dla lu dzi z wi zją. Zresz tą ni gdy nie by ło mu po dro dze z wła dza -
mi PRL – był ak tyw nym dzia ła czem „So li dar no ści”, in ter no wa nym w 1980 ro -
ku. Prze ciw no ści lo su jednak nigdy twórcy marki SaMASZ nie załamywały.
Wprost przeciwnie, stanowiły dodatkową motywację. W  ro ku 1984 Antoni
Stolarski za na mo wą oj ca wy pro du ko wał pierw szą ma szy nę – ko pacz kę
do ziem nia ków, od któ rej za czął bu do wać dzi siej szą po zy cję SaMASZ.
Cięż ka pra ca, wy cią ga nie wnio sków z po ra żek, sta łe ulep sza nie pro du ko -
wa ne go sprzę tu, a tak że umie jęt ność słu cha nia ak tu al nych po trzeb klien -
tów – te za sa dy to wa rzy szą fir mie SaMASZ od po cząt ku dzia łal no ści. Po pyt
na ko pacz ki w la tach 80. był bar dzo du ży. Dzię ki te mu, po cząw szy od 1984
ro ku, fir ma sys te ma tycz nie zwięk sza ła pro duk cję i za trud nie nie. Z my ślą
o roz wo ju przed się bior stwa stop nio wo do łą cza no do ofer ty no we urzą dze -
nia, jak np. ko siar ki bęb no we. Z cza sem to wła śnie ma szy ny do zbio ru zie -
lon ki sta ły się głów nym ele men tem pro duk cji fir my SaMASZ. 
Zmia ny ustro jo we 1989 ro ku przy nio sły no we moż li wo ści i szan se roz wo ju.
SaMASZ wy ko rzy stał no wą sy tu ację ryn ko wą i po sta wił na ma so wą pro duk -
cję. In we sty cje w ka dry, park ma szy no wy oraz tech no lo gie opła ci ły się.
W pierw szej po ło wie lat 90. fir ma za no to wa ła 100 i 120 pro cen to we co rocz -
ne wzro sty sprze da ży. Praw dzi wy prze łom na stą pił w ro ku 1995, kie dy rocz -
na sprze daż ko sia rek sięgnęła 2.700 eg zem pla rzy. Co naj waż niej sze, pięćset
z nich trafiło na ry nek nie miec ki. Za po cząt ko wa ło to wiel ką erę eks por tu fir -
my SaMASZ, któ ry dziś obej mu je po nad sześćdziesiąt pro cent pro duk cji.
Wej ście na ryn ki za gra nicz ne nio sło za so bą du że szan se, ale i wiel kie wy -
zwa nia. An to ni Sto lar ski wie dział, że aby do trzy mać kro ku świa to wym po -
ten ta tom, mu si po sta wić na za ple cze ba daw czo -roz wo jo we. Dzię ki te mu
fir ma we szła w XXI wiek z do świad czo nym ze spo łem biu ra kon struk cyj ne -
go, wy po sa żo ne go w no wo cze sne pro gra my pro jek to we. Nad pra cą biu ra,
któ re dziś za trud nia bli sko dwadzieścia osób, in ży nier ską opie kę spra wu je
wła ści ciel, któ ry mo że po chwa lić się kil ku na sto ma pa ten ta mi. Kom pu te ry -
za cja uspraw ni ła tak że za rzą dza nie dzia ła mi ma ga zy no wy mi i trans por tem.
Roz sze rzo no ofer tę o ko siar ki bi ja ko we. 
Ma szy ny sy gno wa ne lo giem SaMASZ za sto so wa ny mi tech no lo gia mi oraz
wzor nic twem nie ustę pu ją w ni czym pro duk tom świa to wych li de rów. Po -
twier dza ją to na gro dy oraz po zy tyw ne opi nie zbie ra ne na tar gach w kra ju
oraz za gra ni cą. SaMASZ zdo był między innymi czo ło we miej sca w Ogól -
no pol skim Kon kur sie Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Me cha ni ków
Pol skich na „Naj lep sze osią gnię cie tech nicz ne 2012 ro ku” w ka te go rii: „Pra -
ce wdro żo ne w rol nic twie i go spo dar ce żyw no ścio wej”. Pierw sze miej sce
przy pa dło wdro że niu do pro duk cji se ryj nej „Ko siar ki dys ko wej tyl nej z cen -
tral nym za wie sze niem KT 301 SH”, trzecie miej sce przy zna no wdro że niu
do pro duk cji se ryj nej „Zgra biar ki sze re go wej dwu ka ru ze lo wej DUO 680”.
War to tu taj wy mie nić tak że zło ty me dal zdo by ty na Mię dzy na ro do wych Tar -
gach Po znań skich w 2012, dwa „zło ta” na tar gach AGRO TECH 2013 w Kiel -
cach, a tak że trzy zło te me da le na ju bi le uszo wej pięćdziesiątej edycji tar -
gów AGRA w Sło we nii.

Twór cy z pa sją – 30 lat fir my SaMASZ
Świat dzieli się na wizjonerów i tych, którzy podążają za ich ideami. Inżynier Antoni Stolarski,
założyciel firmy SaMASZ, która dziś jest liderem w produkcji maszyn rolniczych i komunalnych,
należy do grona najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorców.

a Choć An to ni Sto lar ski za czy nał skromnie, to udało mu się stwo -
rzyć przed się bior stwo o mię dzy na ro do wym po ten cja le cieszące
się powszechnym uznaniem na świa to wych ryn kach

a Produkcja kosiarek stanowi jedną z głównych domen fir my SaMASZ.
Wyroby te w przeważającej większości  trafiają na eksport, któ ry dziś
obej mu je po nad sześćdziesiąt pro cent pro duk cji

a Pamiątkowe statuetki otrzymali uczestnicy gali, na której świętowano
trzydziestolecie powstania firmy. Wszystko zaczęło się bardzo
skromnie, w czasach które nie sprzyjały prywatnemu biznesowi…

Licz by mó wią sa me za sie bie:
• SaMASZ za trud nia 672 oso by, z cze go 200 osób roz -

po czę ło pra cę w ro ku 2011, gdy fir ma, prze kształ co -
na w tym cza sie w spół kę, za no to wa ła bli sko 100 pro -
cen to wy wzrost sprze da ży,

• pro duk cja obej mu je po nad 200 róż nych ty pów ma -
szyn (m. in. ko siar ki bęb no we, dys ko we, prze trzą sa -
cze, zgra biar ki, ko siar ki bi ja ko we, płu gi śnież ne, po -
sy py war ki cią gni ko we) i sta le się roz wi ja,

• fir ma eks por tu je więk szą część pro duk cji do 100
part ne rów w 50 kra jach na ca łym świe cie,

• obec nie trwa ją pra ce nad uru cho mie niem no wej
fa bry ki w Za błu do wie, w któ rej za trud nie nie znaj -
dzie kolejnych 300 osób.
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Wa run ki pa nu ją ce w ta kich miej scach są bar dzo
trud ne i wy ma ga ją spe cjal nych roz wią zań. Każ da
wy ko rzy sty wa na ma szy na mu si sta wić czo ła du -
że mu za py le niu, grzą skie mu pod ło żu ob fi tu ją ce -
mu w licz ne „nie spo dzian ki”, ta kie jak wy sta ją ce
prę ty, bla chy czy szkło, a jed no cze śnie ogra ni -
czyć wpływ nie ko rzyst ne go śro do wi ska na ope -
ra to ra. Tyl ko w ten spo sób bę dzie wy daj na i trwa -
ła przez wie le lat wy tę żo nej eks plo ata cji.
Do za sto so wań ko mu nal nych mo gą być prze -
zna czo ne prak tycz nie wszyst kie ła do war ki ko ło -
we od mo de lu WA 70 do WA 500, czy li o ma sie
eks plo ata cyj nej 5-35 t. W Pol sce naj po pu lar niej -
sze są ma szy ny śred niej wiel ko ści, ta kie jak WA -
90, WA 250, WA 320 i WA 380, ale u na szych za -
chod nich są sia dów spo ty ka się jesz cze więk sze
mo de le. Ma te riał z ja kim pra cu ją ła do war ki ko -
mu nal ne jest sto sun ko wo lek ki, po nie waż 1 m3

ty po wych od pa dów ma ma sę rzę du 600-700 kg.
Z te go wzglę du do ła do war ki ty pu WA 470 moż -
na za mon to wać łyż kę o po jem ność 7, 8, a na -
wet 9 m3. Za pew nia to ogrom ną wy daj ność, bar -
dzo istot ną przy za ła dun ku wy so ko obję to ścio -
wych na czep z ru cho mą pod ło gą. Ta ki po jazd
ma wy so kość bli ską 4 m, więc wszyst kie ła do -
war ki mu szą być wy po sa żo ne w łyż ki wy so kie go
wy sy pu. Ma ją one do dat ko wą ra mę, dzię ki któ rej
dol na kra wędź otwar te go osprzę tu znaj du je się
na wy so ko ści ok. 4,3-4,4 m, po zwa la jąc na swo -
bod ne wy co fa nie ma szy ny bez pod no sze nia łyż -

ki. Ta kie roz wią za nie za stę pu je ram pę, któ ra wy -
mu sza za ła du nek od pa dów w jed nym miej scu,
istot nie utrud nia jąc pra cę.
Cza sem zda rza ją się od pa dy, któ re w ła twy spo -
sób mo gą wy paść z łyż ki, np. du że pu deł ka tek -
tu ro we, sty ro pian, uszko dzo ne pa le ty itp. Chcąc
te mu za po biec, moż na za sto so wać łyż ki z uchyl -
nym za bez pie cze niem w po sta ci kra tow ni cy, któ -
ra przy trzy mu je na bra ny ma te riał. Dzię ki te mu po -
jem ność osprzę tu jest w peł ni wy ko rzy sta na, co
nie wpły wa na zwięk sze nie ilo ści cy kli za ła dun ko -
wych, a jed no cze śnie prze ciw dzia ła gu bie niu od -
pa dów. Ob słu ga ta kiej łyż ki wy ma ga jed nak

MASZYNY KOMUNALNE

Ja poń ski kon cern Ko mat su sły nie z no wo cze snych i wy daj nych ma szyn bu dow la nych, ale
w swej ofer cie ma rów nież sprzęt, któ ry do sko na le spraw dza się w bran ży ko mu nal nej. Ak tu al -
ną gru pę pro duk tów przy sto so wa nych do pra cy na skła do wi skach od pa dów czy w sor tow -
niach two rzy sze ro ka ga ma ła do wa rek ko ło wych.

a Hy drau licz nie ste ro wa na
kra tow ni ca za mon to wa na
w gór nej czę ści łyż ki uła twia
prze ła du nek ma te ria łów ta -
kich jak pa le ty, tek tu ry,
zrzyn ki i za po bie ga ich roz -
sy py wa niu

s Ła do war ki ko ło we Ko mat su
są do stęp ne w róż nych
kom ple ta cjach, naj le piej od -
po wia da ją cych kon kret nym
za sto so wa niom

Komatsu dla branży
komunalnej

www.komatsupoland.pl

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6


http://komatsupoland.pl/komatsu.html


30 Pośrednik Komunalny

dwóch do dat ko wych ob wo dów hy drau licz nych.
Je den jest od po wie dzial ny za pod no sze nie łyż ki
z do dat ko wej ra my, dru gi za ste ro wa nie za bez -
pie cze niem ła dun ku. Funk cje te mo gą być też re -
ali zo wa ne przy jed nym do dat ko wym ob wo dzie,
ale wów czas jest sto so wa ny spe cjal ny za wór, za -
si la ją cy tyl ko te si łow ni ki, któ re są w da nej chwi li
po trzeb ne. Na le ży jed nak pa mię tać, że stan dar -
do we łyż ki przy sto so wa ne do za ła dun ku śmie ci
mo gą pra co wać z ma te ria ła mi do gę sto ści 1 t/m3.
Nie wol no więc ich wy ko rzy sty wać np. do pra cy
z so lą czy pia skiem w cza sie zi mo we go utrzy ma -
nia dróg, bo mo gą ulec uszko dze niu.
Mię dzy ła do war ka mi do ogól nych za sto so wań,
a wy ko rzy sty wa ny mi do pra cy w bran ży ko mu nal -
nej ist nie je wie le róż nic kon struk cyj nych. Za czy -
na ją się one już od sa mej ka bi ny, któ ra w przed -
niej czę ści jest za bez pie czo na sta lo wą, uchyl ną
kra tą. Je śli ope ra tor chce mieć nie ogra ni czo ną
wi docz ność, al ter na ty wą dla ta kie go roz wią za nia
jest wzmoc nio na szy ba kle jo na. Na czę ste uszko -
dze nia są też na ra żo ne przed nie lam py. Aby te -
mu za po biec zo sta ły za bu do wa ne sta lo wym
dasz kiem i prę ta mi. So lid ne osło ny za sto so wa no
też na si łow ni kach pod no sze nia wy się gni ka i ob -
ro tu łyż ki: je śli spa da na nie żwir, nie doj dzie
do żad nych uszko dzeń, ale w śmie ciach mo że
być do słow nie wszyst ko, np. ka mie nie czy ja kieś
cięż kie, sta lo we ele men ty. Pod pod wo ziem zna -
la zły się sta lo we pły ty, osła nia ją ce mo sty na pę -
do we i prze gub, a z bo ku, mię dzy przed nim i tyl -
nym czło nem ła do war ki gu mo we osło ny, chro nią -
ce wał na pę do wy przed na wi nię ciem prę tów,
sznur ków itp. Za bez pie cze nia otrzy ma ły też
wszyst kie za wor ki przy ko łach, szcze gól nie na ra -
żo ne na wy rwa nie bądź ucię cie.
Dla wy daj nej i bez piecz niej pra cy w wy ma ga ją cym
śro do wi sku du że zna cze nie ma ją za sto so wa ne
opo ny. Naj lep szym roz wią za niem jest ogu mie nie
pneu ma tycz ne ty pu L5 sto so wa ne m.in. w ka mie -
nio ło mach. Opo ny te go ty pu ma ją wy so ki bież nik,
dzię ki cze mu za pew nia ją od po wied nią trak cję,
a jed no cze śnie są od por ne na prze bi cia i prze cię -

cia. W ofer cie wy stę pu ją też opo ny peł ne, tzw. ma -
sy wy, któ re wy róż nia ją się du żą trwa ło ścią, ale
ma ją ni ską przy czep ność na mo krym pod ło żu i są
bar dzo cięż kie (ma sa rów na oko ło 1 to ny), co
skut ku je więk szym spa la niem i szyb szym zu ży -
ciem ele men tów ukła du na pę do we go.
W ra mach przy sto so wa nia ma szy ny do pra cy
w sor tow niach i na skła do wi skach od pa dów,
zmo der ni zo wa no też sys tem chło dze nia. W ta kich
wa run kach pa nu je du że za py le nie, ale zda rza ją
się też la ta ją ce fo lie, pa pie ry któ re przy du żym
wie trze al bo pod czas prze jeż dża nia ła do war ki są
pod ry wa ne z pod ło ża. Z te go wzglę du, miej sca
wlo tu po wie trza, któ re mo gły by być ła two za sło -
nię te, są po prze dzo ne do dat ko wy mi osło na mi.
Na wet je śli doj dzie do przy kle je nia ja kichś śmie -
ci, po wie trze do sta nie się z bocz nej czy gór nej
czę ści osło ny. Róż ni ce do ty czą też sa mych
chłod nic, któ re ma ją rzad sze uże bro wa nie i są
nie co grub sze. Dzię ki te mu są mniej na ra żo ne
na za py cha nie, przy za cho wa niu od po wied niej
wy mia ny cie pła. We wszyst kich ła do war kach na -
pęd wen ty la to ra chłod ni cy jest hy drau licz ny,
umoż li wia jąc re gu la cję pręd ko ści ob ro to wej za -
leż nie od ob cią że nia, co ma wy mier ny wpływ
na ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa. Po nad to ma on
funk cję od wrot ne go cią gu, po zwa la ją cą na wy -
god ne czysz cze nie chłod ni cy z pręd ko ścią o 30%
wyż szą od ob ro tów no mi nal nych. Ta ki tryb pra cy
wen ty la to ra jest uru cha mia ny ręcz nie bądź au to -
ma tycz nie, po wcze śniej szym za pro gra mo wa niu
od stę pów cza so wych.

MASZYNY KOMUNALNE

a W wie lu sy tu acjach prak tycz -
nym roz wią za niem mo że być
łyż ka wy so kie go wy sy pu,
któ ra po zwa la na wy god ny
za ła du nek po jaz dów o wy so -
ko ści czte rech me trów

a Ła do war ki Ko mat su prze -
zna czo ne do za sto so wań
ko mu nal nych czę sto są wy -
po sa żo ne w ogu mie nie peł -
ne (tzw. ma sy wy) z cy lin -
drycz ny mi otwo ra mi oraz
siat ko we za bez pie cze nia
szyb, lamp itp.

f Mniej sze ła do war ki ko ło we
Ko mat su są bardzo chęt nie
wy ko rzy sty wa ne w trans por -
cie bli skim oraz do prac po -
rząd ko wych
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Fer ri iCut4 stanowi al ter na ty wę dla cią gni ków
z osprzę tem za mon to wa nym na wy się gni ku,
któ re są znacz nie droż sze, nie wszę dzie mo gą
wje chać, a ich trans port wy ma ga spe cja li stycz -
nych przy czep/na czep ni sko po dwo zio wych.
Dzię ki za sto so wa niu ukła du zdal ne go ste ro wa -
nia w Fer ri iCut4 staje się zbędne sta no wi sko
ope ra to ra. Rezygnacja z ka bi ny za pew nia
maszynie kom pak to we wy mia ry, nie wiel ką ma -
sę wła sną i ni sko po ło żo ny śro dek cięż ko ści.
W ten spo sób ko siar ka mo że bez piecz nie pra -
co wać na wet na bar dzo stro mych po chy ło -
ściach, a do jej prze wo że nia wy star czy zwy kły
„bla szak”. Dzięki zdalnemu sterowaniu ope ra -
tor nie jest też na ra żo ny na ob ra że nia, ja kich
mógł by do znać przy ewen tu al nym prze wró ce -
niu ma szy ny – mo że nią ste ro wać z od le gło ści
do 150 metrów. Na ma szy nie są za mon to wa ne
dwie an te ny, ko mu ni ka cja bowiem od by wa się
na dwóch czę sto tli wo ściach: je śli jed na zo sta -
nie za kłó co na, ze spół prze łą cza się na dru gą,
tak by ope ra tor ca ły czas zachowywał pełną
kon tro lę nad sprzę tem. Er go no micz ny pul pit
ste ru ją cy, oprócz naj waż niej szych przy rzą dów,
obej mu je wy świe tlacz, na któ rym są po ka zy wa -
ne in for ma cje, ta kie jak np. tem pe ra tu ra cie czy
chło dzą cej, tem pe ra tu ra ole ju hy drau licz ne go,
po ziom pa li wa czy ko mu ni ka ty błę dów. 
Wy so ką mo bil ność w te re nie oraz sta bil ność
na po chy ło ściach za pew nia pod wo zie gą sie ni -
co we z pa sa mi wy po sa żo ny mi w sta lo we ostro -
gi. Do wy bo ru są dwie wer sje ma szy ny, tj. ze
sta łym roz sta wem gą sie nic rów nym 1,3 metra
(mo del Track) lub re gu lo wa nym hy drau licz nie
w za kre sie od 1 do 1,3 metra (mo del Flex). Za -
le tą tej od mia ny jest moż li wość prze jaz du przez
wą skie furt ki czy drzwi, jak rów nież trans port
ma szy ny mniej szy mi po jaz da mi. Po ma ga w tym
rów nież funk cja nie mal pio no we go usta wie nia
osprzę tu, tak by nie wy sta wał po za ob rys gą sie -
nic. Jest ona rów nież wy ko rzy sty wa na np.
do wy mia ny no ży ko siar ki al bo usu wa nia dru -
tów czy sznur ków na wi nię tych na wał.
Ma szy na Fer ri iCut4 na pę dza na jest 4-cy lin dro -
wym sil ni kiem Isu zu o po jem no ści 2,2 dm3,
rozwijającym moc 36 kW (49 KM) i z mak sy mal -
nym mo mentem ob ro to wym rów nym 140 Nm.
Jed nost ka zo sta ła za mon to wa na w ra mie nie -
ru cho mo, ale ma spe cjal ny układ sma ro wa nia,

dzię ki któ re mu mo że bez piecz nie pra co wać na -
wet na du żych po chy ło ściach. Współ pra cu je
z dwie ma pom pa mi hy drau licz ny mi, z któ rych
jed na odpowiada za na pęd gą sie nic, a dru -
ga – na pęd osprzę tu. 
Ope ra tor kosiarki ma do wy bo ru dwa za kre sy
pręd ko ści jaz dy, tj. 0-3,5 lub 0-7 km/h. Przy dat -
nym roz wią za niem jest moż li wość ogra ni cze nia
pręd ko ści, dzię ki któ rej na wet cał ko wi te wy chy -
le nie joy stic ków od po wie dzial nych za ste ro wa -
nie gą sie ni ca mi, nie spo wo du je jej prze kro cze -
nia. Ma ono istot ne zna cze nie np. pod czas za -
ła dun ku ma szy ny do sa mo cho du lub na przy -
cze pę. Fer ri iCut4 zna ko mi cie spraw dza się nie
tyl ko z ko siar ką, ale tak że in ny mi urzą dze nia -
mi, jak np. płu ga mi do od śnie ża nia czy za mia -
tar ka mi. Si łow ni ki hy drau licz ne od po wie dzial ne
za re gu la cję wy so ko ści po ło że nia osprzę tu mo -
gą pra co wać w tak zwanym try bie pły wa ją cym,
za pew nia jąc do kład ne „ko pio wa nie” te re nu. 

Fer ri iCut4 – pa no wa nie 
na trud no do stęp ną zie le nią
Ist nie ją miej sca, w któ rych koszenie trawy  jest nie zwy -
kle trud ne. Wte dy z po mo cą przy cho dzi zdal nie ste ro -
wa na ko siar ka Fer ri iCut4, któ ra zna ko mi cie na da je się
do pra cy na stro mych zbo czach, na sy pach ko le jo wych,
dro go wych czy w głę bo kich ro wach.

a Je śli jed nost ka kon tro l -
na zmie ni na gle swo je po ło -
że nie, na przy kład wsku tek
prze wró ce nia się ope ra to -
ra, ma szy na zo sta nie na -
tych miast za trzy ma na

f Kon struk cja ma szy ny Fer ri
iCut4 umoż li wia pra cę na te -
re nach o na chy le niu do 55°.
Ta war tość jest jed nak uza -
leż nio na od ro dza ju i zwię -
zło ści pod ło ża

http://www.ferri.com.pl/
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wnęk, moż na ją więc ła two utrzymać w czystości. Tak że pe -
da ły ob słu go we zwięk sza ją bez pie czeń stwo. 
Ko par ka EZ28 od zna cza się kom pak to wy mi wy mia ra mi i mak -
sy mal ną zwrot no ścią. Nad wo zie bez na wi su, któ re w naj mniej -
szym stop niu nie zmniej sza sta bil no ści, czy ni ko par kę Ze ro Ta il
mar ki Wac ker Neu son ide al ną ma szy ną do pra cy w prze strze -
ni miej skiej, gdzie nie ma du żo miej sca. Opcjo nal ny sys tem
Ver ti cal Dig ging oraz bez stop nio wy prze chył nad wo zia do 15
stop ni umoż li wia ją kom pen sa cję nie rów no ści te re nu do 27
pro cent. Dzię ki do kład nie pio no wym ścia nom wy ko pu moż na
za osz czę dzić do 25 pro cent ma te ria łu i cza su po trzeb ne go
na wy ko na nie wy ko pu, a na stęp nie je go za sy pa nie. Rów nież
er go no mia przy no si ko rzy ści, po nie waż pro ste sie dze nie od -
cią ża ple cy i jest na tu ral ną po zy cją. 
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No we wy po sa że nie ka bi ny ko par ki Wac ker Neu son EZ28 jest
per fek cyj nie prze my śla ne, z pew no ścią speł ni wy so kie ocze ki -
wa nia ope ra to ra w sto sun ku do bez pie czeń stwa i kom for -
tu – czy bę dzie to me cha nizm szy by przed niej, kon so la dźwi -
gni ste ru ją cej, wej ście do ka bi ny, czy też roz miesz cze nie i przej -
rzy stość ele men tów ob słu go wych i wy świe tla czy. Ha słem prze -
wod nim jest er go no mia, po nie waż ope ra tor, któ ry czu je się do -
brze w ka bi nie, pra cu je le piej i wy daj niej.
Szcze gól nie prak tycz ny i wy god ny jest in no wa cyj ny sys tem
otwie ra nia przed niej szy by. Me cha nizm otwie ra nia szy by przed -
niej w no wych mo de lach ET18 do EZ28 po zwa la ope ra to ro wi
otwo rzyć za rów no dol ną, jak i gór ną jej część, a na stęp nie pod -
piąć pod da chem ka bi ny. To nie tyl ko uła twia wie trze nie ka bi -
ny, nie trze ba już wyj mo wać dol nej czę ści szy by i prze cho wy -
wać jej po za ko par ką. Szy ba za blo kow na pod da chem jest bez -
piecz na. Po nad to szy bę moż na otwie rać na róż ne spo so by,
któ re umoż li wia ją wie trze nie lub roz mo wę z oso bą na ze wnątrz,
po wsu nię ciu dol nej czę ści szy by pod gór ną.
Mo du ło we kon so le dźwi gni ste ro wa nia to zu peł nie no wa kon -
cep cja ob słu gi, za pew nia ją ca naj wyż szą przej rzy stość i bez -
pie czeń stwo. Dzię ki per fek cyj ne mu roz miesz cze niu li stwy przy -
ci sków, wy świe tla cza, joy stic ków, dźwi gni ga zu, re gu lo wa nych
pod ło kiet ni ków oraz dźwi gni le mie sza w no wej ko par ce Ze ro
Ta il wszyst ko jest w za się gu rę ki. Barw ne ozna cze nie prze łącz -
ni ka prze chyl ne go za po bie ga po mył kom, a no we ste ro wa nie
pro por cjo nal ne do do dat ko wych ob wo dów ste row ni czych za -
pew nia pre cy zyj ną pra cę i mak sy mal ny kom fort ob słu gi. Po my -
śla no tak że o bez pie czeń stwie przy wsia da niu i wy sia da niu,
a no wa dźwi gnia blo ku ją ca za bez pie cza przed przy pad ko wym
roz ru chem. Przed uru cho mie niem sil ni ka Die sla trze ba pod -
nieść kon so lę dźwi gni ste ro wa nia z le wej stro ny, ina czej nie
moż na uru cho mić ko par ki. Za po bie ga to nie za mie rzo ne mu
prze miesz cze niu się ko par ki.
Sze ro kie wej ście na nie wiel kiej wy so ko ści nie spra wi żad -
nych kło po tów ope ra to ro wi EZ28. Ma on du żo miej sca
na no gi, pod ło ga nie ma bowiem żad nych wgłę bień ani

www.wackerneuson.pl
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Wacker Neuson EZ28 
– pełen komfort mimo zwartej budowy
W centrum uwagi konstruktorów koncernu Wacker Neuson znajduje się użytkownik. Dlatego
w nowej koparce kompaktowej zastosowali innowacyjną, komfortową kabinę

a Wy po sa że nie ka bi ny ko par ki Wac ker Neu son EZ28 jest per fek cyj nie prze my śla ne,
z pew no ścią speł ni wszelkie ocze ki wa nia ope ra to ra co do bez pie czeń stwa i kom for tu

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-pl/home.html
http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-pl/home.html
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Niebieskie maszyny New Holland kojarzą się przede
wszystkim z rolnictwem, ale wiele z nich doskonale
sprawdza się w branży komunalnej. Ponadto istnieje
grupa sprzętu całkowicie przeznaczona do letniego
i zimowego utrzymania dróg, chodników czy pielęgnacji
terenów zielonych.

Za sad ni czą część tej ofer ty sta no wią cią gni ki. Mo -
de le, któ re mo gą funk cjo no wać w sek to rze ko mu -
nal nym dzie lą się na trzy pod sta wo we gru py.
Pierw szą sta no wią naj mniej sze po jaz dy se rii
Boomer, za pro jek to wa ne z my ślą o ta kich za sto -
so wa niach. Ich moc nie prze kra cza 50 KM,
a kom pak to we ga ba ry ty umoż li wia ją spraw ne po -
ru sza nie się na wą skich uli cach, ścież kach ro we -
ro wych, alej kach, chod ni kach, za mknię tych osie -
dlach czy cia snych, przy do mo wych po dwór kach.
Waż ną za le tą tych ma szyn jest rów nież ni ska ma -
sa wła sna, któ ra za po bie ga nisz cze niu kost ki bru -
ko wej, pod ło ży tra wia stych itp.
Dru gą gru pę two rzą cią gni ki o mo cy rzę du 80 KM,
jak np. mo de le se rii T4 PowerStar. Wyż sze osią gi
po zwa la ją na wy daj ne od śnie ża nie dróg, tzn.
z więk szą pręd ko ścią i przy za sto so wa niu płu gów
o sze ro ko ści ro bo czej ok. 2,2-2,5 m. Ta pra ca jest
bo wiem dość wy ma ga ją ca, zwłasz cza przy gru -
bej war stwie zmro żo ne go śnie gu. W okre sie let -
nim po jaz dy te go ty pu mo gą być z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne do ko sia rek wy się gni ko wych,
ale chcąc sto so wać osprzęt o za się gu np. 6 m,
opty mal nym wy bo rem bę dzie więk sza i cięż sza
ma szy na, o mo cy rzę du 100-120 KM, np. mo del
TD5.115. Ta ki cią gnik po zwo li też na współ pra cę
z płu giem o sze ro ko ści ro bo czej rów nej 3 m.
W ostat niej gru pie znaj du ją się cią gni ki za pew nia -
ją ce naj więk sze osią gi, któ rych moc prze kra -

cza 200 KM. Dzię ki te mu do sko na le ra dzą so bie
z naj więk szym osprzę tem, np. płu ga mi wie lo seg -
men to wy mi o sze ro ko ści na wet 7 m. Mo gą być
sto so wa ne do wy daj ne go od śnie ża nia lot nisk czy
dróg szyb kie go ru chu. W ga mie New Hol land jest
to se ria cią gni ków z ozna cze niem T7.
Szcze gól nie war te uwa gi są wie lo za da nio we cią -
gni ki Bo om mer. Ak tu al na ga ma obej mu je 6 mo de -
li, na pę dza nych 3- i 4-cy lin dro wy mi sil ni ka mi spa li -
no wy mi o mo cy w za kre sie 23-47 KM. Są w nich
sto so wa ne me cha nicz ne skrzy nie bie gów z 12
lub 14 prze ło że nia mi do jaz dy w obu kie run kach,
al bo 2- i 3-stop nio we prze kład nie hy dro sta tycz ne.
Obie skrzy nie me cha nicz ne są syn chro ni zo wa ne,
dzię ki cze mu nie ma po trze by cał ko wi te go za trzy -
ma nia po jaz du przy zmia nie bie gu do jaz dy
w przód na bieg wstecz ny. Czyn ność tę uła twia
dźwi gnia na wrot na umiesz czo na w wy god nym do -
stę pie po le wej stro nie kie row ni cy. Po dob nie pro -
ste jest ste ro wa nie ma szy na mi z prze kład nią hy dro -
sta tycz ną, bo opra co wu jąc układ na pę do wy kie ro -
wa no się za sa dą „jump and dri ve”, czy li „wska kuj
i jedź”. Wer sje z 2-stop nio wą prze kład nią hy dro sta -
tycz ną ma ją po je dyn czy pe dał jaz dy, zaś 3-stop -
nio we dwa pe da ły. W pierw szym przy pad ku, chcąc
roz po cząć pra cę, wy star czy tyl ko uru cho mić sil nik,
a na stęp nie na ci snąć pe dał przy spie sze nia:
w przed niej czę ści dla jaz dy do przo du, lub w tyl -
nej dla jaz dy wstecz. Przy dru gim roz wią za niu kie -
ru nek jaz dy wy bie ra się po przez na ci śnię cie od po -
wied nie go pe da łu przy spie sze nia. Dla uła twie nia
ob słu gi i zwięk sze nia bez pie czeń stwa pra cy,
wszyst kie naj waż niej sze ele men ty ste ru ją ce są wy -
róż nio ne ja skra wym ko lo rem po ma rań czo wym.
Za kres za sto so wań cią gni ków Bo omer zwięk sza -
ją du że moż li wo ści in dy wi du al nej kon fi gu ra cji.
Każ dy ta ki po jazd jest do stęp ny z ukła dem na pę -
do wym 4x2 lub 4x4 czy peł ną, prze szklo ną ka bi -
ną lub ra mą ochron ną. Istot ną za le tą jest mon to -

a Naj więk sze ko siar ki wy -
się gni ko we wy ma ga ją
zasto so wa nia od po wied -
nio du żych cią gni ków,
ale ta ki ze staw po zwa la
na wy ka sza nie głę bo kich
ro wów w bez piecz nej
od le gło ści oraz ła twe
omi ja nie przy droż nych
ba rier ochron nych i słup -
ków pi kie ta żo wych

f Ła do war ki te le sko po we
New Hol land w wer sji
Eli te wy po sa żo ne są
w funk cję au to ma tycz nej
kon tro li zbież no ści, któ ra
zwięk sza pre cy zję kie ro -
wa nia przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu stop -
nia zu ży cia opon

New Hol land – dro gę 
od śnie ży, tra wę przy strzy że…

http://agriculture.newholland.com/poland/pl/Pages/homepage.aspx
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wa ny stan dar do wo trzy punk to wy układ za wie sza -
nia na rzę dzi ka te go rii I oraz za leż nie od mo de lu
je den lub dwa roz dzie la cze hy drau licz ne. W cią -
gni kach Bo omer 20, 25, 30 i 35 tyl ny WOM elek -
tro hy drau licz ny stan dar do wo ma jed ną pręd kość
ro bo czą rów ną 540 obr./min, zaś w mo de lach 40
i 50 są do stęp ne aż trzy, tj. 540/750/1.000
obr./min. Przy dat nym roz wią za niem mo że też być
WOM mię dzy osio wy, jak rów nież TUZ i WOM
przed ni do star cza ny przez au to ry zo wa ne go de -
ale ra New Hol land, fir mę Pol -Agra.
W bran ży ko mu nal nej zna ko mi cie spraw dza ją się
też ła do war ki te le sko po we, choć miej sce ich pra -
cy jest zu peł nie in ne niż cią gni ków. Są one po -
wszech nie sto sow ne w za kła dach prze twa rza nia,
od zy ski wa nia i uniesz ko dli wia nia od pa dów, np.
do za ła dun ku ta śmo cią gów li nii sor tow ni czych,
prze sie wa czy, pod gar nia nia od pa dów w bok sach
czy prac po rząd ko wych. Po za mia nie osprzę tu
z łyż ki na wi dły do pa let, mo gą być wy ko rzy sty wa -
ne przy ukła da niu spra so wa nych od pa dów
na kwa te rach al bo za ła dun ku ma te ria łów na da ją -

cych się do wtór ne go wy ko rzy sta nia (bu tel ki pet,
ma ku la tu ra, alu mi nium) na sa mo cho dy cię ża ro -
we. W po rów na niu z wóz kiem wi dło wym, ła do war -
ki te le sko po we mo gą swo bod nie po ru szać się
po róż nych na wierzch niach i po zwa la ją na pre cy -
zyj ne usta wie nie spra so wa nych bel w więk szej od -
le gło ści od ma szy ny (nie trze ba ich prze su wać).
Naj now sza se ria LM ła do wa rek te le sko po wych
mar ki New Hol land łącz nie obej mu je 5 mo de li,
któ re w po rów na niu do swych po przed ni ków
za pew nia ją jesz cze więk szą wy daj ność i lep szy
kom fort pra cy. Pod sta wo wą cześć ofer ty sta no -
wią trzy mo de le o mak sy mal nej wy so ko ści pod -
no sze nia 6,1, 7,0 i 9,1 m, z udźwi giem 3.200 kg
dla od mia ny 6-me tro wej i 3.500 kg dla po zo sta -
łych, na pę dza ne sil ni kiem o mo cy 121 KM.
Z my ślą o bar dziej wy ma ga ją cych za sto so wa -
niach, dwie pierw sze ma szy ny są jesz cze do -
stęp ne w wer sji Eli te. Ma ją udźwig zwięk szo ny
do od po wied nio 3.500 i 4.200 kg, a ich sil nik
dys po nu je mo cą 143 KM. Dla speł nie nia ak tu -
al nie obo wią zu ją cych prze pi sów, obie jed nost -
ki są wy po sa ża ne w tech no lo gię oczysz cza nia
spa lin SCR ECOBlue. Róż ni ce do ty czą tak że
ukła du prze nie sie nia na pę du. W stan dar do -
wych mo de lach jest sto so wa na prze kład nia Po -
wer shift 4x3, zaś w ma szy nach Eli te – Po wer -
shift 6x3. Od mia ny Eli te ofe ru ją też bar dziej wy -
daj ny układ hy drau licz ny, o prze pły wie zwięk -
szo nym ze 120 do 140 l/min.
No we ła do war ki te le sko po we se rii LM ma ją wzmoc -
nio ną kon struk cję nad wo zia i ni żej po ło żo ny zbior -
nik pa li wa, co za pew nia więk szą sta bil ność ma szy -
ny na po chy łym te re nie. Wśród istot nych zmian jest
tak że mo der ni za cja okła dzin śli zgo wych, któ re
wspo ma ga ją za cho dze nie na sie bie po szcze gól -
nych sek cji wy się gni ka. Obec nie znacz nie ła twiej
jest je re gu lo wać, a czyn ność ta nie wy ma ga sto -
so wa nia spe cja li stycz nych na rzę dzi.

To masz Wie ja, Mar ke ting
Ma na ger New Hol land AG
– Pol ska: – Sek tor ko mu -
nal ny jest dla nas rów nie
waż ny jak rol ni czy. Wy ni ka
to z fak tu, że ma my bo ga -
tą ga mę no wo cze snych
ma szyn, któ re mo gą
uczest ni czyć w wie lu pra -
cach zwią za nych z pie lę -
gna cją zie le ni, utrzy ma -
niem po rząd ku i prze jezd -
no ści dróg czy w koń cu
prze twa rza niem i za go -
spo da ro wa niem od pa -
dów. Bio rąc pod uwa gę
licz bę ma szyn oraz opcji,
ja kie są w nich do stęp ne,
w każ dym przy pad ku je -
ste śmy w sta nie za ofe ro -
wać roz wią za nie ide al nie
od po wia da ją ce kon kret -
nym po trze bom.

f Cią gni ki New Hol land se rii
Bo omer są do stęp ne w róż -
nych wer sjach i mo gą
współ pra co wać z sze ro ką
ga mą na rzę dzi ro bo czych.
Dzię ki te mu moż na je wy ko -
rzy sty wać przez ca ły rok
do różnorodnych prac

a Sze ro kie opo ny z ni sko pro fi -
lo wym bież ni kiem sku tecz -
nie ogra ni cza ją na cisk jed -
nost ko wy na grunt. Umoż li -
wia to bez piecz ne wy ko rzy -
sta nie cią gni ka do prac
na bo iskach, po lach gol fo -
wych itp.
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Pod miot zo stał utwo rzo ny ja ko jo int ven tu re mię -
dzy CNH In du strial Ca pi tal Eu ro pe SAS z sie dzi -
bą w Pu te aux we Fran cji, a BNP Pa ri bas Le ase
Gro up Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie. CNH
In du strial Ca pi tal jest świa to wym li de rem na ryn -
ku fi nan so wym. Ja ko sil ny, so lid ny i nie za wod ny
part ner w biz ne sie, z bli sko 50-let nim do świad -
cze niem w fi nan sach, za pew nia klien tom naj ła -
twiej sze i naj do god niej sze for my re ali za cji in we -
sty cji. Za rzą dza po nad 11 bi lio na mi USD, współ -
pra cu jąc z po nad 12 tysiącami de ale rów oraz po -
nad 150 tys. klien tów na ca łym świe cie. Dzię ki
obec no ści na wie lu ryn kach i ogrom ne mu do -
świad cze niu, do sko na le ro zu mie po trze by klien -
tów, więc jest w sta nie do sto so wać do nich od -
po wied nie roz wią za nia fi nan so we. 
BNP Pa ri bas Le ase Gro up, dzia ła ją ce pod mar ką
BNP Pa ri bas Le asing So lu tions, na ryn ku pol skim
jest obec ne już od po nad 15 lat. Spół ka sta no wi
część gru py ka pi ta ło wej BNP Pa ri bas. Wie lo let -
nie do świad cze nie, mię dzy na ro do we roz wią za nia
do sto so wa ne do lo kal nych po trzeb, a tak że do -
sko na ła zna jo mość ryn ku spra wiają że fir ma ofe -
ru je usłu gi fi nan so we na naj wyż szym po zio mie.
Ce lem spół ki jo int ven tu re jest wpro wa dze nie
mię dzy na ro do wych stan dar dów fi nan so wa nia fa -
brycz ne go w Pol sce oraz wdro że nie in no wa cyj -
nych i atrak cyj nych pro duk tów fi nan so wych, któ -
re to wa rzy szą za ku pom sprzę tu rol ni cze go, bu -
dow la ne go i ko mu nal ne go. Dzię ki po łą cze niu
dwóch do świad czo nych pod mio tów klien ci zy -
sku ją pro fe sjo na lizm na naj wyż szym po zio mie
oraz naj lep szą ofer tę fi nan so wa nia ma szyn pro -
du ko wa nych przez CNH In du strial N.V.
Pro duk ty fi nan so we CNH In du strial Ca pi tal prze -
zna czo ne są wy łącz nie dla klien tów au to ry zo wa -
nych de ale rów. Głów nym ce lem CNH In du strial
Ca pi tal jest do sto so wa nie pro duk tu fi nan so we go
do in dy wi du al nych po trzeb oraz moż li wo ści fi nan -
so wych klien tów. Ak tu al na ofer ta spół ki obej mu je
wie le atrak cyj nych spo so bów za ku pu nie zbęd ne -
go sprzę tu, czy li po życz kę, po życz kę eu ro pej ską
z do fi nan so wa niem unij nym, le asing ope ra cyj ny
i le asing fi nan so wy. Jest ona bar dzo ela stycz na,
dla te go do pusz cza re ali za cję za ku pów za rów no
w zło tów kach, jak i eu ro, z okre sem fi nan so wa nia
od 12 do 96 mie się cy, w tym po dat ku VAT. Klient
mo że sfi nan so wać ma szy nę nie po sia da jąc wkła -
du wła sne go, a ra ty mo gą być sta łe lub usta lo ne
in dy wi du al nie z uwzględ nie niem har mo no gra mu
osią ga nych przy cho dów. Do pod pi sa nia umo wy
wy star czy mi ni mum for mal no ści.

CNH In du strial Ca pi tal w no wej od sło nie
Pod czas te go rocz nej wy sta wy Agro Show w Bed na rach swo ją dzia łal ność ofi cjal nie roz po czę -
ła spół ka CNH In du strial Ca pi tal Eu ro pe SAS Od dział w Pol sce. Bę dzie ona świad czyć usłu gi
fi nan so we na rzecz kra jo wych klien tów CNH In du strial N.V. ope ru ją cych w sek to rze rol ni czym,
bu dow la nym i ko mu nal nym.

a Jo an na Lisz ka, Co un try Re ta il Sa les Ma na ger: – Za wsze sta ra my się być bli sko na szych klien tów
i wni kli wie słu chać ich po trzeb, dla te go przy go to wa na przez nas ofer ta fi nan so wa nia sprzę tu mar ki
New Hol land jest bar dzo atrak cyj na i uwzględ nia wy ma ga nia róż nych branż.
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Sąd Kon kur so wy czy li ze spół eks per tów, w któ re -
go skład wcho dzą wy bit ni spe cja li ści re pre zen tu -
ją cy od po wied nie dzie dzi ny ży cia go spo dar cze -
go po szu ku je pro duk tów  no wo cze snych, in no -
wa cyj nych i wy two rzo nych w opar ciu o naj wyż -
szej kla sy tech no lo gie. Aż dwa pro duk ty z ofer ty
fir my AGREX-ECO otrzy ma ły Zło ty Me dal Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Po znań skich 2014, jed ną
z naj bar dziej roz po zna wal nych na gród na pol -
skim ryn ku, któ ra jest przy zna wa na – po wni kli -
wej oce nie eks per tów – in no wa cyj nym pro duk -
tom naj wyż szej ja ko ści. 
Ofer ta spół ki AGREX-ECO sta no wi od po wiedź
na po trze by ryn ku zwią za ne z kom plek so wą ob -
słu gą pod mio tów go spo dar czych in we stu ją cych
w no wo cze sne tech no lo gie za go spo da ro wa nia od -
pa dów. AGREX-ECO ofe ru je ma szy ny i tech no lo -
gie re no mo wa nych pro du cen tów: KOMPTECH
(Au stria), Re dox Wa ste Re cyc ling (Ho lan dia), Mat -
thies sen (Niem cy), TS In du strie (Fran cja/Niem cy),
Mac pres se (Włochy), PTF Ha eus ser (Niem cy).
W ofer cie fir my zna leźć moż na wszyst ko, co jest
nie zbęd ne do za go spo da ro wa nia od pa dów.
AGREX-ECO ofe ru je li nie tech no lo gicz ne do pro -
duk cji pa li wa RDF i z bio ma sy, sys te my uty li za cji
od pa dów ście ko wych, li nie do fer men ta cji mo krej
i su chej, ma szy ny sta cjo nar ne i mo bil ne do prze -
twa rza nia od pa dów i za go spo da ro wa nia wy sy pisk
śmie ci, kom po stow nie (w tym tak że tu ne lo we). Za -
pew nia rów nież bez płat ne kon sul ta cje, ser wis
na naj wyż szym po zio mie, za opa trze nie w czę ści
za mien ne, bez płat ne szko le nia tech nicz ne, in struk -

cje ob słu gi w ję zy ku pol skim, znak zgod no ści CE,
do ku men ta cję po trzeb ną do do pusz cze nia do pra -
cy przez UDT. Mi sją fir my jest pra ca w zgo dzie
z na tu rą i na rzecz na tu ry.
Jed ną ze ma szyn uho no ro wa nych Zło tym Me da -
lem Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do -
wi ska POLEKO 2014 jest sa mo jezd na prze rzu car -
ka do pryzm kom po sto wych TOPTURN X55 wy -
twa rza na przez au striac ką fir mę Komp tech. Jest
to bez sprzecz nie jed na z naj pow szech niej sto so -
wa nych ma szyn te go ty pu na świe cie. Na le żą cy
do trze ciej ge ne ra cji prze rzuca rek no wy mo del
X55 od zna cza się jesz cze wyż szą wy daj no ścią
przy jed no cze snym peł nym kom for cie i ła two ści
ob słu gi. Ma szy na im po nu je sze ro kim za kre sem
za sto so wań do sko na le spi su jąc się w kom po -
stow niach od pa dów ko mu nal nych i od pa dów
zie lo nych. Z po wo dze niem da je so bie ra dę
z osa da mi po cho dzą cy mi z oczysz czal ni ście -
ków, ska żo ną zie mią i przy mie sza niu rud. Sil -
nik Die sla CAT C9 o mo cy 242 kW/330 KM speł -
nia naj now sze nor my w za kre sie emi sji spa lin,
a no wy sys tem chło dze nia utrzy mu je układ na -
pę do wy w od po wied niej tem pe ra tu rze. Na pęd
hy dro sta tycz ny z płyn ną re gu la cją pręd ko ści
spra wia, że ma szy na mo że po ru szać się z pręd -
ko ścią 0-4 km/h.
Wśród naj istot niej szych za let ma szy ny wy róż nio -
nej Zło tym Me da lem POLEKO 2014 trzeba
wymienić mię dzy in ny mi bar dzo ob szer ną i kom -
for to wą ka bi nę, no wy au to ma tycz ny na pęd, hy -
drau licz nie otwie ra ne kla py ser wi so we oraz za -
pew nia ją cy peł ne prze rzu ca nie pryzm bę ben
o wiel kich wy mia rach.
Na byw ca ma moż li wość wy bo ru ty pu pod wo -
zia – ko ło we go lub gą sie ni co we go. Pod czas pra -
cy na pod ło żu as fal to wym lub be to no wym le piej
spraw dza się pod wo zie ko ło we. Opty mal na trak -
cja, szyb kie ma new ry i wy so ki kom fort jaz dy to
tyl ko nie któ re z je go licznych za let. Pod wo zie gą -
sie ni co we z ko lei uła twia i czyni bardziej
komfortową pra cę na nie rów nym te re nie. Si ła na -
pę do wa jest sku tecz nie prze ka zy wa na na me cha -
nizm jaz dy, otwar ta kon struk cja uła twia natomiast
kon ser wa cję i czyszczenie podwozia.
Wy so ki kom fort pra cy ope ra to ra za pew nia do sko -
na le wy ci szo na prze stron na ka bi na wy po sa żo -
na w au to ma tycz ną kli ma ty za cję. Pra cę ope ra to ra
uła twia opra co wa ny na no wo sys tem ste ro wa nia
z ko lo ro wym wy świe tla czem umoż li wia ją cym in tu -
icyj ne ste ro wa nie maszyną. Opcjo nal nie mo że ona
zo stać do po sa żo na w li stwę zdzie ra ją cą, in sta la cję
do na wil ża nia pryzm oraz ak tyw ne le mie sze zgar nia -
ją ce i system neutralizujący odory.

MASZYNY KOMUNALNE

Na Poleko zło te medale dla AGREX-ECO
Do kon kur su o Zło ty Me dal Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich rocz nie star tu je nie mal pięćset
pro duk tów. Jed nak tyl ko te z nich, któ re speł nią re gu la mi no we kry te ria i zy ska ją po zy tyw ne re ko -
men da cje pro fe sjo nal ne go ju ry, otrzy mu ją to pre sti żo we wy róż nie nie.

s TOPTURN pro duk cji fir my
Komp tech (Au stria) jest jed -
ną z naj pow szech niej uży -
wa nych prze rzu ca rek pryzm
kom po sto wych na świe cie

www.agrex-eco.pl

Ofer ta war szaw skiej
spół ki AGREX -ECO
sta no wi do sko na łą od -
po wiedź na po trze by
ryn ku zwią za ne z kom -
plek so wą ob słu gą
pod mio tów go spo dar -
czych in we stu ją cych
w no wo cze sne tech no -
lo gie umoż li wia ją ce za -
go spo da ro wa nie od pa -
dów. Mi sją fir my ofe ru -
ją cej ma szy ny i roz wią -
za nia czo łów ki świa to -
wych pro du cen tów jest
pra ca w zgo dzie z na -
tu rą i na rzecz na tu ry.

http://agrex-eco.pl/
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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Kon struk to rzy ma szy ny po my śle li też o uła twie niu
jej ob słu gi tech nicz nej. Punk ty wy ma ga ją ce czę stej
in spek cji są ła two do stęp ne. Mię dzy in ny mi
za spra wą po kryw bocz nych, za po mo cą jed ne go
przy ci sku prze kształ ca ją cych się w prze stron ne
plat for my ser wi so we. Prze pro wa dza ją cy pra ce kon -
ser wa cyj ne wcho dzi na nie po wy god nych schod -
kach ma jąc po tem nie skrę po wa ny do stęp
do wszyst kich new ral gicz nych pod ze spo łów i kom -
po nen tów, ta kich jak na przy kład wał ro bo czy. 
Zło tym Me da lem POLEKO 2014 wy róż nio no tak że
rę bak -roz drab niacz do bio ma sy COBRA 75 HDI
wy twa rza ny przez fir mę TS INDUSTRIE (Fran -
cja/Niem cy). Jest to naj więk szy mo del z ty po -
sze re gu tych in no wa cyj nych urzą dzeń. Wy so ka
wy daj ność rę ba ka COBRA 75 HDI w po łą cze niu
z pro sto tą ob słu gi spra wia, iż jest to ide al na ma -
szy na w rę kach pro fe sjo na li stów z bran ży
ochro ny śro do wi ska. Opa ten to wa ny mie sza ny
wir nik z czte re ma sta ły mi no ża mi i dwu dzie sto -
ma wah li wy mi młot ka mi rów no cze śnie roz drab -
nia ga łę zie i ma te riał zie lo ny o śred ni cy na wet
do 20 cen ty me trów osią ga jąc przy tym im po nu -
ją cą wy daj ność 40 m3/h. 
Cią głe udo sko na le nia tech nicz ne wpro wa dza ne
w kon struk cji ma szyn TS INDUSTRIE (re duk cja
po zio mu ha ła su, mniej sza emi sja dwu tlen ku wę -
gla, sto so wa nie sma rów bio de gra do wal nych) sta -
no wią świa dec two po sza no wa nia czło wie ka i na -

tu ry. TS INDUSTRIE sta ra się tak że, by jej ma szy -
ny były jak naj bar dziej er go no micz ne. Więk szy niż
stan dar do wo sto so wa ny w ma szy nach kon ku ren -
cyj nych za sob nik słu ży lep sze mu kom for to wi i uła -
twia pra cę ze spo łu. Za sto so wa nie prze no śni ka
i rol ki po da ją cej uprasz cza po da wa nie ma te ria łu
do roz drab nia cza. Elek trycz ne przy ci ski za pew -
nia ją efek tyw ne ste ro wa nie sys te mem po da ją cym
oraz na tych mia sto wą re ak cję w każ dych wa run -
kach. Dźwi gnia bez pie czeń stwa na tych mia st za -
trzy mu je po daj nik w do wol nym mo men cie.

a Bio rąc pod uwa gę ro sną ce
kosz ty prze twa rza nia od pa -
dów w tro sce o bu dże ty firm
i władz lo kal nych wszyst ko
prze ma wia za wy bo rem kon -
cep cji roz drab nia nia fir my
TS INDUSTRIE, któ ra stwo -
rzy ła ma szy nę łą czą cą w so -
bie funk cje rę ba ka do drew -
na i roz drab nia cza do ro ślin

http://agrex-eco.pl/
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6


jest sto so wa na tyl ko jed nak czterocy lin dro wa
jed nost ka mar ki Deutz za pew nia ją ca moc 113
kW (153 KM). Wszyst kie ma szy ny są stan dar do -
wo wy po sa ża ne w wen ty la tor chłod ni cy z funk -
cją od wrot ne go cią gu, któ ry po zwa la na ła twe
usu wa nie na gro ma dzo nych za nie czysz czeń.
Po ru sza nie się cią gni ków Mer lo w miej scach nie -
do stęp nych dla in ne go sprzę tu umoż li wia te re no -

we pod wo zie ze sta łym, hy dro sta tycz nym na pę -
dem wszyst kich kół i elek tro hy drau licz ny mi blo ka -
da mi me cha ni zmów róż ni co wych. Ko ła obu osi
ma ją jed na ko wą śred ni cę oraz opo ny z „jo deł ko -
wym” bież ni kiem, co za pew nia ni ski na cisk
na pod ło że i du żą si łę ucią gu. Ope ra tor ma
do dys po zy cji trzy za kre sy pręd ko ści jaz dy: 0-40
km/h przy prze miesz cza niu się po dro gach utwar -
dzo nych, 0-11 km/h dla więk szo ści za sto so wań
i 0-5 km/h wy ko rzy sty wa ny pod czas pra c wy ma -
ga ją cych du żej pre cy zji, ta kich jak np. przy ci na nie
ga łę zi. Ko ła obu osi są skręt ne, dla te go cią gni ki te
ofe ru ją aż trzy lub czte ry try by pra cy ukła du kie -
row ni cze go: dro go wy – z przed ni mi ko ła mi skrę -
ca ny mi (w opcji ze skrę ca ny mi tyl ny mi i przed ni mi
usta wio ny mi na wprost), ko ry go wa ny – z ko ła mi
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Wśród ma szyn, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne
np. przy let nim i zi mo wym utrzy ma niu dróg, pra -
cach po rząd ko wych, a na wet le śnych, są wie lo -
funk cyj ne cią gni ki ko ło we. Zo sta ły one wpro wa -
dzo ne do pro duk cji po nad 10 lat te mu i dzię ki swo -
im uni ka to wym wła ści wo ściom mo gą peł nić ro lę
ty po we go cią gni ka rol ni cze go, jak rów nież spe cja -
li stycz nej ma szy ny ro bo czej wy ko rzy sty wa nej
w szcze gól nie trud nych wa run kach przez ca ły rok.
Ga mę roz po czy na se ria B wy po sa ża na w przed ni
trzy punk to wy układ za wie sza nia na rzę dzi oraz wał
od bio ru mo cy (w opcji TUZ i WOM tyl ny). Jest ona
bar dzo uni wer sal na i po zwa la na pra cę z ko siar ka -
mi bi ja ko wy mi, fre za mi do pni czy za mia tar ka mi.
Z ty łu mo że być za mon to wa na wy cią gar ka hy drau -
licz na ze ste ro wa niem ra dio wym, do wy bo ru jest
wer sja za pew nia ją ca uciąg 7,5 i 11 t. W jesz cze
trud niej szych za sto so wa niach zna ko mi cie spraw -
dza się se ria ND prze zna czo na do usu wa nia du -
żych ilo ści śnie gu za po mo cą płu gów z od kład ni -
cą lub płu gów wir ni ko wych. Do peł nie niem ofer ty
są cią gni ki se rii VR, do któ rych prze wi dzia no bocz -
ny wy się gnik te le sko po wy o dłu go ści 10 me trów
umiesz czo ny z pra wej stro ny po jaz du. Ma on moż -
li wość ob ro tu w za kre sie 210°, co po zwa la na usta -
wie nie go przed ma szy ną w przy pad ku szcze gól -
nie wą skich prze jaz dów, al bo w ce lu uzy ska nia jak
naj lep szej wi docz no ści osprzę tu. Na je go koń cu
jest mon to wa ne szyb ko złą cze, umoż li wia ją ce ła -
twą wy mia nę na rzę dzi. Do naj bar dziej po pu lar -
nych na le żą gło wi ce ko szą ce o róż nej sze ro ko -
ści (1.200, 1.400 lub 1.600 mm), gło wi ce do prac
le śnych, gło wi ce jed no - lub wie lo tar czo we
do przy ci na nia ga łę zi, szczot ki do za mia ta nia
i chwy tak do za ła dun ku ga łę zi.
W cią gni kach se rii B i ND do wy bo ru są dwa 6-cy -
lin dro we sil ni ki: Deutz o mo cy 147 kW (200 KM)
i Ive co o mo cy 260 kW (350 KM). W mo de lach VR

MASZYNY KOMUNALNE
www.merlo.pl

Komunalne Merlo? Nie tyl ko „te le sko py”  !
Wło ska fir ma Mer lo koja rzo na jest przede wszyst kim z ła do war ka mi te le sko po wy mi, ale w ofer -
cie ma rów nież in ny sprzęt ukie run ko wa ny na bran żę ko mu nal ną.

a Przed ni WOM cią gni ka Mer -
lo 150VR za pew nia moc 120 KM
i pra cu je z pręd ko ścią 1.000
obr./min. Z tyl ne go moż na ode -
brać mak sy mal nie 60 KM, ale
do wy bo ru są dwie pręd ko -
ści – 540 lub 1.000 obr./min

s Szczot ka za mon to wa na na te -
le sko po wym ra mie niu i zbior -
nik na wo dę to przy kład jed -
ne go z wie lu osprzę tów, w ja -
kie mo że być wy po sa żo ny no -
śnik na rzę dzi Cin go. Ta ki ze -
staw jest wy ko rzy sty wa ny
do czysz cze nia pa ne li sło -
necz nych na far mach od na -
wial nych źró deł ener gii 

f „Tacz ka” Mer lo umoż li wia swo -
bod ny wjazd w miej sca nie do -
stęp ne dla sprzę tu o więk szych
ga ba ry tach. Trans port i wy ła du -
nek urob ku od by wa się prak tycz -
nie bez wy sił ku ope ra to ra

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6


obu osi skrę ca ny mi w prze ciw ną stro nę oraz syn -
chro nicz ny, w któ rym ko ła przed nie i tyl ne są skrę -
ca ne w tę sa mą stro nę. Ostat ni tryb umoż li wia bli -
ski pod jazd np. pod ogro dze nie, a tak że za pew nia
mniej sze za gęsz cza nie pod ło ża, bo ko ła przed niej
i tyl nej osi po ru sza ją się in ny mi śla da mi.
Ka bi na cią gni ków Mer lo speł nia wy mo gi
ROPS/FOPS i ma odporne na stłuczenie 8-mi li -
me tro we szy by wy ko na ne z po li wę gla nu Le xan.
Fo tel z za wie sze niem pneu ma tycz nym fir my
Gram mer ma moż li wość ob ro tu w pra wo
o kąt 45°, po zwa la jąc na wy god niej szą ob ser wa -
cję osprzę tu. Ste ro wa nie na rzę dzia mi od by wa się
za po mo cą er go no micz ne go joy stic ka.
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a Du ża si ła ucią gu i wy daj na
hy drau li ka, po zwa la ją na za -
sto so wa nie cią gni ków Mer lo
do naj bar dziej wy ma ga ją -
cych prac

Oprócz cią gni ków Mer lo ma w swej ofer cie tak -
że kom pak to we no śni ki na rzę dzi Cin go. Są
one wy po sa żo ne w pod wo zie gą sie ni co we,
któ re gwa ran tu je od po wied nią sta bil ność ma -
szy ny, a przede wszyst kim ogra ni cza za gęsz -
cza nie pod ło ża. Z ty łu ma szy ny znaj du je się
pul pit ste row ni czy oraz wy god ny po dest, więc
ope ra tor mo że prze miesz czać się na no śni ku.
Dzię ki roz bu do wa nej ga mie na rzę dzi ro bo -
czych, za kres za sto so wań Cin go jest bar dzo
sze ro ki. Do naj po pu lar niej szych na le żą osprzęt
ła do war ko wy, w tym z chwy ta ka mi czy przy ci -
nar ka mi do ży wo pło tów, szczot ki, płu gi do od -
śnie ża nia, za mia tar ki, skrzy nie sa mo wy ła dow -
cze, rów nież trój stron ne al bo mon to wa ne
na pod no śni ku, po zwa la ją cym na wy ła du nek
urob ku np. do kon te ne ra.

f Tryb tzw. kra ba spra wia, że
ko ła przed niej i tyl nej osi po -
ru sza ją się in ny mi śla da mi,
co ogra ni cza ugnia ta nie
pod ło ża i za po bie ga po -
wsta wa niu ko le in

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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Za le tą no wych ma szyn jest nie wąt pli wie zwar ta
bu do wa. Uła twia ona bo wiem trans port i umoż li -
wia bez pro ble mo wą pra cę w trud no do stęp nych
miej scach. Ko siar ki zo sta ły za pro jek to wa ne w ten
spo sób, by spro stać po trze bom sze ro kiej gru py
od bior ców, obej mu ją cej mię dzy in ny mi przed się -
bior stwa zaj mu ją ce się utrzy ma niem te re nów zie -
lo nych, obiek tów spor to wych (sta dio ny, po la gol -
fo we), jak rów nież tak zwa nych „gre en ke epe rów”.
W skład no wej li nii wcho dzi pięć mo de li wy po sa -
żo nych w wy daj ny agre gat przed ni TerrainCut,
do stęp ny w wer sji z wy rzu tem bocz nym lub tyl -
nym o sze ro ko ści ro bo czej 1,5 i 1,8 me tra.
Inną waż ną za le tą jest no wo cze sna prze kład nia
hy dro sta tycz na, po zwa la ją ca ko siar kom na osią -
ga nie du żej wy daj no ści bez wzglę du na ukształ -
to wa nie te re nu i ro dzaj tra wy. Po za tym w mo de -
lach 1580 i 1585 ofe ru je ona dwa bie gi, za pew -
nia jąc pręd kość trans por to wą rów ną 25 km/h.
Wszyst kie ma szy ny se rii 1500 wy po sa żo ne
zostały w agre ga ty ko szą ce 7-iron o du żej wy trzy -
ma ło ści, dzię ki cze mu zna ko mi cie ra dzą so bie
z gru bą, mo krą tra wą i rów no mier nie roz rzu ca ją
po kos. Z ko lei no wa re gu la cja wy so ko ści cię cia
w za kre sie od 25 do 152 mm po przez sta bi li za cję
ką ta na tar cia agre ga tu po pra wia ja kość cię cia
oraz wy daj ność. Opcjonalnie jest rów nież do stęp -
ny ze staw do mul czo wa nia, prze zna czo ny do wy -
ka sza nia krza ków, za ro śli itp.
Opra co wu jąc no wą se rię ma szyn kon struk to rzy
John De ere wie le uwa gi po świę ci li kom for to wi
pra cy ope ra to ra. Dla te go ko siar ki wy po sa żo ne
zo sta ły mię dzy in ny mi w tem po mat, wy god ny fo -
tel uła twia ją cy wie lo go dzin ną pra cę (opcjo nal nie
z za wie sze niem pneu ma tycz nym), po dwój ne
dźwi gnie do ob słu gi prze kład ni oraz elek tro hy -
drau licz ny układ za łą cza nia sprzę gła agre ga tu

ko szą ce go. Po nad to mo de le 1575 i 1585 ma ją
no wą, prze stron ną ka bi nę, któ ra gwa ran tu je
zna ko mi tą wi docz ność w za kre sie 360°. Każ da
ta ka ma szy na po sia da kli ma ty za cję oraz wy daj -
ny układ ogrze wa nia, a pneu ma tycz ne za wie -
sze nie fo te la jest ofe ro wa ne stan dar do wo.
W ko siar ce 1585 są sto so wa ne osie o więk szej
no śno ści, po zwa la ją ce na pra cę z do dat ko wy -
mi na rzę dzia mi, in sta lo wa ny mi na ba zo wej ma -
szy nie za po mo cą sys te mu szyb kie go mon ta żu
GLC1500. Wśród nich jest mię dzy in ny mi
osprzęt do zbie ra nia tra wy i li ści ze zbior ni kiem
o po jem no ści 600 lub 900 li trów. Do na pę du
wen ty la to ra ko sza jest wy ko rzy sty wa ny przed ni
WOM ko siar ki (po dob nie jak w przy pad ku agre -
ga tu ko szą ce go), co uła twia mon taż i de mon taż
urzą dze nia, ale tak że zmniej sza ilość cie pła po -
wsta ją ce go w ukła dzie hy drau licz nym. Nie zwy -
kle istot ną za le tę ko sza sta no wi krót ki czas je go
opróż nia nia oraz wy so kość i za sięg wy ła dun ku
wy no szą ce od po wied nio – 203 oraz 83 cen ty -
me try. W ten spo sób ma szy na mo że bez naj -
mniej szych prze szkód współ pra co wać z przy -
cze pa mi cią gni ko wy mi o du żej po jem no ści lub
też wy so ki mi kon te ne ra mi.

Nowe kosiarki profesjonalne firmy John Deere
John Deere wprowadził do oferty nową serię profesjonalnych kosiarek z przednim agregatem
1500 TerrainCut. Dzięki swym unikatowym właściwościom mogą one kosić i zbierać grubą
trawę z dużą prędkością zapewniając jednocześnie najwyższą jakość cięcia.

a Ka bi na sto so wa na w no wej
ge ne ra cji ko sia rek mar ki
John De ere jest nie mal cał -
ko wi cie prze szklo na. Za -
pew nia to ope ra to ro wi zna -
ko mi tą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach

s Ko siar ki bez ka bi ny są wy -
po sa ża ne w ra mę ochron ną,
któ rą moż na szyb ko zło żyć,
na przykład w ce lu ła twiej -
sze go prze cho wy wa nia czy
trans por tu ma szy ny

Oprócz agre ga tu ko szą ce go, każ da ta ka ma -
szy na mo że być wy po sa żo na w pług do od -
śnie ża nia lub szczot kę oraz szereg innych
narzędzi, które zwiększają jej funkcjonalność.
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Ofer ta sprzę tu Manitou Group  sto so wa ne go w bran ży ko mu nal nej roz po -
czy na się od ła do wa rek prze gu bo wych Mu stang. Ma szy ny te ma ją na pęd
na wszyst kie ko ła i nie wiel kie roz mia ry, dzię ki cze mu bez tru du po ru sza ją
się na nie utwar dzo nych na wierzch niach i mo gą pra co wać na ogra ni czo nej
prze strze ni. Do wy bo ru są wer sje z ra mą ochron ną lub prze szklo ną, peł no -
wy mia ro wą ka bi ną, któ ra gwa ran tu je kom for to we wa run ki pra cy przez ca ły
rok. Do każ dej z tych ma szyn prze wi dzia no wie le na rzę dzi ro bo czych, ta -
kich jak łyż ki, za mia tar ki, wi dły do pa let, tren cze ry, wiert ni ce, za mia tar ki czy
ko siar ki. Ła do war ki Mu stang z po wo dze niem mo gą też być wy ko rzy sty wa -
ne do trans por tu bli skie go, jak rów nież na więk sze od le gło ści za po mo cą
lek kich przy czep.
Atrak cyj ną pro po zy cją dla bran ży ko mu nal nej, ale w przy pad ku nie co
więk szych po trzeb, mo gą być ła do war ki te le sko po we Ma ni tou MLT 625
i MT 625. To bliź nia cze mo de le, któ re róż nią się pod wzglę dem kom ple -
ta cji. Ma szy na z ozna cze niem MTLT 625 ma nie co bo gat sze wy po sa że -
nie stan dar do we, obej mu ją ce mię dzy in ny mi ko ła o więk szej śred ni cy,
wen ty la tor ukła du chło dze nia z funk cją od wrot ne go cią gu, po zwa la ją cą
na ła twe i szyb kie usu nię cie na gro ma dzo nych za nie czysz czeń czy cy klo -
no wy filtr po wie trza.
Z ko lei opty mal nym wy bo rem do prze sy pow ni czy sor tow ni od pa dów
mo gą być ła do war ki te le sko po we ty pu Ma ni tou MLT 840/MLT 845 czy
„hit” te go rocz nych tar gów w Bed na rach, to jest mo del MLT 960, al bo
ma szy na MLT 1040. Wy ni ka to z fak tu, że w ta kich za sto so wa niach mu -
szą one za pew niać udźwig co naj mniej 4 ton i wy so kość pod no sze nia
mi ni mum 7-10 me trów. W przy pad ku ła do war ki MLT 960 te pa ra me try
wy no szą od po wied nio 6 ton i 9 me trów. Od mia na za pre zen to wa -
na na Agro Show by ła wy po sa żo na mię dzy in ny mi w sys tem ka mer, bo
w nie wiel kich ma szy nach te go ty pu wi docz ność z wnę trza jest bar dzo
do bra, ale przy więk szych po jaz dach z pra wej stro ny za sil ni kiem po ja -
wia się mar twe po le. Ka me ra za mon to wa na w ta kim miej scu zna czą co
je eli mi nu je, co zwięk sza bez pie czeń stwo pra cy, jak rów nież jej szyb -
kość – ope ra tor mo że pew nie wy ko ny wać trud ne ma new ry. Ma ni tou za -
le ca jesz cze mon taż ka mer z ty łu ła do war ki, co uła twia co fa nie, oraz
na koń cu wy się gni ka, dla lep szej ob ser wa cji miej sca, w któ re na stę pu je
wy ła du nek ma te ria łu, np. wnę trza si lo su czy przy cze py. Ob raz ze
wszyst kich ka mer jest wy świe tla ny na du żym, ko lo ro wym mo ni to rze
umiesz czo nym przy pra wym słup ku ka bi ny. Wy star czy więc od chy lić
nie co gło wę, by zo ba czyć ob szar z bo ku lub z ty łu ła do war ki. Prze łą -
cza nie mię dzy po szcze gól ny mi ka me ra mi od by wa się ręcz nie al bo au -
to ma tycz nie, na przy kład pod czas zmia ny kie run ku jaz dy. Co istot ne,
sys tem do pusz cza rów nież mon taż czwar tej ka me ry w miej scu wska za -
nym przez użyt kow ni ka i uwzględ nia ją cym je go in dy wi du al ne po trze by.
Prezentowana w Bednarach ła do war ka te le sko po wa MLT 960 by ła wy -
po sa żo na w wa gę umoż li wia ją cą po miar ma sy ła dun ku prze wo żo ne go
w łyż ce lub na pa le cie. Urzą dze nie cha rak te ry zu je się nie wiel kim błę -
dem po mia ru (do dwóch pro cent) i mo że być zna ko mi tym roz wią za -
niem nie tyl ko dla rol ni ków czy firm ko mu nal nych, ale tak że przed się -
bior ców spe cja li zu ją cych się w han dlu opa łem, pa sza mi itp.
W naj bar dziej wy ma ga ją cych za sto so wa niach, ta kich jak na przy kład pra -
ca na skła do wi skach od pa dów, do sko na le spraw dza ją się ła do war ki te le -
sko po we Ma ni tou se rii MHT. Ma szy ny te pra cu ją bo wiem wy daj nie i bez a -
wa ryj nie w try bie cią głym, a osią ga ny przez nie mak sy mal ny udźwig się -
ga na wet 21 ton.

MASZYNY KOMUNALNE

Ma ni tou Gro up – ofer ta dla każ de go
Szkół ka zie lar ska, przed się bior stwo usług ko mu nal nych, a mo że skła do wi sko od pa dów? Do wszyst -
kich tych miejsc Ma ni tou Gro up ofe ru ję sze ro ką ga mę ma szyn, któ re zna czą co uła twia ją co dzien ną
pra cę i gwa ran tu ją mak sy mal ną wy daj ność.

a Woj ciech Mań kie wicz, Re gio nal ny Kie row nik Sprze da ży w Ma ni tou
Gro up: – Nasz ry nek jest już go to wy na wpro wa dza nie no wych roz wią -
zań w ła do war kach te le sko po wych. W pierw szej ko lej no ści po win ny
być ni mi sys tem ka mer i wa gi do po mia ru ma sy ła dun ku, któ re w zna -
czą cy spo sób zwięk sza ją bez pie czeń stwo i wy daj ność pra cy…

a Gama ładowarek przegubowych Mustang jest bardzo rozbudowana,
co ułatwia wybór optymalnej maszyny. Do tego dochodzi szeroka
gama osprzętu, która zwiększa uniwersalność jednostki bazowej

a Ła do war ka MLT 960 zo sta ła wy po sa ża na w no wo cze sny sil nik John
De ere o mo cy 141 KM oraz wy daj ny układ hy drau licz ny za si la ny
pom pą wie lo tłocz ko wą

http://download.posbud.pl/e/PK_1_2014/#/6
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PANORAMA OD A DO Z

MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJE

POJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Ko mu nal ny – ma szy ny, po jaz dy, sprzęt” to spe cja li stycz ne cza -
so pi smo bran żo we po śred ni czą ce w kon tak tach firm zwią za nych z sze ro ko
ro zu mia nym sek to rem ko mu nal nym. Swo ją te ma ty ką obej mu je naj now sze
roz wią za nia tech nicz ne i tech no lo gicz ne z za kre su współ cze snych me tod
zbiór ki, od bio ru, trans por tu, prze twa rza nia, uty li za cji i skła do wa nia od pa -
dów, let nie go i zi mo we go utrzy ma nia dróg oraz te re nów uży tecz no ści pu -
blicz nej, efek tyw nej i bez piecz nej eks plo ata cji wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu,
a tak że sku tecz nej ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Uka zu je się czte ry ra -
zy w ro ku i jest bez płat nie dys try bu owa ne do osób i in sty tu cji bran ży ko mu -
nal nej, jak rów nież pod czas tar gów Po le ko/Kom tech ni ka, In ter masz i Au to -
stra da -Pol ska. Ak tu al ny na kład dru ko wa ny cza so pi sma „Po śred nik Ko mu -
nal ny” to 4.500 eg zem pla rzy. 

Ad re sa ci

1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast 
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
3. Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, 

zarządy melioracji
4. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń komunalnych
5. Specjalistyczne warsztaty sprzętu komunalnego
6. Organa administracji samorządowej
7. Zarządy dróg i zieleni miejskiej
8. Spółdzielnie mieszkaniowe
9. Zarządcy centrów logistycznych, handlowych i miejskich

przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej
10. Biblioteki
11. Szkoły, uczelnie wyższe, pracownicy naukowi
12. Towarzystwa leasingowe, banki

Wy da nie Data ukazania się Data dostarczenia 
materia∏ów do dru ku

1/2014 02.10.2014 23.09.2014
2/2014 11.12.2014 05.12.2014

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
si´ danego wy da nia.

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 2.800,- z∏
88 x 260 2.800,- z∏

1/1 stro na 182 x 260 4.000,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

tegorocznych wydaniach: 10%
- przy płatności przed emisją: 5%

Pakiety promocyjne:
a) 1,5 strony artykułu + 1/2 strony

reklamy - 3.500,- zł
b) 1 strona artykułu + 1/1 strona

reklamy - 4.500,- zł
c) 2 strony artykułu + 1 strona

reklamy - 5.500,- zł 
d) II lub III okładka* - 6.000,- zł
e) IV okładka* - 7.000,- zł
f) I okładka* - 8.000,- zł

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Pa no ra ma firm od  A do Z
(Miniog∏oszenia z logo firmy
w obu tegorocznych wydaniach)
modu∏ 57 x 63 mm 500,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 800,- z∏

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie przes∏ana
wraz z eg zem pla rzem do wo do wym.
Na leż ność na le ży uiścić prze le wem
zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid -
nie ją cym na fak tu rze.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
nych niż  po da ne wy ma ga ją dop∏at i są
moż li we wy∏ącz nie po otrzy ma niu ak -
cep ta cji re dak cji. Dop∏ata za wy bra ne
miej sce wy no si 20%. 

DO WSZYST KICH CEN 
DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my 
re dak cja do li cza po nie sio ne 
kosz ty do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 1/2014 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasze czasopismo wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Komunalny, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Komunalny - maszyny, pojazdy, sprz´t”

imię  i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................

nazwa firmy: .........................................................................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: .........................................................................................................................................................................................

ulica, numer domu: .........................................................................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  .........................................................................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: .........................................................................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Komunalny – Maszyny, Pojazdy, Sprzęt”- firmę  Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą  mieć prawo do wglądu
w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................................................................
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