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SPIS TREŚCI

Iveco CNG/LNG - nowy wymiar oszczędności

Ive co bar dzo moc no an ga żu je się w na pę dy
al ter na tyw ne wy ko rzy stu ją ce gaz ziem ny. Za -
in te re so wa nie ta ki mi roz wią za nia mi co raz czę -
ściej wy ka zu ją fir my z bran ży ko mu nal nej

KH-Kipper podsumowuje rok

KH -Kip per już w ze szłym ro ku odczuł wyraźną
po pra wę na stro jów na polskim ryn ku bu dow -
la nym. Prze ło ży ło się to na wzrost sprze da ży
spół ki z Ka je ta no wa i to aż o 40%

Gra co – pełen profesjonalizm

W tro sce o za pew nie nie naj wyż szej ja ko ści
produkcji i ob słu gi po sprze da żo wej, fir ma Gra co
wy bu do wa ła w Pło cho ci nie no wo cze sną pla -
ców kę pro duk cyj no -ser wi so wą

Spe cja li za cja w trud nych za da niach

Po jaz dy ko mu nal ne sta no wią naj bar dziej róż -
no rod ną gru pę wśród sa mo cho dów spe cjal -
nych. Znacz na ich część służy do od bio ru
i wy wo zu śmie ci oraz nie czy sto ści płyn nych

Ko mat su roz chwy ty wa ne przez „ko mu nal kę”

Na po cząt ku bie żą ce go ro ku fir ma Ko mat su
Po land do star czy ła ko lej ną maszynę dla bran -
ży ko mu nal nej. Tym ra zem była to ładowarka
kołowa WA 430 -6

Najwyższe standardy Caterpillar

No we ma szy ny Cat MH3022 i MH3024 to naj -
mniej sze mo de le ko pa rek ko ło wych do prac
prze ła dun ko wych w kla sie wa go wej po wy -
żej 20 ton fir my Ca ter pil lar

Mul ti far mer nie tyl ko dla rol nic twa!

Ła do war ka te le sko po wa Merlo wy po sa żo -
na w TUZ i WOM mo że z powodzeniem za stę -
po wać cią gnik spraw dza jąc się do sko na le
w ró żno ra kich za sto so wa niach

„Prawa ręka” na czterech kołach

Gdy w Za kła dzie Go spo da ro wa nia Od pa da mi
w miej sco wo ści Gać ko ło Oła wy uru cho miono
dzia ły kom po stow ni i fer men ta cji, w firmie
pojawiła się maszyna Ca se 621F

Ładowarka teleskopowa Manitou MLT960 

Ła do war ka Ma ni tou MLT960 LSU 141 CVT sta -
no wi opty mal ny wy bór sta cji prze ła dun ko -
wych, sor tow ni oraz za kła dów zaj mu ją cych się
prze twa rza niem od pa dów 

New Holland Bommer

Kom pak to we cią gni ki New Hol land se rii
Bommer prze zna czo ne są do za dań ko mu nal -
nych, jak np. do utrzy ma nia dróg, chod ni ków
czy pie lę gna cji te re nów zie lo nych

Sig ma i Agrex -Eco – tan dem spe cja li stów

W nowo budowanym zakładzie komunalnym
tworzenie kompletnej linii do sortowania
odpadów jest łatwe. Inaczej rzecz się ma, gdy
cała infrastruktura już istnieje

Ma szy ny i tech no lo gie Lu xor

Lu bel ska fir ma Lu xor spe cja li zu je się uspraw nia -
niu funk cjo no wa nia za kła dów zaj mu ją cych się
zbiór ką, sor to wa niem i prze twa rza niem od pa -
dów, a tak że kom po sto wa niem
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Dro dzy Czy tel ni cy,

obowiązująca od niedawna usta wa śmie cio wa stała się przyczynkiem mo der ni za cji i roz wo ju wie lu za kła -

dów go spo da ro wa nia od pa da mi. Za cho dzą ce w nich zmia ny wi dać go łym okiem, choć zauważyć wypada,

że nie wszę dzie wpro wa dzo no je w do koń ca prze my śla ny spo sób. Pod czas na szych re dak cyj nych po dró ży

od wie dza my mnó stwo za kła dów, w któ rych nie ste ty cią gle na po tkać moż na wie le zastanawiających nie -

do cią gnięć. Trud no bo wiem zaakceptować źle do bra ny osprzęt do ła do war ki, dla któ rej trze ba by ło wy bu -

do wać spe cjal ną ram pę, by mo gła ob słu gi wać ze sta wy na cze po we. Nie ła two też zgadnąć, czym kie ro wa li

się pro jek tan ci wybierając zbyt wą skie drzwi ha li, przez któ re ła do war ka prze cho dzi do słow nie na cen ty -

me try. Ta kie „kwiat ki” moż na by ło by wy mie niać dłu go. Po wo du ją one do dat ko we kosz ty, wy dłu ża ją cy -

kle ro bo cze i oczy wi ście utrud nia ją pra cę, z cze go nie mo że być za do wo lo ny ani kie row nik utrzy ma nia ru -

chu, ani sam ope ra tor. Cza sa mi moż na więc od nieść wra ża nie, że na wet najbardziej spektakularne

i zarazem kosz tow ne in we sty cje, któ re powinny przynosić korzyści przez wie le lat, pro jek to wa ne są w cał -

ko wi tym ode rwa niu od rze czy wi sto ści.

Naj lep szym spo so bem na unik nię cie ta kich pro ble mów by ło by po dej ście sys te mo we, uwzględ nia ją ce mak -

sy mal nie wie le czyn ni ków ma ją cych istot ny wpływ na póź niej sze pra wi dło we funk cjo no wa nie re ali zo wa -

ne go przed się wzię cia. Oczy wi ście nie da się te go osią gnąć bez bez po śred nie go za an ga żo wa nia wie lu osób

bę dą cych spe cja li sta mi w róż nych dzie dzi nach. Ko niecz ne jest za tem prze pro wa dza nie szcze gó ło wych kon -

sul ta cji z pra cow ni ka mi na wszel kich szcze blach mo der ni zo wa ne go czy roz bu do wy wa ne go za kła du, do -

staw ca mi po szcze gól nych ma szyn i oczy wi ście wy ko naw cą obiek tu. Ze wnętrz na fir ma od po wie dzial -

na za pro jekt, choć z re gu ły ma sze ro kie kom pe ten cje i le gi ty mu je się do świad cze niem w róż nych re ali za -

cjach, w prak ty ce nie za wsze zna się na wszyst kim. War to o tym pa mię tać, aby jak naj le piej wy ko rzy stać

do stęp ne środ ki, bo po ro ku 2020 z ca łą pew no ścią bę dzie już ich znacz nie mniej… 

Ka rol Wój to wicz

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 859 19 65, 

22 859 19 66
fax: 22 859 19 67 
www.poskom.pl

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

REDAKTOR NACZELNY
Karol Wójtowicz
tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 602 711 376
e-mail: poskom@poskom.pl

INTERNET
Micha∏ Markiewicz 
tel. 602 292 114
e-mail: m.m@poskom.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański 
tel. 602 719 281
e-mail: janab@poskom.pl

„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:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Se pa ra tor dys ko wy
Komp tech Flo wer disc

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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Po jaz dy Ive co z na pę dem CNG są do stęp ne
na pol skim ryn ku od kil ku lat i z po wo dze niem
re ali zu ją m.in. za da nia ko mu nal ne. Aby zwięk -
szyć ich za sięg, obok prze cho wy wa nia me ta nu
w po sta ci sprę żo nej (CNG) ist nie je moż li wość
ma ga zy no wa nia go w sta nie skro plo nym, czy li
ja ko LNG (z ang. Li qu efied Na tu ral Gas). Za si la -
nie LNG jest szcze gól nie mi le wi dzia ne w trans -
por cie dłu go dy stan so wym, bo w po rów na niu
z tech no lo gią CNG, przy tej sa mej ma sie zbior -
ni ków z pa li wem, po zwa la ono na wet na pię cio -
krot ne zwięk sze nie za się gu.
Na po cząt ku stycz nia  Ive co sprze da ło w Pol sce
pierw szy sa mo chód cię ża ro wy za si la ny skro plo -
nym ga zem ziem nym. Wła ści cie lem po jaz du stało
się Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej

w Śre mie, któ re  zaj mu je się m.in. zbiór ką i trans -
por tem od pa dów z te re nu kil ku gmin ościen nych.
– Po nad dwa la ta te mu za ku pi li śmy dwa pierw sze
Ive co Da ily za si la ne sprę żo nym ga zem ziem nym,
póź niej uzu peł ni li śmy na szą flo tę jesz cze o pod -
wo zie Ive co Stra lis CNG wy po sa żo ne w za bu do -
wę ty pu śmie ciar ka. Ostat nie za ku py obej mo wa ły
Ive co Eu ro car go CNG do se lek tyw nej zbiór ki od -
pa dów i stanowiący du mę na sze go przed się bior -
stwa  cią gnik sio dło wy Stra lis CNG/LNG
przeznaczony do wy daj ne go trans por tu od pa dów
na du że od le gło ści. Pojazdy mo gli śmy na być dzię -
ki do fi nan so wa niu ze środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu. W naj bliż szym cza sie za mie -
rza my wy mie nić wszyst kie na sze po jaz dy na sa -
mo cho dy za si la ne CNG/LNG – za pew nia Pa weł
Woj na, Pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Go spo -
dar ki Ko mu nal nej w Śre mie.
– Mam na dzie ję, że in ne gmi ny rów nież pój dą
śla da mi Śre mu. Uwa ża my bo wiem, że jest to bar -
dzo słusz na dro ga do sku tecz ne go ogra ni cze nia
emi sji CO2 i zmniej sze nia ha ła su w mia stach.
Gmi na Śrem jest pre kur so rem eko lo gicz nych
dzia łań trans por to wych, któ re – mam na dzie -
ję – w nie da le kiej przy szło ści tra fią rów nież do in -
nych gmin. Tech no lo gia na pę dów ga zo wych
jest roz wi ja na przez Ive co od pię tnan stu lat i dla -
te go są to roz wią za nia bar dzo bez piecz ne i nie -
zwy kle opła cal ne. Po dro gach Eu ro py jeź dzi już
po nad dwa na ście ty się cy te go ty pu po jaz -

POJAZDY KOMUNALNE
www.iveco.pl

Iveco CNG/LNGIveco CNG/LNG

- nowy wymiar oszczędności– no wy wy miar oszczęd no ści

a Ive co Stra lis CNG/LNG to
po jazd bar dzo eko lo gicz -
ny,  gwa ran tu ją cy naj niż sze
kosz ty eks plo ata cji. Za sto -
so wa nie zbior ni ka na skro -
plo ny gaz ziem ny  umoż li -
wia po ko na nie dy stan su
prze kra cza ją ce go 700 km

s Za kup Stra li sa CNG/LNG
przez PKG Śrem od gry wa
waż ną ro lę w pro pa go wa niu
naj now szych roz wią zań trans -
por to wych pro po no wa nych
przez Ive co. Od le wej: Pa weł
Woj na, Pre zes Za rzą du
Przed się bior stwa Go spo dar ki
Ko mu nal nej w Śre mie i Mi -
chał Fer sten, Dy rek tor Mar ke -
tin gu i Pro duk tu Ive co Po land

Ive co bar dzo moc no an ga żu je się w na pę dy al ter na tyw ne wy ko rzy stu ją ce gaz ziem ny. Za in te re so -
wa nie ta ki mi roz wią za nia mi co raz czę ściej wy ka zu ją fir my z bran ży ko mu nal nej, gdyż gwa ran tu je
to po pra wę wa run ków ży cia miesz kań ców i ogra ni cza kosz ty eks plo ata cji po jaz dów. 

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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dów – opo wia da Mi chał Fer sten, Dy rek tor Mar -
ke tin gu i Pro duk tu Ive co Po land Sp. z o.o.
– Ma my klien tów, z któ ry mi pro wa dzi my roz mo wy
na te mat za ku pu ko lej nych sa mo cho dów
CNG/LNG. Nie ba wem w oko li cy Śre mu ma po -
wstać sta cja tan ko wa nia skro plo ne go ga zu ziem -
ne go, co sta no wi moc ny ar gu ment dla firm chcą -
cych roz wi jać flo ty po jaz dów za si la nych takim
paliwem – do da je Ar tur Bar to sie wicz, Spe cja li sta
ds. Sa mo cho dów Spe cjal nych w de par ta men cie
Klien tów Klu czo wych Ive co Po land Sp. z o.o.
No wy cią gnik za ku pio ny przez Przed się bior -
stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śre mie współ -
pra cuje z na cze pą wy po sa żo ną w tzw. ru cho mą
pod ło gę Stas Eco -Flo or. Ta kie roz wią za nie za -
pew nia bar dzo szyb ki i wy god ny roz ła du nek po -
jaz du. W rów nie spraw ny spo sób od by wa się
też je go za ła du nek od góry naczepy.
Ive co Stra lis CNG/LNG na pę dza sil nik Cur sor 8
Na tu ral Po wer z za pło nem iskro wym. Ta 6-cy -
lin dro wa jed nost ka ma po jem ność 7,8 dm3, za -
pew nia mak sy mal ną moc 243 kW (330 KM)
i mak sy mal ny mo ment ob ro to wy rów ny 1.300
Nm. Dzię ki za sto so wa niu eko lo gicz ne go pa li wa,
ja kim jest gaz ziem ny, speł nia wy ma ga nia nor -
my emi sji Eu ro 6. Brak do dat ko wych ukła dów
oczysz cza nia spa lin upra szcza ob słu gę po jaz -
du i eli mi nu je wy dat ki po no szo ne choć by
na AdBlue. Po za tym mniej sza ma sa wła sna po -
jaz du w wer sji Na tu ral Po wer w wy mier ny spo sób
prze kła da się na więk szą ła dow ność. Aby ze staw
mógł po ko ny wać dłuż sze tra sy, oprócz czte rech
kla sycz nych gru bo ścien nych zbior ni ków na CNG
o po jem no ści 70 li trów każ dy, Stralis zo stał wy -
po sa żo ny w krio ge nicz ny zbior nik na LNG o po -
jem no ści 510 li trów. Ta ki za pas pa li wa umoż li wia
po ko na nie dy stan su ok. 700 km: 600 km przy wy -
ko rzy sta niu me ta nu w po sta ci skro plo nej i 100 km
na me ta nie sprę żo nym.
Gaz ziem ny w po sta ci skro plo nej otwie ra
przed kon struk to ra mi po jaz dów no we per spek ty -
wy, po nie waż za pew nia znacz ne zwięk sze nie gę -
sto ści ener gii ma ga zy no wa nej w mniej szych zbior -
ni kach. Ob ję tość ga zu w sta nie cie kłym zmniej sza
się ok. 600 ra zy, co ozna cza że ekwi wa lent jed ne -

go li tra ole ju na pę do we go od po wia da ob ję to -
ści 1,8 li tra LNG. W przy pad ku CNG ta pro por cja
jest rów na 1:5, więc ko niecz ne jest sto so wa nie
zbior ni ków o znacz nie więk szej ob ję to ści.
Skro plo ny gaz na pę dza ją cy Stra li sa jest prze -
cho wy wa ny w tem pe ra tu rze -130°C dzię ki pa -
nu ją ce mu we wnę trzu zbior ni ka nad ci śnie niu
o war to ści 9 ba rów. Przed po da niem go do ka -
na łów do lo to wych jednostki napędowej, zmie -
nia stan sku pie nia na ga zo wy i w ta kiej po sta ci
tra fia do ko mór spa la nia. Gaz ziem ny jest do -
star cza ny do sil ni ka łącz nie przez dwanaście
wtry ski wa czy (po dwa na cy lin der).
Ko rzy ści pły ną ce z eks plo ata cji ta kie go po jaz du
są bar dzo wy mier ne, bo róż ni ca w ce nie za ku pu
sa me go pa li wa ga zo we go wy no si ok. 20% w po -
rów na niu do ole ju na pę do we go. Istot ną ro lę od -
gry wa też ogra ni cze nie emi sji ha ła su o 3 do na -
wet 6 dB, co ozna cza, że sły szal ny ha łas jest
mniej szy o 50 do 75%. Ma to nie ba ga tel ne zna -
cze nie w przy pad ku śmie cia rek i sa mo cho dów
dys try bu cyj nych w cza sie wcze snopo ran nych do -
staw to wa rów do osie dlo wych skle pów. 
Za ini cjo wa na przez Unię Eu ro pej ską oraz róż ne
or ga ni za cje bu do wa tzw. „Nie bie skich Ko ry ta -
rzy” (ang. Blue Cor ri dor) czy li sie ci sta cji tan ko -
wa nia LNG, do sko na le wpi su je się w stra te gię
kon cer nu Ive co, któ ry oferuje peł ną ga mę po jaz -
dów przy sto so wa nych do na pę du ga zem ziem -
nym. Pro eko lo gicz ne dzia ła nia są ini cjo wa ne
tak że w Pol sce i spo ty ka ją się one z co raz więk -
szym za in te re so wa niem klien tów. Sta cje CNG
dzia ła ją już w więk szych aglo me ra cjach miej -
skich, a pod ko niec wrze śnia tego roku w oko li -
cach Śre mu ma po wstać pierw sza pu blicz na sta -
cja tan ko wa nia LNG. Ist nie je duża  szan sa na to,
aby zo sta ła ona włą czo na do pro gra mu „Nie bie -
skich Ko ry ta rzy” i tym sa mym zna la zła się
na mię dzy na ro do wej ma pie ogólnie do stęp nych
punk tów tan ko wa nia LNG. Uruchomienie sta cji
skro plo ne go ga zu ziem ne go po zwo li na uzu peł -
nie nie za pa su pa li wa nie tyl ko lokalnym prze -
woź ni kom z Wiel ko pol ski, ale tak że kierowcom
po jaz dów tran zy to wych.

f LNG jest do star cza ny do sil -
ni ka łącz nie przez 12 wtry -
ski wa czy (po dwa na cy lin -
der). Za nim tra fi do ka na łów
do lo to wych, zmie nia stan
sku pie nia na ga zo wy

s PGK Śrem ma już kil ka in -
nych po jaz dów Ive co na pę -
dza nych ga zem ziem nym,
a w przy szło ści ca łą flo tę
spół ki ma ją sta no wić wy łącz -
nie sa mo cho dy CNG/LNG.
Śmie ciar ka na Stra li sie za si -
la na me ta nem jest oszczęd -
na w eks plo ata cji, a do te go
przy ja zna oto cze niu, za rów -
no pod wzglę dem emi sji
spa lin, jak i ha ła su

a Ive co Stra lis CNG/LNG ma
roz staw osi rów ny 3.800 mm.
Zbior nik LNG za mo co wa ny
jest do po dłuż ni cy ra my
z pra wej stro ny pod wo zia
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Na cze pa ty pu „ru cho ma pod ło ga” to zna ko mi -
te roz wią za nie dla bran ży ko mu nal nej. Ta ki po -
jazd za pew nia nie tylko bar dzo du żą po jem -
ność przy sto sun ko wo ni skiej ma sie wła snej,
ale przede wszyst kim umoż li wia kom for to wy
i bez piecz ny wy ła du nek od pa dów w ni skich po -
miesz cze niach lub na skła do wi skach, gdzie
pod nie sie nie skrzy ni wią za ło by się z ryz kiem
utra ty sta bil no ści ze sta wu na cze po we go. Mo -
del Eco -Flor MF92S fir my Stas ma po jem -
ność 91,5 m3, a je go ma sa wła sna wy no si za le -
d wie 7.750 kg (z pod ło gą 10 mm, bez ko ła za -
pa so we go). Za ła du nek po jaz du od by wa się
od gó ry, choć od po wied nio so lid na pod ło ga
w przy pad ku ko niecz no ści prze wo zu ma te ria -
łów spa le ty zo wa nych po zwa la też na wjazd
wóz ka wi dło we go. Ob słu gę na cze py uła twia
tyl na ścia na uno szo na hy drau licz nie z wy chyl -
ną bel ką nad pro ża. Cał ko wi ty roz ła du nek po -
jaz du zaj mu je mak sy mal nie 10 mi nut. Źró dłem
za si la nia ukła du ste ru ją ce go jest pom pa hy -
drau licz na za mon to wa na na cią gni ku sio dło -
wym. Przy wy daj no ści 90 l/min i ci śnie niu 225
bar pozwala kom for to wo za rzą dzać pra cą ru -
cho mej pod ło gi w tem pie 8-10 cy kli na mi nu tę.

Z naj wyż szej pół ki
PGK Śrem in we stu je w roz wią za nia za pew nia ją ce naj więk -
szą efek tyw ność trans por tu, dla te go też cią gnik Ive co
Stra lis CNG/LNG skojarzono z na cze pą Eco -Flo or MF92S
na le żą cą do seg men tu pre mium mar ki Stas.

Na cze py Stas z ru cho mą pod ło gą są do stęp ne
w po nad 35 róż nych wer sjach, o ku ba tu rze w za -
kre sie 55-96 m3. Każ dy ta ki po jazd jest lek ki (mo -
że ważyć jedynie 6.500 kg), a jed no cze śnie nie -
zwy kle wy trzy ma ły, po nie waż do ich bu do wy fir -
ma wy ko rzy stu je stop alu mi nium, ma gne zu
i krze mu pro du ko wa ny w hu cie Al coa. Ma te riał
ten cha rak te ry zu je się wy so ką od por no ścią
na ście ra nie, a za ra zem jest sprę ży sty, więc nie
pę ka pod czas eks plo ata cji w wy ma ga ją cych wa -
run kach dro go wych. Stas sto su je dwa ty py ram
po śred nich opar tych na pro fi lach dwu te owych:
alu mi nio wą ze sto pu H34, któ ra mo że być ze spa -
wa na z nad wo ziem lub sta lo wą, wy ko na ną ze
sta li o wy so kiej ja ko ści. Nad wo zie two rzą opa -
ten to wa ne pro fi le dol ne, gór ne i na roż ne, a pod -
ło gę kra tow ni ca spa wa na z gę sto roz mie szo nych
alu mi nio wych be lek po przecz nych oraz 21 kwa -
dra to wych pro fi li za mknię tych z te flo no wy mi śli -
zga mi, po któ rych po ru sza ją się de ski alu mi nio -
we. Każ da ta ka na cze pa wy po sa żo na jest w sys -
te my ru cho mych pod łóg re no mo wa nej ho len der -
skiej mar ki Car go Flo or. Bocz ne ścia ny po jaz du
są wy ko ny wa ne z pa ne li o sze ro ko ści 600 mm
i gru bo ści 30 mm spa wa nych au to ma tycz nie
na ca łej wy so ko ści we wnątrz nad wo zia. W tro sce
o za pew nie nie mak sy mal nie dłu gie go okre su
bez pro ble mo wej eks plo ata cji, po jazd jest za bez -
pie cza ny dwie ma war stwa mi spe cjal ne go pod -
kła du oraz naj wyż szej ja ko ści la kie ra mi BASF
Gla su rit utwar dza ny mi w tem pe ra tu rze 60°C dla
uzy ska nia od po wied niej trwa ło ści.
Wy łącz nym dys try bu to rem na czep Stas w Pol -
sce jest fir ma PTM – Cen trum Ruchomych
Podłóg. Fir ma po sia da tak że roz bu do wa ny dział
po jaz dów uży wa nych i pro wa dzi na jem krót ki,
śred nio i dłu go ter mi no wy na na cze py ty pu „ru -
cho ma pod ło ga”. W jej głów nej sie dzi bie w Ło -
dzi znaj du je się cen tral ny ma ga zyn czę ści
do pro duk tów Car go Flo or oraz ta kich sys te -
mów in nych ma rek, jak Ke ith Wal king Flo or,
a tak że roz wi nię ty PTM Ser wis, prze zna czo ny
do kom plek so wych na praw na czep, w tym po -
wy pad ko wych. Czę ści za mien ne są do stęp ne
„od rę ki” z wy sył ką re ali zo wa ną z dnia na dzień.
Ak tu al nie ogól no pol ską sieć ser wi so wą PTM
two rzy 12 au to ry zo wa nych pla có wek. Chęt ni
do na by cia po jaz dów ofe ro wa nych przez łódz -
ką fir mę mo gą od nie daw na ko rzy stać z ofer ty
PTM Fi nan se, obej mu ją cej róż ne for my fi nan so -
wa nia po jaz dów, jak le asing, kre dyt i po życz ka.

s Na cze pa Stas Eco -Flo or jest
lek ka i ma wy trzy ma łą kon -
struk cję, co gwa ran tu je du żą
ła dow ność, a jed no cze śnie
trwa łość po jaz du w róż nych
wa run kach eks plo ata cji

a So lid na pod ło ga na cze py
Stas Eco -Flor umoż li wia
wjazd wóz ka wi dło we go,
a tym sa mym trans port ma -
te ria łów spa le ty zo wa nych,
np. bu te lek PET czy alu mi -
nio wych pu szek

http://www.ptmtrade.pl/
http://www.ptmtrade.pl/
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Przeważająca część pro duk tów KH -KIP PER tra fi -
ła na eks port, za rów no do kra jów Eu ro py Za chod -
niej, jak i Wschod niej. – Cie szy my się, że w Eu ro -
pie Za chod niej mar ka KH -KIP PER jest co raz bar -
dziej do ce nia na. Przy czy ni ła się do te go mię dzy
in ny mi obec ność fir my na du żych im pre zach tar -
go wych o mię dzy na ro do wym zna cze niu, na przy -
kład IFAT w Mo na chium czy IAA w Ha no we rze,
a tak że pro fe sjo nal ne do radz two tech nicz ne
przy two rze niu ofer ty dla klien ta na kom plek so we
roz wią za nia trans por to we, a nie tyl ko na skrzy nię
do wy wrot ki – prze ko nu je Łu kasz Kar czew ski, dy -
rek tor han dlo wy KH -KIP PER.
W po rów na niu do ro ku 2013 na pol skim ryn ku fir -
ma uzy ska ła nie mal 40% wzrost, umac nia jąc się
tym sa mym na po zy cji li de ra w seg men cie za bu -
dów sa mo wy ła dow czych. Ta ki wy nik spo wo do -
wa ny był po pra wą ko niunk tu ry w bu dow nic twie
dro go wym, a tak że wpro wa dze niem no wych,
zmo der ni zo wa nych wy wro tek pro du ko wa nych
przez KH -KIP PER. W ogól nym ze sta wie niu wciąż
naj więk szym po wo dze niem cie szą się za bu do wy
tyl noz sy po we half -pi pe oraz dwu stron ne z le wą
bur tą otwie ra ną hy drau licz nie, mon to wa ne
na pod wo ziach 3- i 4-osio wych.
Chcąc do star czać klien tom pro duk ty naj wyż szej
ja ko ści KH -KIP PER sta le udo sko na la swo je roz -
wią za nia. Dla te go w ubiegłym ro ku zmie nio no
kon struk cję za bu do wy tyl noz sy po wej half -pi pe
po przez za sto so wa nie tyl nej szu fli zsy po wej
SNE EP na rów ni z pod ło gą. W no wym wy ko na -
niu „ryn na” w tyl nej czę ści nie ma usko ku, co za -
po bie ga gro ma dze niu się wy sy py wa ne go ma te -
ria łu. Po nad to za sto so wa no no wy zbior nik
na olej hy drau licz ny wy ko na ny z two rzy wa
sztucz ne go, któ ry ogra ni cza ma sę wła sną po jaz -

du, a ko ło za pa so we prze nie sio no z przed niej
ścia ny na ra mę po śred nią za ka bi ną. Waż nym
udo god nie niem wpły wa ją cym na zmniej sze nie
cał ko wi tych kosz tów eks plo ata cji wy wrot ki jest
od krę ca ny da szek osła nia ją cy ka bi nę, któ ry w ra -
zie uszko dze nia mo że być ła two wy mie nio ny.
Zmia ny nie omi nę ły rów nież kon struk cji za bu -
do wy dwu stron nej z bocz ną bur tą otwie ra ną
hy drau licz nie o kąt 180°, któ ra obec nie rów nież
po sia da tyl ną szu flę zsy po wą SNE EP na rów ni
z pod ło gą, co przy czy nia się do po pra wy kom -
for tu pra cy kie row cy.
Roz bu do wa na ga ma pro duk tów KH -KIP PER
obej mu je wie le za bu dów dla bran ży ko mu nal nej.
Obok do brze już zna nych ha kow ców 6- i 8-to no -
wych, fir ma wpro wa dzi ła do sprzedaży no wo cze -
sne urzą dze nie ha ko we o ła dow no ści 12 ton. Wy -
róż nia się ono bu do wą mo du ło wą, ni ską ma są
wła sną oraz szyb ko ścią i ła two ścią ob słu gi, któ re
są nie zwy kle waż ne w trans por cie miej skim. 
Mi nio ny ro k by ł rów nież bo ga ty w mo der ni za cje
za bu dów dla bran ży ko pal nia nej. Ce lem zmian
wpro wa dzo nych w nad wo ziach ty pu W1M by ło
zwięk sze nie wy daj no ści po jaz du, przy za cho wa -
niu mak sy mal nej wy trzy ma ło ści za bu do wy. Uda -
ło się to osią gnąć dzięki opty ma li za cji ca łej kon -
struk cji, w efek cie któ rej ob ni żo no jej ma sę wła -
sną o po nad dziesięć procent.
Rok 2014 przyniósł firmie KH-KIPPER szereg
zaszczytów i nagród. Zna ko mi tym po twier dze -
niem profesjonalizmu ob słu gi  oraz ja ko ści ofe ro -
wa nych pro duk tów by ło nada nie przez fir mę MAN
Truck & Bus spół ce z Ka je ta no wa sta tu su cer ty fi -
ko wa ne go part ne ra. KH -KIP PER zo stał też do ce -
nio ny w Pol sce. Pod czas tar gów Au to stra da -Pol -
ska/Ro tra fir ma otrzy ma ła wy róż nie nie za wie lo -
funk cyj ną za bu do wę tyl noz sy po wą W1C o ob ję -

MASZYNY KOMUNALNE
www.www.kh-kipper.pl

KH-KIPPER podsumowuje rok
Zda niem fir my KH -Kip per już w ze szłym ro ku da ło się od czuć wy raź ną po pra wę na stro jów
na pol skim ryn ku bu dow la nym. Prze ło ży ło się to bez po śred nio na wzrost sprze da ży spół ki
z Ka je ta no wa i to aż o czter dzie ści pro cent.

a Łu kasz Kar czew ski, dy rek tor
han dlo wy KH -KIP PER, za li -
cza mi nio ny rok do uda -
nych. Je go zda niem obec ny
ma przy nieść dal sze wzro sty
sprze da ży, co bę dzie moż li -
we dzię ki „oży wie niu” bran -
ży bu dow la nej i roz bu do wa -
nej ofer cie no wo cze snych
pro duk tów, ja kie ofe ru je
spół ka z Ka je ta no wa

s Jed ną z naj waż niej szych no -
wo ści za pre zen to wa nych
przez KH -KIP PER w ubie -
głym ro ku by ło urzą dze nie
ha ko we o bu do wie mo du ło -
wej i ła dow no ści 12 ton.
W kon fi gu ra cji z żu ra wiem
za ka bi no wym po zwa la na ob -
słu gę po jem ni ków dzwo no -
wych, a tym sa mym przy czy -
nia się do zwięk sze nia uni -
wer sal no ści po jaz du

http://www.kh-kipper.pl/producent_wywrotek.php?menu=o_nas&kipper=nowosci&LN=PL
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to ści 35 m3 prze zna czo ną do pra cy w naj trud niej -
szych wa run kach eks plo ata cji. Ta ka kon struk cja,
przy od po wied nich dro gach tech no lo gicz nych,
z po wo dze niem mo że uzu peł niać, a na wet za stę -
po wać tra dy cyj ne wo zi dła wy ko rzy sty wa ne w ko -
pal niach. Wy wrot ki na pod wo ziach sa mo cho dów
cię ża ro wych są bo wiem bar dzo zwrot ne i za pew -
nia ją ni skie zu ży cie pa li wa.
– No wy plan bu do wy dróg w Pol sce oraz po pra -
wa ko niunk tu ry w bran ży bu dow la nej po zwa la nam
z opty mi zmem pa trzeć w przy szłość. Je śli cho dzi
o pol ski ry nek, w ro ku 2015 za kła da my dwu dzie -
sto pro cen to wy wzrost sprze da ży. Je stem prze ko -
na ny, że dzię ki bo ga tej pa le cie no wo cze snych
pro duk tów i pro fe sjo nal nym do rad com han dlo -
wym, klien ci otrzy ma ją roz wią za nia zgod ne z ich
ocze ki wa nia mi i przy sto so wa ne do wy ko ny wa nia

róż no rod nych za dań, a my zre ali zu je my swo je ce -
le pro duk cyj ne. Na szym klien tom, jak i so bie, ży -
czę, aby speł ni ły się te pro gno zy i mam na dzie ję,
że współ pra ca mię dzy na mi bę dzie owoc na i dłu -
go fa lo wa – pod su mo wu je Łu kasz Kar czew ski.

f W no wym mo de lu za bu do wy
dwu stron nej z bocz ną bur tą
otwie ra ną hy drau licz nie,
szu fla SNE EP znaj du je się
na jed na ko wej wy so ko ści
z pod ło gą. Za po bie ga to po -
zo sta wa niu resz tek urob ku
na gra ni cy obu ele men tów 

f Zmia ny nie omi nę ły pro duk -
tów prze zna czo nych do pra -
cy w ko pal niach. Dzię ki opty -
ma li za cji kon struk cji uda ło
się zmniej szyć ma sę wła sną
ta kiej za bu do wy o 10%,
przy za cho wa niu do tych cza -
so wej wy trzy ma ło ści

d Fir ma KH -KIP PER by ła
obec na w ubie głym ro ku
na tar gach IAA w Ha no we -
rze. W jej sto isku moż na by -
ło zo ba czyć m.in. dwu osio -
wą Sca nię wy po sa żo ną
w trój stron ną za bu do wę sa -
mo wy ła dow czą W3F z po sy -
py war ką oraz pły tę czo ło wą
do mon ta żu płu ga od śnież -
ne go. Za leż nie od po trzeb
ta ki po jazd moż na też ła two
uzbro ić w pług bocz ny

http://www.kh-kipper.pl/producent_wywrotek.php?menu=o_nas&kipper=nowosci&LN=PL
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Gra co spe cja li zu je się w ma szy nach ro bo czych
słu żą cych do prze miesz cza nia ła dun ków i wy ko -
ny wa nia prac na wy so ko ści. Przy wy bo rze stra te -
gicz nych do staw ców ofe ro wa nych na ryn ku pol -
skim ma szyn i urzą dzeń Gra co sto su je za wsze
kry te rium naj wyż szej ja ko ści. Z te go po wo du fir -
ma na wią za ła ści słą współ pra cę ze świa to wy mi
po ten ta ta mi, ja kim jest au striac ki Pal fin ger i ja -
poń ska fir ma TA DA NO. 
Gra co zaj mu je się sprze da żą na pol skim ryn ku
pro duk tów obu firm, za pew nia tak że pe łen ser wis
gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny na te re nie ca łe go
kra ju. Fir ma dys po nu je dwoma magazynami czę -
ści za mien nych w Płochocinie i Gliwicach oraz sa -
mo cho da mi ser wi so wy mi peł nią cy mi ro lę mo bil -
nych warsz ta tów. 
Istot ny za kres dzia łal no ści Gra co sta no wi pro duk -
cja spe cja li stycz nych za bu dów pod wo zi sa mo -
cho dów cię ża ro wych. Po wsta ją one w na le żą cym
do fir my no wo cze snym za kła dzie w pod war szaw -
skim Pło cho ci nie. Głów ną część obiek tu stanowi
ha la pro duk cyj no -ser wi so wa o po wierzch ni oko -
ło 2.000 m2.  Na ze wnątrz bu dyn ku zor ga ni zo wa -
no prze stron ny be to no wy plac ma new ro wy, któ ry
słu ży do prze pro wa dza nia prób ob cią że nio wych
skom ple to wa nych urzą dzeń za ła dun ko wych. Ak -
tu al nie pro duk cja za bu dów od by wa w czę ści ser -
wi so wej ha li. Skła da się ona z pię ciu bok sów ser -
wi so wych, każ dy z nich ma in dy wi du al ny wjazd.
Ope ro wa nie cięż ki mi ele men ta mi uła twia suw ni -
ca o udźwi gu 5 ton prze jeż dża ją ca wzdłuż
wszyst kich sta no wisk. Dwa z nich są wy po sa żo -
ne w ka na ły, każ de na to miast w in dy wi du al ny słu -
pek ener ge tycz ny, do któ re go do pro wa dzo ne są
prąd i sprę żo ne po wie trze. Dru ga część pro duk -

cyj na ha li po dzie lo na została na osiem po przecz -
nych sta no wisk, do któ rych pro wa dzi pięć bram
w ścia nie bocz nej. W każdej chwili moż na zor ga -
ni zo wać trzy do dat ko we sta no wi ska wzdłuż ha li.
Do stęp do nich za pew nia bra ma lo gi stycz na za -
mon to wa na w ścia nie czo ło wej. Obec nie ha la
pro duk cyj na słu ży głów nie ja ko ma ga zyn, w któ -
rym są prze cho wy wa ne go to we po jaz dy, żu ra -
wie, oraz urzą dze nia ha ko we, a tak że po jaz dy
prze zna czo ne do za bu do wy. 
Za sad ni czym ele men tem pro ce su pro duk cyj ne -
go za bu dów Gra co są pra ce ślu sar skie i spa wal -
ni cze nad kon struk cją ra my po śred niej. Gdy ta
jest go to wa, tra fia do ze wnętrz nej fir my, gdzie
jest pia sko wa na, śru to wa na, grun to wa na i la kie -
ro wa na. Stam tąd wra ca do za kła du w Pło cho ci -
nie, po czym jest mon to wa na na pod wo ziu ra -
zem z wła ści wym urzą dze niem. Na ko niec zo -
sta je pod łą cze nie in sta la cji hy drau licz nej, elek -
trycz nej i pneu ma tycz nej. W przy szło ści fir ma
Gra co planuje uru cho mie nie wła snej śru tow ni
i la kier ni, co mia ło by wpływ na ogra ni cze nie
kosz tów pro duk cji i pod nie sie nie jej ela stycz no -
ści, ale za de cy du ją o tym po trze by ryn ku po jaz -
dów spe cja li stycz nych. Wy po sa że nie za kła du
sta no wi mię dzy in ny mi wa ga, za po mo cą któ rej
mie rzo ne są na ci ski na osie po jaz du bez za bu -
do wy, jak rów nież po jej za mon to wa niu. Gra co
po sia da rów nież pro fe sjo nal ny kom plet ob ciąż -
ni ków do prze pro wa dza nia prób ob cią że nio -
wych żu ra wi Pal fin ger,  podczas których, pod -
czas któ rych ba da na jest sta tecz ność urzą dzeń
i re gu lo wa ne są ukła dy za po bie ga ją ce prze cią -
że niu. Je śli wszyst kie pro ce du ry za koń czą się
po wo dze niem, wów czas na stę pu je od biór UDT.

POJAZDY KOMUNALNE

Gra co – no wo cze sna pro duk cja 
i pro fe sjo nal ny ser wis
Fir ma Gra co roz po czę ła dzia łal ność w ro ku 1992 od sa me go po cząt ku sta wia jąc na naj wyż szą ja -
kość ofe ro wa nych pro duk tów oraz za pew nie nie wzor co wej ob słu gi po sprze da żo wej. Mi sją Gra co
jest bo wiem dzia ła nie po le ga ją ce na zro zu mie niu po trzeb klien tów oraz speł nia niu ich ocze ki wań. 

a Im po nu ją cy no wo cze sno ścią
obiekt fir my Gra co w Pło cho -
ci nie wy ko rzy sty wa ny jest
do pro duk cji za bu dów oraz
świad cze nia kom plek so wych
usług ser wi so wych 

www.graco.pl

s W ścia nie czo ło wej głów nej
ha li pro duk cyj nej znaj du je
się bra ma lo gi stycz na umoż -
li wia ją ca wjazd pod wo zi
do za bu do wy na trzy do dat -
ko we sta no wi ska zor ga ni zo -
wa ne wzdłuż po miesz cze nia

http://graco.pl/
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Po dział po jaz dów do od bio ru i trans por tu od pa -
dów sta łych wy ni ka przede wszyst kim ze spo so -
bu ich gro ma dze nia. Moż na je bo wiem zbie rać na
przykład do du żych sta lo wych kon te ne rów o po -
jem no ści od kil ku do na wet kil ku dzie się ciu me -
trów sze ścien nych, ob słu gi wa nych przez sa mo -
cho dy wy po sa żo ne w urzą dze nia ha ko we lub
bra mo we. Tego rodzaju roz wią za nie do sko na le
spraw dza się w przy pad ku ma te ria łów ob ję to ścio -
wych, na przykład opa ko wań tek tu ro wych, ale
tak że gru zu czy zło mu, a więc cięż kich ła dun ków
z ostry mi kra wę dzia mi, któ re ła two mo gły by
uszko dzić po jem ni ki two rzy wo we.
In nym spo so bem gro ma dze nia od pa dów sta łych
są po jem ni ki przy sto so wa ne do zbiór ki se lek tyw -
nej, tzw. dzwo ny. W naj bar dziej za awan so wa nych
od mia nach za sad ni cza część ta kich zbior ni ków
tra fia pod na wierzch nię – wi docz ne po zo sta ją tyl -
ko nie wiel kie wrzut ni ki, któ re o wie le ła twiej
wkom po no wać w es te tycz ne oto cze nie. Do ich
opróż nia nia naj czę ściej sto su je się sa mo cho dy
wy po sa żo ne w skrzy nię ła dun ko wą oraz za ka bi -
no wy żu raw hy drau licz ny.
Naj po pu lar niej szym roz wią za niem spo ty ka nym
przy od bio rze od pa dów zmie sza nych i se gre go wa -
nych są jed nak znor ma li zo wa ne po jem ni ki sta lo we
lub two rzy wo we o po jem no ści od 60 do 1.100 dm3,
ob słu gi wa ne przez samo cho dy spe cjal ne, po tocz -
nie zwa ne śmie ciar ka mi. Wśród tych po jaz dów
moż na wy róż nić kon struk cje po zwa la ją ce na za ła -
du nek tyl ny, czo ło wy lub bocz ny, a tak że od mia ny
któ re łą czą te spo so by, umoż li wia jąc np. za ła du -
nek tyl no -bocz ny. Ta kie roz wią za nie jest sto so wa -
ne w przy pad ku śmie cia rek wie lo ko mo ro wych,
choć nie jest to re gu łą, bo ist nie ją za bu do wy
z dwie ma ko mo ra mi i wy łącz nie tyl nym osprzę tem

za ła dun ko wym. Ko rzy ści pły ną ce z za bu do wy wie -
lo ko mo ro wej są bar dzo wy mier ne. W sy tu acji gdy
na da nym re jo nie trze ba ode brać pięć ro dza jów
od pa dów, tj. „ko mu nal kę”, pa pier, pla stik, szkło
i „bio”, to przy zwy kłej śmie ciar ce wią że się to
z wy ko na niem aż sze ściu kur sów w cią gu mie sią -
ca, bo od pa dy zmie sza ne mu szą być od bie ra ne
co dwa ty go dnie. Sto su jąc za bu do wę trój ko mo ro -
wą wy star czą tyl ko dwa prze jaz dy, bo za pierw -
szym ra zem moż na za brać „ko mu nal kę”, pa pier
i szkło, a za dru gim po now nie „ko mu nal kę” pla stik
oraz od pa dy „bio”.
Przy za ła dun ku przed nim po jem nik „wę dru je”
nad da chem ka bi ny. Ła two do nie go pod je chać,

POJAZDY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Trudne zadania to ich specjalność
Po jaz dy ko mu nal ne sta no wią naj licz -
niej szą i naj bar dziej róż no rod ną gru -
pę spo śród wszyst kich sa mo cho dów
spe cjal nych. Ich spora grupa prze -
zna czo na jest do od bio ru i wy wo zu
śmie ci oraz nie czy sto ści płyn nych.

a Śmie ciar ki – tak zwa ne „no -
so roż ce” są bar dzo wy god -
ne, bo mo gą być ob słu gi wa -
ne przez jed ną oso bę i nie
wy ma ga ją wy cho dze nia z ka -
bi ny, ale jest to moż li we tyl ko
przy od po wied nim usta wie -
niu po jem ni ków

d Ten nie ty po wy żu raw mo że
być wy po sa żo ny w optycz ny
sys tem na pro wa dza nia ha ka
na po jem nik, więc wszyst kie
czyn no ści zwią za ne z opróż -
nie niem zbior ni ka od by wa ją
się au to ma tycz nie

f Ty po we urzą dze nie za sy po -
we po zwa la na ob słu gę po -
jem ni ków o róż nej po jem no -
ści, a tak że wrzu ca nie od pa -
dów „lu zem” lub w wor kach

f Kom pak to we po jaz dy ase ni -
za cyj ne to od po wied nie roz -
wią za nie dla ści słych cen -
trów miast i pry wat nych po -
se sji, gdzie cia sna za bu do -
wa unie moż li wia wjazd więk -
szych i cięż szych jed no stek.

http://poskom.pl/
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bo jest do brze wi docz ny. Do wad ta kie go roz wią -
za nia na le ży jed nak re la tyw nie dłu gi czas za ła -
dun ku oraz ogra ni czo ne za sto so wa nie, je śli po -
jem ni ki są usta wio ne pod drze wa mi, bli sko bal -
ko nów itp. Dla uła twie nia za ła dun ku bocz ne go
przez jed ną oso bę, kie row ca ma do dys po zy cji
sys tem ka mer, a cza sa mi je go sta no wi sko
umiesz cza się z pra wej stro ny po jaz du. Ze wzglę -
du na pro stą i funk cjo nal ną bu do wę, naj bar dziej
roz po wszech nio ne są śmie ciar ki z tyl nym za ła -
dun kiem, mi mo że ob słu gu ją je zwy kle dwie oso -
by, a cza sa mi na wet trzy. W ta kiej sy tu acji kie row -
ca nie wy sia da z ka bi ny do operowania
pojemnikami, co nie tyl ko skra ca czas ob słu gi po -
szcze gól nych al ta nek, ale za pew nia też więk sze
bez pie czeń stwo, bo  do ka bi ny nie dostanie się
na przykład po stron na oso ba.
Pra ca ty po wej śmie ciar ki skła da się z kil ku głów -
nych eta pów. Pierw szy po le ga na za mo co wa niu
po jem ni ka ze śmie cia mi w spe cjal nych chwy ta -
kach, a na stęp nie opróż nie niu je go za war to ści
do ko mo ry zsy po wej. Po tem są one prze miesz -
cza ne do za sob ni ka, gdzie jed no cze śnie na stę -
pu je ich zgniot. Dla jak naj lep sze go wy ko rzy sta -
nia po jaz du sto pień za gęsz cze nia od pa dów mo że
prze kra czać na wet 5:1. Wy ła du nek śmie ci od by -
wa się za po mo cą pły ty spy cha ją cej, po uprzed -
nim pod nie sie niu ko mo ry zasy po wej.
Oprócz śmie cia rek, ha kow ców i bra mow ców
waż ną ro lę od gry wa ją też po jaz dy ase ni za cyj ne
prze zna czo ne do pod ci śnie nio we go opróż nia nia
szamb i wy wo zu płyn nych nie czy sto ści. Za bu do -
wy te go ty pu zwy kle mon tu je się na pod wo ziach
sa mo cho dów cię ża ro wych, choć wy stę pu ją one
rów nież na na cze pach i przy cze pach. Za sad ni czą
ich część sta no wi zbior nik, wąż ssaw ny prze wo -
żo ny na uchwy tach za mo co wa nych wzdłuż po -
jaz du oraz sprę żar ka. W trak cie pra cy sprę żar ka
za sy sa po wie trze znaj du ją ce się w zbior ni ku,
a po wsta łe w nim pod ci śnie nie po wo du je za sy sa -
nie płyn nych nie czy sto ści. Opróż nia nie zbior ni ka
na stę pu je z ko lei przez nad ci śnie nie wy twa rza ne
przez sprę żar kę. Pro ces ten jest też wspo ma ga -

ny gra wi ta cyj nie przez nie wiel kie na chy le nie
zbior ni ka, choć wy stę pu ją roz wią za nia, w któ rych
zbior nik jest pod no szo ny hy drau licz nie.
Do kład ne oczysz cze nie za bu do wy umoż li wia
otwie ra na tyl na po kry wa, tzw. den ni ca. Dla wy dłu -
że nia eks plo ata cji wnę trze zbior ni ka jest za bez -
pie czo ne spe cjal ny mi far ba mi lub po wło ką po lia -
mi do wą. Ma ono kil ka prze gród, któ re za bez pie -
cza ją przed fa lo wa niem prze wo żo nej cie czy,
a w efek cie zmniej sze niem sta bil no ści po jaz du.
Dla uła twie nia ob słu gi ta ka za bu do wa jest wy po -
sa ża na we wskaź nik na peł nie nia oraz wskaź nik
ci śnie nia po wie trza w zbior ni ku z za wo rem bez -
pie czeń stwa. Za leż nie od za sto so wa ne go pod -
wo zia, zwy kle ma po jem ność od 4 do 20 m3.
Wy ma ga nia sta wia ne współ cze snym po jaz dom
ko mu nal nym są nie zwy kle wy so kie, dla te go też
z ro ku na rok po wsta ją co raz bar dziej za awan so -
wa ne kon struk cje pod po rząd ko wy wa ne ro sną -
cym po trze bom użyt kow ni ków. Od zna cza ją się
one nie tyl ko więk szą wy daj no ścią, ale tak że ca -
łym sze re giem roz wią zań uprasz cza ją cych funk -
cjo no wa nie przed się bior stwa, a przede wszyst -
kim ogra ni cza ją cych je go kosz ty.

a Hy drau licz nie wy su wa ne
pod po ry w za bu do wie bra -
mo wej sta bi li zu ją po jazd
pod czas za ła dun ku i roz ła -
dun ku kon te ne ra, jak rów nież
za po bie ga ją prze cią że niu za -
wie sze nia tyl nej osi

http://kingspanenviro.pl/
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Ręcz ne spo so by wy ma ga ją za an ga żo wa nia du żej
licz by osób, więc są kosz tow ne i nie efek tyw ne.
Po za tym za mia ta nie ręcz ne wznie ca kurz, co
w wie lu sy tu acjach mo że być uciąż li we dla oto cze -
nia, a jed no cze śnie po wo du je za bru dze nie po zo -
sta łej in fra struk tu ry. Naj lep szym spo so bem
do wal ki z tym pro ble mem są po jaz dy spe cjal ne,
tzw. za mia tar ki, umoż li wia ją ce wy daj ne zbie ra nie
za nie czysz czeń z ulic, chod ni ków czy utwar dzo -
nych pla ców. Ma ją one okrą głe i/lub wal co we
szczot ki, któ re ob ra ca jąc się zgar nia ją śmie ci i kie -
ru ją je w oko li ce ka na łu ssaw ne go, przez któ ry tra -
fia ją do za sob ni ka. Stam tąd po wie trze prze cho dzi
przez fil try, a na stęp nie wy do sta je się na ze wnątrz.
Po za koń cze niu pra cy za sob nik jest od chy la ny
do ty łu za po mo cą si łow ni ka hy drau licz ne go i na -
stę pu je je go opróż nie nie. Dla unik nię cia py le nia,
zmia ta na po wierzch nia jest zra sza na wo dą
poprzez roz py la cze za mon to wa ne z przo du po jaz -
du. Ta kie sys te my mo gą być też sto so wa ne
w oko li cach szczo tek i ka na łu ssaw ne go.
Szczot ki za mia tar ki są wy ko ny wa ne głów nie
z two rzyw sztucz nych lub sta lo we go dru tu. Dla
jak naj lep sze go oczysz cza nia po wierzch ni zwy -
kle moż na re gu lo wać ich pręd kość ob ro to wą, po -
chy le nie czy do cisk do pod ło ża i kra węż ni ka. Za -
kres za sto so wań ta kich po jaz dów zwięk sza wy -
po sa że nie do dat ko we, obej mu ją ce np. wąż ssaw -
ny wy ko rzy sty wa ny do zbie ra nia li ści i opróż nia -
nia ko szy ulicz nych czy osprzęt do my cia ko szy
oraz ele men tów in fra struk tu ry dro go wej, ta kich
jak zna ki dro go we i ta bli ce in for ma cyj ne. W celu
zwięk sze nia wy daj no ści oraz po pra wy wa run ków
pra cy moż na za sto so wać do dat ko we sta no wi sko
kie row cy z pra wej stro ny al bo sys tem ka mer uła -
twia ją cy ob ser wa cję za sto so wa ne go osprzę tu.
Prak tycz nym roz wią za niem są rów nież zmy war ki

POJAZDY KOMUNALNE
www.poskom.pl

wy ko rzy sty wa ne do zmy wa nia na wierzch ni oraz
usu wa nia przy wie ra ją cych do niej za nie czysz -
czeń. W tym ce lu ma ją one wy so ko ci śnie nio we
urzą dze nie na try sko we, zbior nik wo dy oraz
osprzęt zgar nia ją cy w po sta ci pły ty gu mo wej lub
wal co we go wir ni ka z gu mo wy mi ło pat ka mi. Ten
dru gi jest umiesz cza ny mię dzy osia mi sa mo cho -
du lub z ty łu po jaz du, bo usu wa za nie czysz cze -
nia po zo sta wio ne po przej ściu roz py la czy.
Gdy za cho dzi ko niecz ność zra sza nia na wierzch ni
w ce lu ogra ni cze nia za py le nia po wie trza al bo prze -
ciw dzia ła nia pły nię ciu as fal tu w upal ne dni, wów -
czas sto so wa ne są po le war ki. Po jaz dy te ma ją du -
ży zbior nik na wo dę, wy daj ną pom pę oraz kom plet
urzą dzeń na try sko wych mon to wa nych z przo du,
po bo kach oraz z ty łu po le war ki. W ten spo sób
sze ro kość po le wa ne go pa sa jezd ni mo że wy no sić
na wet 20 m. Po le war ki są też z po wo dze niem wy -
ko rzy sty wa ne do zmy wa nia za nie czysz czeń, któ re
spły wa ją do stu dzie nek ka na li za cyj nych.

Czyste chodniki i ulice
Wa lo ry na wet naj bar dziej oka za łych za byt ków, par ków czy osie dli miesz ka nio wych mo gą przy -
ćmić za nie czysz czo ne chod ni ki i uli ce. Jak sku tecz nie ra dzić so bie z ich sprzą ta niem?

a Du że za mia tar ki są naj czę -
ściej wy po sa ża ne w szczot -
kę wal co wą umiesz czo ną
mię dzy osia mi oraz szczot kę
okrą głą z pra wej stro ny po -
jaz du. Po zwa la to na do kład -
ne oczysz cze nie sze ro kie go
pa sa jezd ni, w tym na -
wierzch ni przy kra węż ni ku

s Do dat ko wy osprzęt w po sta -
ci pio no wej li stwy z dy sza mi
na try sko wy mi po zwa la na
efektywne i wy daj ne czysz -
cze nie ogro dzeń, ścian bu -
dyn ków czy pło tów przy jed -
no cze snym zmy wa niu na -
wierzch ni chod ni ka

http://poskom.pl/
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Opo ny sto so wa ne w fir mach ko mu nal nych pra cu -
ją w nie zwy kle wy ma ga ją cych wa run kach. Cia sne
za krę ty, czę ste przy spie sza nie i ha mo wa nie, ma -
new ry na ogra ni czo nych prze strze niach oraz nie -
ustan ne pod jeż dża nie do kra węż ni ków i wjeż dża -
nie na nie spra wia, że ogu mie nie ca ły czas jest
pod da wa ne naj trud niej szym te stom. Aby spro stać
ta kim wy ma ga niom, Con ti nen tal opra co wał mo -
del ContiRe CityService HA3 gwa ran tu ją cy mak -
sy mal ny po ziom wy trzy ma ło ści i ży wot no ści dzię -
ki in no wa cyj nej struk tu rze bież ni ka i spe cjal nie do -
sto so wa ne mu skła do wi mie szan ki. Za sto so wa ny
bież nik jest nie kie run ko wy, umoż li wia jąc wy ko rzy -
sty wa nie opo ny na wszyst kich osiach po jaz du. Ma
on wzmoc nio ne ścia ny bocz ne oraz za mknię te że -
bra bar ko we, co za bez pie cza opo nę przed uszko -
dze nia mi w kon tak cie z kra węż ni ka mi i za pew nia
od po wied nią sta bil ność. Waż ną za le tą są tak że
wy so kie wła ści wo ści sa mo oczysz cza ją ce opra co -
wa ne go bież ni ka, któ re zwięk sza ją trwa łość opo -
ny pod czas jaz dy na dro gach o niż szej ja ko ści, jak
też na te re nie wy sy pisk i skła do wisk.
Opo na ContiRe CityService HA3 jest wy po sa żo -
na w wi zu al ny wskaź nik zbież no ści VAI (Vi su al
Alignment In di ca tor) po ma ga ją cy wy kryć nie pra -
wi dło we usta wie nie kół po jaz du. Do dat ko wo po -
sia da wskaź nik zu ży cia ścian bocz nych oraz
ozna cze nie M+S, co świad czy o tym, że mo że
być sto so wa na na bło cie i śnie gu. Tak jak w przy -
pad ku wszyst kich opon mar ki Con ti nen tal, rów -
nież mo del ContiRe CityService jest wy ko na ny
na ba zie wy so kiej ja ko ści kar ka su z opa ten to wa -
ną war stwą bu ty lo wą AirKeep za po bie ga ją cą
stop nio wej utra cie po wie trza. Z ko lei czte ro war -
stwo we, trój kąt ne opa sa nie oraz wy jąt ko wo wy -
trzy ma ła kon struk cja bar ku opo ny gwa ran tu ją wy -
so ki po ziom trwa ło ści i nie za wod no ści.
Opo na ContiRe CityService HA3 zna ko mi cie na da -
je się do re cy klin gu, a jej pro duk cja, eks plo ata cja
i prze twa rza nie uwzględ nia ją po trze by sys te mo wej
ochro ny śro do wi ska. Bież ni ko wa ne na go rą co
opo ny są pro du ko wa ne w za kła dach

ContiLifeCycle w Ha no we rze. Pro ces ten, w po rów -
na niu do pro duk cji no we go ogu mie nia, wy maga
wykorzystania znacz nie mniejszej ilości su row ców
na tu ral nych, ta kich jak kau czuk. Niż sza jest też
ilość zu ży wa nej ener gii i to aż o 70%, co rów nież
przy czy nia się do ob ni że nia emi sji dwu tlen ku wę -
gla. Do dat ko wą re duk cję jego emi sji moż na uzy -
skać sto su jąc spe cjal ny re cy klat gu mo wy otrzy my -
wa ny w in no wa cyj nym pro ce sie po now nej de wul -
ka ni za cji z bież ni ka opon cię ża ro wych.
Z ko lei Opo na ContiRe CityService HD3 zo sta ła
za pro jek to wa na spe cjal nie do sto so wa nia na osi
na pę do wej. Za pew nia wy so ką przy czep ność
w trud nych wa run kach pra cy i ma kost ko wy, nie -
kie run ko wy bież nik, dzię ki cze mu moż li we jest
ela stycz ne wy ko rzy sta nie obu wzmac nia nych
ścian bocz nych po przez mon taż opo ny do wol ną
stro ną. Oprócz wy so kich wła ści wo ści sa mo -
oczysz cza ją cych, mo del ContiRe CityService HD3
po sia da rów nież spe cjal ne wzmoc nie nie po -
przecz ne, gwa ran tu ją ce do dat ko wą sta bil ność
pod czas po ko ny wa nia za krę tów.
Mo de le se rii ContiRe CityService HA3 oraz HD3
w roz mia rze 315/80 R22,5 są już do stęp ne
w sprze da ży, na to miast oba mo de le w roz mia -
rze 295/80 R22,5 zo sta ną wpro wa dzo ne w po ło -
wie bie żą ce go ro ku.

Con ti nen tal dla bran ży ko mu nal nej
Con ti nen tal za pre zen to wał bież ni ko wa ną w tech no lo gii na go rą co opo nę ContiRe CityService. Zo sta -
ła ona opra co wa na spe cjal nie do po jaz dów wy ko rzy sty wa nych przy zbiór ce i re cy klin gu od pa dów.

f Opo ny ContiRe CityService
są od por ne na uszko dze nia
me cha nicz ne i ła two po zby -
wa ją się za nie czysz czeń.
Za pew nia ją du żą przy czep -
ność rów nież na bło cie
i śnie gu. Na zdję ciu od le -
wej mo del HA3 i HD3

s W ce lu wy eli mi no wa nia
zbęd nych prze jaz dów kom -
pak to ra śmie ciar ki czę sto
mu szą wjeż dżać w głąb
skła do wi ska, przez co ich
opo ny są bar dziej na ra żo ne
na prze bi cia i roz cię cia 

Opo ny Con ti nen tal
bież ni ko wa ne w tech -
no lo gii na go rą co ob -
ję te są ta ką sa mą
gwa ran cją pro du cen -
ta, jak ogu mie nie fa -
brycz nie no we

http://www.continental-truck-tires.pl/
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Na po cząt ku mar ca br. lą do wi ska dla he li kop te -
rów w do li nie El mau, u pod nó ża gór Wet ter ste -
in ge bir ge ze szczy ta mi o wy so ko ści prze kra cza -
ją cej 2.500 m n.p.m., zo sta ły przy sy pa ne po nad
me tro wą war stwą śnie gu. Aby go szyb ko usu -
nąć, wy ko rzy sta no dwa no śni ki na rzę dzi
Mercedes -Benz Uni mog, któ re mia ły zna ko mi tą
oka zję do za pre zen to wa nia swo ich nie zwy kłych
moż li wo ści. W przy go to wa niach wzię ły udział
mo de le U 423 i U 430. Pierw szy po jazd, na pę -
dza ny 4-cy lin dro wym sil ni kiem wy so ko pręż nym
o mo cy 170 kW (231 KM), zo stał wy po sa żo ny
w pług wir ni ko wy KF 750 au striac kie go pro du -
cen ta Kahl ba cher o sze ro ko ści ro bo czej
2.200 mm. Na dru gim po jeź dzie, na pę dza -
nym 6-cy lin dro wą jed nost ką o mo cy 220 kW
(272 KM), za mon to wa no jesz cze wy daj niej szy
osprzęt, tj. pług Kahl ba cher KFS 950 za pew nia -
ją cy sze ro kość od śnie ża nia rów ną 2.400 mm.
Oba sa mo cho dy do star czo ne przez fir mę
Henne Uni mog GmbH z He im stet ten nie opo dal
Mo na chium, ku za do wo le niu przed sta wi cie li lo -
kal nych władz i służb woj sko wych za an ga żo wa -
nych bez po śred nio w or ga ni za cję szczy tu, wy -
ko na ły swo je za da nie w mniej niż dwie go dzi ny.
Ty le cza su wy star czy ło obu Uni mo gom, aby od -
śnie żyć te ren lą do wi ska o po wierzch ni prze kra -
cza ją cej dwa hek ta ry.
Wy daj ność oraz tem po pra cy obu Uni mo gów
w szcze gól no ści za im po no wa ły kie row ni ko wi ze -
spo łu od po wie dzial ne go za co dzien ne przy go to -

wa nia do szczy tu G7, w tym za utrzy ma nie dróg
do jaz do wych. Szyb kie i do kład nie od śnie żo ne lą -
do wi sko po zwo li ło na prze pro wa dze nie za pla no -
wa nych lo tów prób nych i bez piecz ne po ru sza nie
się sa mo cho dów oso bo wych bio rą cych udział
w or ga ni za cji szczy tu.

www.mercedes-benz.pl

Unimogi BlueTec 6 przygotowują szczyt G7 
Czerw co wy szczyt G7 ma się od być w miej sco wo ści El mau w Al pach Ba wa r skich, około 100 km
na po łu dnie od Mo na chium. W ra mach przy go to wań do mię dzy na ro do we go zjaz du za pla no wa -
no róż ne ćwi cze nia, wy ma ga ją ce wcze śniej sze go od śnie że nia lą do wi ska dla śmi głow ców. 

a Oba Uni mo gi do sko na le po -
ra dzi ły so bie z usu nię ciem
po nad me tro wej war stwy
śnie gu. Lą do wi sko o po -
wierzch ni prze kra cza ją -
cej dwa hek ta ry by ło go to we
do użyt ku po nie ca łych
dwóch go dzi nach

s Wy po ży czo ne Uni mo gi zo sta ły wy po sa żo ne w płu gi wir ni ko we Kahl ba cher cha rak te ry zu ją ce się sto -
sun ko wo lek ką kon struk cją i du żą wy daj no ścią 

http://www.mercedes-benz.pl
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No wa ma szy na pracuje w za kła dzie prze ro bu
tłucz ki szkla nej. Wy bór konkretnej marki nie był
przy pad ko wy, po nie waż na byw ca od kil ku lat wy -
ko rzy stu je więk szą ła do war kę Ko mat su, mo del
WA 470 -6. Ta ma szy na nie ba wem osią gnie „prze -
bieg” 20.000 go dzin. W tym cza sie nie wy stą pi ły
w niej żad ne po waż ne awa rie, któ re spo wo do wa -
ły by dłu ższy prze stój sprzę tu, co by ło bar dzo
waż nym ar gu men tem w pod ję ciu de cy zji o kon -
ty nu acji współ pra cy za kła du z Ko mat su Po land.

No wo za ku pio na ła do war ka WA 430 -6 eks plo ato -
wa na jest bar dzo in ten syw nie, bo przez trzy zmia -
ny na do bę. Nie zwy kle trud ne są też sa me wa run -
ki pra cy ma szy ny, któ ra przez więk szość cza su
po ru sza się w ob sza rze z du żym za py le niem
mącz ką szkla ną. Z tych wzglę dów ła do war ka zo -
sta ła bar dzo sta ran nie skom ple to wa na, co za -
pew nia mak sy mal ną wy daj ność pra cy, a jed no -
cze śnie za po bie ga kło po tli wym awa riom.
Ma szy nę na pę dza 6-cy lin dro wy sil nik Ko mat su
z tur bo sprę żar ką, chłod ni cą po wie trza do ła do wu -
ją ce go i ukła dem wtry sku com mon ra il. Jed nost -
ka ta osią ga moc 173 kW (232 KM), dzię ki cze mu
ide al nie od po wia da po trze bom 21-to no wej ła do -
war ki wy po sa żo nej w łyż kę do ma te ria łów syp -
kich, któ rej po jem ność wy no si 4,15 m3. Łyż ka zo -
sta ła wy po sa żo na w li stwę tną cą i po ma lo wa -
na na sza ro w ce lu ogra ni cze nia od bla sków pod -
czas pra cy w no cy. Ste ro wa nie osprzę tem od by -
wa się nie joy stic kiem, ale za po mo cą dźwi gni.
Ta kie roz wią za nie za sto so wa no ze wzglę du
na przy zwy cza je nia ope ra to rów. Ła do war ka zo -
sta ła po nad to wy po sa żo na w elek tro nicz nie ste -
ro wa ny sta bi li za tor ob cią że nia ECSS (amor ty za -
cję łyż ki), któ ry za po bie ga drga niom ob cią żo ne -
go na rzę dzia ro bo cze go pod czas jaz dy z wyż szą
pręd ko ścią po nie rów nym te re nie. Dzię ki za sto -

so wa niu sta bi li za to ra ope ra tor mo że jeź dzić szyb -
ciej bez wzglę du na ro dzaj na wierzch ni, co przy -
czy nia się do skró ce nia cy kli ro bo czych.
Aby ma szy na by ła mak sy mal nie od por na
na trud ne wa run ki eks plo ata cji, otrzy ma ła m.in.
spe cjal ną chłod ni cę z rdze niem, któ re go kon -
struk cja ogra ni cza gro ma dze nie się za nie czysz -
czeń. W razie potrzeby chłod ni cę moż na ła two
oczy ścić dzię ki funk cji au to ma tycz nej zmia ny kie -
run ku ob ro tów wen ty la to ra. Ma on na pęd hy dro -
sta tycz ny, któ ry po zwa la na re gu la cję wy daj no -
ści za leż nie od ob cią że nia ma szy ny, a tym sa -
mym wpły wa na zmniej sze nie zu ży cia pa li wa. Ze
wzglę du na du że za py le nie, za sto so wa no też
wzmoc nio ny filtr po wie trza kie ro wa ne go do sil ni -
ka – Cy klon Tur bo II.
Ła do war ka zo sta ła wy po sa żo na w spe cja li stycz -
ne, gład kie (bez wi docz ne go bież ni ka) opo ny
Goodyear RL -5S 23.5 R25, ide al nie przy sto so wa -
ne do po ru sza nia się na tłucz ce szkla nej. Ze
wzglę du na cią gły tryb pra cy i ko niecz ność po ko -
ny wa nia znacz nych od le gło ści, w ma szy nie za -
sto so wa no wzmoc nio ne mo sty na pę do we.
Aby pra ca mo gła być wy daj na i kom for to wa
w róż nych po rach ro ku, tak w dzień, jak i w no cy,
ope ra tor korzysta z wie lu udo god nień. Wśród naj -
waż niej szych jest fo tel DeLuxe z pneu ma tycz nym
za wie sze niem, kli ma ty za cja, ka me ra co fa nia, ra -
dio od twa rzacz oraz kom plet oświe tle nia ro bo cze -
go ty pu LED i Xe non. Co dzien ną ob słu gę i eks -
plo ata cję ma szy ny uła twia układ cen tral ne go
sma ro wa nia oraz bez płat ny i bez a bo na men to wy
sys tem sa te li tar ne go mo ni to rin gu Kom trax.
Nabywając ładowarkę WA 430 -6 klient zde cy do wał
się na wy dłu żo ną gwa ran cję (60 mie się cy lub
8.000 go dzin pra cy) z peł ną ob słu gą ser wi so wą.

MASZYNY KOMUNALNE
www.komatsupoland.pl

Ko mat su roz chwy ty wa ne przez „ko mu nal kę”
Na po cząt ku bie żą ce go ro ku fir ma Ko mat su Po land do star czy ła ko lej ną maszynę dla bran ży
ko mu nal nej. Tym ra zem była to ładowarka kołowa WA 430 -6.

s Ze wzglę du na pra cę z tłucz -
ką szkla ną w ła do war ce za -
sto so wa no spe cja li stycz ne,
gład kie opo ny. W przy pad ku
tra dy cyj ne go ogu mie nia ka -
wał ki szkła wcho dzi ły by
mię dzy kloc ki bież ni ka i ła -
two do cho dzi ło by do prze ci -
na nia opon

s Ła do war ka Ko mat su WA 430 -6
wykorzystywana w za kła dzie
prze ro bu tłucz ki szkla nej jest
eks plo ato wa na bar dzo in -
ten syw nie. Pra cu je na trzech
zmia nach przy du żym za py -
le niu mącz ką szkla ną

http://komatsupoland.pl
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In ten syw ne ba da nia pro wa dzo ne w miej scach
pra cy sprzę tu po zwa la ją fir mie Ca ter pil lar nie -
ustan nie udo sko na lać ko par ki ko ło we prze zna -
czo ne do prac prze ła dun ko wych w ce lu dal sze go
ob ni ża nia kosz tów eks plo ata cji i zwięk sza nia ich
wy daj no ści, przy za cho wa niu ja ko ści i nie za wod -
no ści ty po wych dla wszyst kich ma szyn mar ki Cat.
Wśród naj now szych roz wią zań za pew nia ją cych naj -
więk sze ko rzy ści są m.in. wy się gnik Smart bo om,
układ hy drau licz ny z funk cją re gu la cji wy dat ku za -
leż nie od ob cią że nia czy od dziel na pom pa hy -
drau licz na do na pę du ob ro tu nad wo zia.
Ma sa eks plo ata cyj na no wych mo de li MH3022 (wy -
się gnik do prze ła dun ku ma te ria łów 6,4 metra, ra -
mię 4,9 metra) i MH3024 (6,8/5,9 m) z opo na mi li ty -
mi (ma sy wa mi) wy no si od po wied nio 22,7 i 25,7 to -
ny. W obu ma szy nach jest sto so wa ny ten sam
silnik, tj. Cat C7.1 ACERT o mo cy zna mio no -
wej 126 kW (169 KM). Ra zem ze zmo der ni zo wa nym
ukła dem hy drau licz nym za pew nia re duk cję zu ży cia
pa li wa się ga ją cą 10%. Wśród roz wią zań, któ re przy -
czy nia ją się do ob ni że nia spa la nia jest m.in. re gu la -
tor cza su pra cy na bie gu ja ło wym wy łą cza ją cy sil -
nik, gdy przez okre ślo ny czas ma szy na nie jest uży -
wa na oraz uspraw nio ny tryb pra cy Eco, któ ry
zmniej sza pręd kość ob ro to wą jed nost ki na pę do wej,
ale bez od czu wal ne go spad ku mo cy, po zwa la jąc
na za cho wa nie do tych cza so wej wy daj no ści.

W naj now szym wy ko na niu sil nik szyb ciej re agu je
na zmia nę ob cią że nia, wiec ope ra tor mo że pra -
co wać bar dziej dy na micz nie, a ma szy na spra wia
wra że nie jesz cze moc niej szej. Jed nost ka speł nia
wy ma ga nia norm emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV dzię ki za sto so wa niu ukła du se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej, ka ta li za to ra utle nia ją ce go, fil -
tra czą stek sta łych oraz wy so ko ci śnie nio we go
wtry sku pa li wa ty pu com mon ra il. Filtr DPF jest
oczysz cza ny w pro ce sie re ge ne ra cji pa syw nej,
któ ry nie za kłó ca prze bie gu cy kli ro bo czych ani
nie wy ma ga żad nej in ter wen cji ze stro ny ope ra -
to ra – je dy nym je go obo wiąz kiem jest re gu lar ne
uzu peł nia nie pły nu DEF (Die sel Exhaust Flu id),
czy li wod ne go roz two ru mocz ni ka.
Po dob nie jak w po przed nich mo de lach, sil nik jest
za mon to wa ny wzdłuż nie, a przed nim znaj du je
się ze spół chło dzą cy, co zna czą co uła twia do stęp
do punk tów ob słu gi co dzien nej z po zio mu pod -
ło ża. Elek trycz na pom pa za si la ją ca ukła du pa li -
wo we go eli mi nu je ko niecz ność na peł nia nia fil -
trów przed ich in sta la cją w ma szy nie. Wszyst kie
chłod ni ce są te raz zgru po wa ne w tym sa mym
prze dzia le, co w po łą cze niu z moż li wo ścią wy chy -
la nia ze spo łu skra pla cza bez uży wa nia na rzę dzi
istot nie uprasz cza czysz cze nie. Za leż nie od po -
trzeb jest do stęp ny pa kiet prze my sło wy, któ ry za -
pew nia jesz cze sku tecz niej szą ochro nę pod czas
prac w trud nych wa run kach. Obej mu je on m.in.
siat kę o drob nych oczkach le piej wy chwy tu ją cą
mniej sze za nie czysz cze nia oraz wstęp ny filtr po -
wie trza do pro wa dza ne go do sil ni ka. Au to ma tycz -
ny sys tem sma ro wa nia AutoLube jest mon to wa -
ny w kom ple ta cji pod sta wo wej, dzię ki cze mu
na ope ra to rze spo czy wa je dy nie obo wią zek uzu -
peł nia nia środ ka smar ne go. W pre zen to wa nych
ma szy nach dzię ki za sto so wa niu zmo der ni zo wa -

www.b-m.pl

Najwyższe standardy począwszy
od najmniejszych modeli
Nowe maszyny Cat MH3022 i MH3024 to najmniejsze modele z nowej linii koparek kołowych
do prac przeładunkowych firmy Caterpillar. Należą do klasy wagowej powyżej 20 ton i powstały
w oparciu o cieszące się znakomitą opinią modele M318D MH i M322D MH.

a Zmo der ni zo wa ny sil nik
i udo sko na lo ny układ hy -
drau licz ny po zwa la ją na ob -
ni że nie zu ży cia pa li wa w no -
wych ma szy nach na wet
o 10%

f Chwy tak wie lo pal cza sty to
naj czę ściej za ma wia ne na -
rzę dzie ro bo cze w ko par -
kach do prac prze ła dun ko -
wych. Umoż li wia ła twe po -
dej mo wa nie du żej ilo ści ma -
te ria łów o nie re gu lar nych
kształ tach i jed no cze śnie
wy god ne ukła da nie ich
w kon te ne rach, na cze pach
czy wa go nach dzię ki funk cji
ob ro tu wo kół wła snej osi

http://www.b-m.pl/
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nych po rę czy po pra wio no rów nież do stęp
do plat for my ser wi so wej słu żą cej do uzu peł nia -
nia pły nu DEF oraz pa li wa.
No wy, ste ro wa ny elek tro nicz nie układ hy drau licz -
ny obej mu je no we pom py śred nie go ci śnie nia
oraz no wy sil nik hy drau licz ny na pę dza ją cy wen -
ty la tor, któ re w mniej szym stop niu ob cią ża ją sil -
nik, a tym sa mym przy czy nia ją się do re duk cji zu -
ży cia pa li wa. Pa ra me try ci śnie nia i prze pły wu
w ukła dzie hy drau licz nym mo gą być z ła two ścią
re gu lo wa ne na mo ni to rze w ka bi nie, aby ope ra -
tor mógł do sto so wać kon fi gu ra cję ma szy ny
do pro wa dzo nych prac i wła snych pre fe ren cji.
W obu mo de lach, oprócz stan dar do wych pły nów
eks plo ata cyj nych, Ca ter pil lar pro po nu je sto so wa -
nie opcjo nal ne go ole ju hy drau licz ne go Cat Bio
HYDO oraz bio die sla B20 bez nie bez pie czeń stwa
skró ce nia ży wot no ści po szcze gól nych ukła dów.
Wy gląd ze wnętrz ny no wych mo de li zo stał cał ko -
wi cie zmie nio ny. Wpro wa dzo no no wą ka bi nę,
w któ rej utrzy my wa ne jest wyż sze nad ci śnie nie
le piej ogra ni cza ją ce prze do sta wa nie się do wnę -
trza ku rzu i in nych drob nych za nie czysz czeń.
Obie ko par ki ma ją te raz więk sze i bar dziej prze -
szklo ne drzwi, no wą przed nią szy bę z wy cie racz -
ka mi uło żo ny mi rów no le gle, no we lu ster ka z moż -
li wo ścią pod grze wa nia, no wą osło nę prze ciw sło -
necz ną oraz więk sze okno da cho we. Dla po pra -
wy wi docz no ści jest też sto so wa na ka me ra tyl na
za bu do wa na w prze ciw wa dze o zmie nio nej kon -
struk cji, a tak że ka me ra z pra wej stro ny ma szy -
ny, z któ rej ob raz jest wy świe tla ny na od dziel nym
mo ni to rze. W ra zie po trze by ka bi na mo że być wy -
po sa żo na w osło ny, któ re do dat ko wo zwięk sza ją
bez pie czeń stwo ope ra to ra.
Dzię ki prze pro jek to wa nym trzem stop niom wej -
ścio wym i no wej po rę czy wcho dze nie i wy cho -
dze nie z ka bi ny jest obec nie ła twiej sze niż kie dy -
kol wiek. Czwar ty, naj wyż szy sto pień sta no wi in te -
gral ną część pod sta wy ka bi ny i znaj du je się tuż
pod dol ną kra wę dzią drzwi. Le wa kon so la od chy -
la się do gó ry, uła twia jąc ope ra to ro wi za ję cie
miej sca lub wsta wa nie z fo te la. W zna le zie niu
kom for to wej po zy cji po ma ga no wa kie row ni ca
z moż li wo ścią re gu la cji wy so ko ści i na chy le nia
ko lum ny. Po ziom ha ła su mie rzo ny we wnątrz ka -
bi ny zo stał ob ni żo ny do 71 dB (A); i da je się też
od czuć dal sze zmniej sze nie wi bra cji prze no szo -
nych na cia ło ope ra to ra.
Stan dar do wy ze staw oświe tle nia mon to wa ny
w no wych mo de lach ko pa rek prze ła dun ko wych
obej mu je te raz lam pę in sta lo wa ną na prze ciw -
wa dze, któ ra do świe tla ob szar „wi dzia ny” przez
tyl ną ka me rę, trzy lam py znaj du ją ce się na ka -
bi nie, lam pę na wy się gni ku i no we lam py za -
mon to wa ne na ra mie niu. Sto so wa ne do tych -
czas świa tła ha lo ge no we zo sta ły za stą pio ne
przez dio dy LED, po nie waż gwa ran tu ją lep sze
oświe tle nie, zu ży wa ją mniej ener gii, a jed no -
cze śnie są bar dziej trwa łe. W opcji są do stęp -
ne osło ny lamp za in sta lo wa nych na ra mie niu,

nie zbęd ne pod czas prze ła dun ków dłu gich ele -
men tów, któ re pod czas ob ro tu chwy ta ka ła two
mo gły by do pro wa dzić do ich uszko dze nia.
Klien ci ma ją też do wy bo ru dwie prze ciw wa gi,
po zwa la ją ce na lep sze do pa so wa nie ma szy ny
do wy ko ny wa nych za dań, np. po przez zwięk -
sze nie jej sta bil no ści czy peł niej sze wy ko rzy sta -
nie do stęp ne go udźwi gu. Oba mo de le są stan -
dar do wo wy po sa ża ne w sys tem prze ciw kra -
dzie żo wy z za bez pie cze niem ko dem PIN. Dla
wy go dy ope ra to ra w przy pad ku krót kich przerw
w pra cy za pa mię tu je on ostat ni wpro wa dzo ny
kod przed wy łą cze niem sil ni ka i po zo sta wia go
ja ko ak tyw ny przez za pro gra mo wa ny czas.
Prak tycz nym udo god nie niem jest tak że sys tem,
któ ry w ce lu przy go to wa nia ma szy ny do pra cy
au to ma tycz nie blo ku je funk cję wy chy la nia osi
i włą cza ha mul ce za sad ni cze. Ta kie roz wią za -
nie sku tecz nie ogra ni cza zmę cze nie ope ra to ra,
po nie waż eli mi nu je ko niecz ność cią głe go wci -
ska nia pe da łu ha mul ca, co oczy wi ście prze kła -
da się na wzrost wy daj no ści pra cy. Obie blo ka -
dy są rów nież szyb ko zwal nia ne tuż po na ci -
śnię ciu pe da łu „ga zu”. No wy sys tem ste ro wa -
nia jaz dą ak ty wo wa ny z pa ne lu prze łącz ni ków
za trzy mu je jed no cze śnie osprzęt i blo ku je me -
cha nizm ob ro tu nad wo zia.
Aby po móc użyt kow ni kom obu no wych ma szyn
w pod no sze niu wy daj no ści i lep szym za rzą dza -
niu po sia da nym sprzę tem, są w nich do stęp ne
prak tycz ne roz wią za nia te le ma tycz ne. Sys tem
Pro duct Link po zwa la me ne dże rom flot na mo ni -
to ro wa nie między innymi bie żą cej lo ka li za cji ma -
szy ny, cza su pra cy, zu ży cia pa li wa, prze sto jów,
ko dów zda rzeń, ko dów dia gno stycz nych itp. In -
for ma cje te mo gą być od czy ty wa ne zdal nie
za po mo cą in ter ne to we go in ter fej su VisionLink.

a Oba mo de le ko pa rek ko ło -
wych wy po sa ża ne są w ka bi -
nę uno szo ną hy drau licz nie,
za pew nia ją cą zna ko mi tą wi -
docz ność ob sza ru ro bo cze go

Oba mo de le ko pa rek,

MH3022 i MH3024 są

wy po sa ża ne w róż ne

ro dza je wy się gni ków,

ra mion, szyb ko złą czy

i osprzę tu ro bo cze go.

Umoż li wia to ła twe

skom ple to wa nie ma -

szy ny do kon kret nych

za sto so wań. 

Je śli cho dzi o na rzę -

dzia ro bo cze, w ma -

szy nach za sto so wać

moż na osprzęt do ko -

pa nia, sor to wa nia,

za ła dun ku i ukła da nia

róż nych ma te ria łów.
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Ce lem po wsta nia kom po stow ni od da nej do użyt -
ku w ro ku 2014 by ło prze twa rza nie usta bi li zo wa -
nych osa dów ście ko wych po cho dzą cych z oczysz -
czal ni ście ków w ilo ści oko ło 4.000 Mg/rok oraz
od pa dów ku chen nych bio de gra do wal nych zbie -
ra nych se lek tyw nie z te re nu mia sta Ole śni cy w ilo -
ści oko ło 1.000 Mg/rok. Wy bu do wa na in sta la cja
jest jed nak przy go to wa na na za go spo da ro wa nie
jesz cze więk szej ilo ści ta kich od pa dów, po nie waż
jej mak sy mal na rocz na prze pu sto wość wy no -
si 10.000 Mg. Kom po sto w nia skła da się z czte rech
tu ne li (bok sów), pla cu doj rze wa nia i trzech wiat
na ma te riał struk tu ral ny. Pra cu je w tech no lo gii
Com po box fir my Com post Sys tems z na po wie -
trza niem ne ga tyw nym. Pro ces kom po sto wa nia
w za mknię tych tu ne lach zo stał wy bra ny ze wzglę -
du na du żą uciąż li wość za pa cho wą ku chen nych
od pa dów bio de gra do wal nych. Po zwa la on na pro -
wa dze nie fa zy in ten syw ne go roz kła du prze twa rza -
ne go ma te ria łu ge ne ru ją cej naj wię cej odo rów
w za mknię tych po miesz cze niach, z któ rych ca łe

po wie trze tech no lo gicz ne jest od bie ra ne i pod da -
wa ne dez odo ry za cji.
Po praw ne funk cjo no wa nie kom po stow ni nie by -
ło by jed nak moż li we bez od po wied nich ma szyn
ro bo czych. Pro ces usprzę to wie nia kom po stow ni
roz po czę to od do bo ru ła do war ki ko ło wej po przez
wy po ży cze nie do te stów dwóch ro dza jów ta kich
ma szyn, tj. ła do war ki prze gu bo wej i te le sko po -
wej. Zda niem An drze ja Go łę bia, kie row ni ka
Oczysz czal ni Ście ków w Ole śni cy, pierw sza z ma -
szyn za pew nia ła du żą wy daj ność, ale bra ko wa ło
jej uni wer sal no ści, nie zbęd nej do pra cy w ta kiej
kom po stow ni. Ła do war ka te le sko po wa oka za ła
się przy sło wio wym „strza łem w dzie siąt kę”, bo
nie tyl ko mo gła prze trans por to wy wać ma te riał
mię dzy bok sa mi i two rzyć wy so kie pry zmy le piej
wy ko rzy stu ją ce do stęp ną prze strzeń, ale tak że
pozyskiwać i do star czać tzw. struk tu rę do kom -
po sto wa nia w po sta ci np. zręb ki drzew nej czy sło -
my, nie zbęd ną do za ini cjo wa nia pro ce sów gnil -
nych. Z tych wzglę dów za de cy do wa no o ogło sze -
niu prze tar gu na ła do war kę te le sko po wą, ale wy -
po sa żo ną w TUZ i WOM. – Wśród ma szyn, w ja -
kie pla nu ję wy po sa żyć kom po stow nię, jest ho mo -
ge ni za tor. Do wie dzia łem się, że ist nie ją ta kie urzą -
dze nia pod cze pia ne do cią gni ków rol ni czych, dla -
te go uzna łem, że naj lep szym wyj ściem by ło by wy -
ko rzy sta nie ła do war ki rów nież do pra cy z ho mo -
ge ni za to rem. Za le ża ło mi też, aby ta ki „te le skop”
mógł pra co wać z ko szem ro bo czym, bo na te re -
nie oczysz czal ni znaj du je się wie le wy so kich la tar -

MASZYNY KOMUNALNE
www.merlo.com

Mul ti far mer nie tylko dla rolnictwa!
Ła do war ka te le sko po wa wy po sa żo na w TUZ i WOM w wie lu przy pad kach mo że za stę po wać
cią gnik, dla te go jest ko ja rzo na głów nie z rol nic twem. W rze czy wi sto ści do sko na le spraw dza
się rów nież w in nych za sto so wa niach, o czym świad czy np. kom po stow nia od pa dów bio de gra -
do wal nych przy oczysz czal ni ście ków w Ole śni cy.

a Ła do war ka Mer lo pra cu ją ca
w kom po stow ni przy oczysz -
czal ni ście ków w Ole śni cy
nie na rze ka na brak pra cy.
Jest wy ko rzy sty wa na m.in.
do prze no sze nia i ła do wo -
wa nia od pa dów bio, osa -
dów ście ko wych oraz struk -
tu ry do kom po sto wa nia, któ -
rą mo że być sło ma al bo
zręb ki drzewne

d Za do wo le ni z ła do war ki
Mer lo Mul ti far mer pra cow ni -
cy ole śnic kiej oczysz czal ni
ście ków zgod nie twier dzą,
że ich ma szy na zo sta ła ide -
al nie do pa so wa na do po -
trzeb za kła du. Ła do war -
ka wy ko nu je dwie ście pro -
cent nor my, bo realizuje za -
da nia, do któ rych nie by ła
wcze śniej prze wi dzia na

f Ła do war ka te le sko po wa
Mul ti far mer jest stan dar do -
wo wy po sa ża na w wie le cie -
ka wych i prak tycz nych roz -
wią zań, ta kich jak na przy -
kład po zio mo wa nie nad wo -
zia, któ re uła twia pra cę
na nie rów nych pod ło żach

http://www.merlo.com/home/
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ni, więc w ła twy spo sób sa mo dziel nie mo gli by śmy
wy mie niać w nich źró dła świa tła – opo wia da An -
drzej Go łąb. Do po stę po wa nia prze tar go we go
przy stą pi ła tyl ko jed na fir ma, tj. Ku nert Po la do wo,
au to ry zo wa ny de aler Mer lo Pol ska, od któ re go
wcze śniej za kład otrzy mał ła do war kę do te stów.
Był to jed nak mo del Tur bo far mer, na to miast kry -
te ria sta wia ne w po stę po wa niu prze tar go wym
ide al nie speł nia ła ła do war ka Mer lo Mul ti far -
mer 30.6 Clas si c2. – Ma szy na ta zna ko mi cie tra fia
w na sze po trze by i je ste śmy z niej bar dzo za do -
wo le ni. Z czy stym su mie niem mo gę po wie dzieć,
że wy ko nu je dwie ście pro cent nor my, bo eks plo -
atu je my ją znacz nie in ten syw niej, niż by ło to pla -
no wa ne i zda rza się, że pra cu je na wet na dwie
zmia ny – prze ko nu je An drzej Go łąb.
Obec nie ła do war ka te le sko po wa Mer lo Mul ti far -
mer jest wy ko rzy sty wa na na te re nie oczysz czal ni
ście ków w Ole śni cy głów nie do przy go to wy wa nia
pryzm star to wych, trans por tu i za ła dun ku do roz -
drab nia cza ma te ria łów struk tu ral nych, roz kła da -
nia ich na pla cu kom po sto wym oraz prze ła dun ku
kom po stu mię dzy tu ne la mi. W tym ce lu, ra zem
z ba zo wą ma szy ną zo sta ły do star czo ne róż ne na -
rzę dzia ro bo cze. Oprócz stan dar do wej łyż ki był
to chwy tak do bel sło my, łyż ka z kla pą do ci sko -
wą za koń czo ną wi dła mi, chwy tak tak zwa ny „kro -
ko dyl” oraz kosz ro bo czy. – Ten osprzęt jest dla
nas bar dzo waż ny, bo roz sze rza moż li wo ści ła do -
war ki. Pod sta wo wa łyż ka mo gła by być jed nak nie -
co mniej sza. Opty mal na by ła by ta ka, jak przy ma -
szy nie te sto wej, o po jem no ści 2 m3. My zde cy do -
wa li śmy się na o 0,5 m3 więk szą, a ma te riał z któ -
rym pra cu je my ma dość spe cy ficz ne wła ści wo ści.
Osad ście ko wy jest bar dzo cięż ki, a do te go nie -

sa mo wi cie przy kle ja się do łyż ki, więc trud no ją
w ca ło ści wy peł nić. Po wo du je to, że naj wię cej
znaj du je się go z przo du łyż ki, co jesz cze bar dziej
zwięk sza mo ment ob cią ża ją cy wy się gnik ła do war -
ki. Mi mo to ma szy na ta zna ko mi cie ra dzi so bie na -
wet w tak trud nych wa run kach i po zwa la na wy -
daj ną pra cę. Oczy wi ście nie mo gę też po mi nąć
in nych uni ka to wych cech Mul ti far me ra, jak na pęd
wszyst kich kół, trzy try by dzia ła nia ukła du kie row -
ni cze go czy po zio mo wa nie nad wo zia. Te wszyst -
kie roz wią za nia są dla nas bar dzo istot ne, bo czę -
sto mu si my po ru szać się na ogra ni czo nych prze -
strze niach, al bo po zy sku jąc struk tu rę wjeż dżać
w trud no do stęp ny te ren, np. do przy droż ne go ro -
wu. Dla ta kiej kom po stow ni trze ba mieć więc ma -
szy nę, jak dla rol nic twa, mo bil ną i wie lo za da nio -
wą – za pew nia An drzej Go łąb.
Ła do war ki Mul ti far mer sta no wią ide al ne roz wią -
za nie dla użyt kow ni ków po szu ku ją cych mak sy -
mal nych osią gów przy uprosz czo nej ob słu dze
i kom pak to wej bu do wie. Są wy po sa ża ne w bar -
dzo kom for to wą, amor ty zo wa ną ka bi nę, któ ra
ogra ni cza zmę cze nie pod czas wie lo go dzin nej
pra cy. Ze wnętrz na ra ma w po sta ci ma syw ne go
prę ta oraz ni skie mo co wa nie wy się gni ka po wo -
du ją pro por cjo nal ne roz ło że nie ma sy wła snej po -
jaz du, za pew nia jąc jego opty mal ną sta bil ność.
Źró dłem na pę du ła do war ki Mul ti far mer 30.6 Clas -
si c2 jest czterocy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny

mar ki Deutz z tur bo sprę żar ką i chłod ni cą po wie -
trza do ła do wu ją ce go. Jed nost ka ta ofe ru je
moc 88 kW (120 KM) przy 2.400 obr./min. Mak sy -
mal ny udźwig ma szy ny wy no si 3 tony, na to miast
wy so kość pod no sze nia – 6 metrów.
– Nie mo gę jesz cze po wie dzieć zbyt wie le o kosz -
tach eks plo ata cji, bo ła do war ka jest u nas od nie -
daw na i prze pra co wa ła nie ca łe sześć set go dzin.
Jak do tej po ry nie wy stą pi ły w niej żad ne awa rie
z wi ny pro du cen ta, a zu ży cie pa li wa uwa żam
za dość ni skie bio rąc pod uwa gę co dzien ne za da -
nia, któ re wy ko nu je ma szy na. Chwa lę so bie spo -
sób dzia ła nia ser wi su fir my Ku nert Po la do wo, bo
gdy tyl ko zgła sza my się z ja kimś za py ta niem lub
pro ble mem, re ak cja jest na tych mia sto wa – pod su -
mo wu je An drzej Go łąb.

d Ope ra tor Mul ti far me ra chwa -
li „swo ją” ma szy nę za bar -
dzo wy god ny układ ste ro wa -
nia i wy god ną ka bi nę, za -
pew nia ją cą zna ko mi tą wi -
docz ność we wszyst kich
kie run kach

s Ze wzglę du na du żą uciąż li -
wość za pa cho wą ku chen nych
od pa dów bio de gra do wal nych,
zde cy do wa no się na pro wa -
dze nie pro ce su kom po sto wa -
nia w za mknię tych tu ne lach,
z któ rych ca łe po wie trze tech -
no lo gicz ne jest od bie ra ne
i pod da wa ne dez odo ry za cji

f Ła do war ka te le sko po wa umoż -
li wia bar dzo ła twe ma new ro -
wa nie w tu ne lach do kom po -
sto wa nia i po zwa la na wy so kie
pry zmo wa nie, któ re oszczę dza
do stęp ną prze strzeń

s Dzię ki TUZ i WOM za ku pio ny
Mul ti far mer bę dzie mógł pra -
co wać z ho mo ge ni za to rem
i rę ba kiem do ga łę zi. Na ra -
zie jest wy ko rzy sty wa ny
do mo co wa nia prze ciw wa gi,
uła twia ją cej ope ro wa nie
cięż kim osa dem ście ko wym
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Spół ka CNH In du strial Ca pi tal Eu ro pe SAS Od -
dział w Pol sce ofi cjal nie roz po czę ła swo ją dzia łal -
ność na ubie gło rocz nych tar gach Agro Show
w Bed na rach. Choć ist nie je za le d wie kil ka mie się -
cy, mo że się już po chwa lić pro fe sjo nal nym ze -
spo łem fa chow ców, któ rzy sta ra ją się być jak naj -
bliż szej swo ich klien tów, aby móc ofe ro wać im
atrak cyj ne roz wią za nia fi nan so we „uszy te”
na mia rę ich po trzeb. Zgod nie z za ło że nia mi
świad czy usłu gi na rzecz kra jo wych part ne rów
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.
No wy 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 ty sią ca mi de ale rów
oraz po nad 150 ty sią ca mi 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 wia, 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 mar ki New Hol land. 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. Ko rzy sta jąc z niej klient nie
po no si opła ty wstęp nej, 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.

Atrakcyjne Finansowanie Fabryczne 
CNH Industrial Capital
Każ dy lu bi czy ste chod ni ki, uli ce i za dba ną zie leń. Uzyskanie odpowiedniego efektu wy ma ga
du że go na kła du pra cy i specjalistycznego sprzę tu. Do sko na le wie o tym CNH In du strial Ca pi tal
ofe ru jący peł ną ga mę roz wią zań fi nan so wych ułatwiających pozyskanie nie zbęd nych ma szyn.

d Jo an na Lisz ka, Co un try Re ta il Sa les Ma na ger, CNH In du strial Capital:
– Stwo rzy li śmy zgra ny ze spół pro fe sjo nal nych do rad ców, któ rzy sta ra ją
się być jak naj bliż szej swo ich klien tów, a tym sa mym ofe ro wać im pro -
duk ty fi nan so we w peł ni do pa so wa ne do ich po trzeb

http://agriculture.newholland.com/poland/pl/Pages/homepage.aspx
http://agriculture.newholland.com/poland/pl/Pages/homepage.aspx
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Zgod nie z prze wi dy wa nia mi no wa ma szy na oka -
za ła się dla za kła du bar dzo cen nym na byt kiem.
W ra mach kom po stow ni jej głów nym za da niem
jest prze miesz cza nie frak cji pod si to wej 0-80 mm
mię dzy ko lej ny mi bok sa mi. Ope ra tor ła do war ki
ma do kład nie roz pi sa ny har mo no gram re ali zo -
wa ne go pro ce su, dla te go wie, kie dy i gdzie prze -
trans por to wać da ną par tię kom po sto wa ne go
ma te ria łu. Kom post z ostat nie go bok su jest
prze wo żo ny na ze wnętrz ny plac doj rze wa nia.
Po sze ściu ty go dniach le ża ko wa nia znów trze ba
się nim za jąć. Tym ra zem jest on za ła do wy wa ny
za po mo cą ła do war ki do prze sie wa cza gwiaź -
dzi ste go w ce lu wy od ręb nia frak cji 0-20 mm.
Otrzy ma ny w ten spo sób ma te riał (frak cja nad si -
to wa i pod si to wa), bez po śred nio po prze sia niu,
jest od wo żo ny sa mo cho dem cię ża ro wym na kwa -
te rę. Za ła du nek po jaz du to ko lej ne za da nie re ali -
zo wa ne za ku pio ną ma szy ną Ca se. W przy pad -
ku dzia łu fer men ta cji ła do war ka jest wy ko rzy sty -
wa na do ob słu gi nada wy, prze sy ła ją cej od pa dy
do ko mo ry fer men ta cyj nej. Są do niej za ła do wy -
wa ne zręb ki, od pa dy zie lo ne itp. Dru gim waż -
nym za da niem no wej ma szy ny jest wy wo że nie
po fer men ta tu na kom po stow nię. 
Z uwa gi na sto sun ko wo lek ki ma te riał, ja kim
jest kom post i od pa dy zie lo ne, ła do war ka zo -
sta ła wy po sa żo na w łyż kę o po jem no ści 3 m3.
Ma szy nę na pę dza 6-cy lin dro wa jed nost ka FPT
o po jem no ści 6,7 dm3, za pew nia ją ca mak sy -
mal ną moc 128 kW (172 KM). – Osią gi ła do war -
ki Case 621F są dla nas w zu peł no ści wy star -
cza ją ce. Przy pra cy z kom po stem czy od pa da -
mi zie lo ny mi ta ma szy na wła ści wie nie czu je
ob cią że nia. Mi mo, że jest wy ko rzy sty wa na
w bar dzo zróż ni co wa ny spo sób i czę sto po ko -
nu je du że od le gło ści mię dzy miej sca mi za ła -
dun ku i roz ła dun ku, śred nie zu ży cie pa li wa
oscy lu je w gra ni cach 7-8 li trów na go dzi nę. 
To bar dzo do bry wy nik, bo na sza dwudziestolet -
nia ła do war ka jest mniej wydajna, a pali

MASZYNY KOMUNALNE
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więcej – opo wia da Grze gorz Czap ka, Kie row -
nik Utrzy ma nia Ru chu w ZGO Gać.
Zda niem ope ra to rów ła do war ki Ca se 621F, moc -
ną stro ną no wej ma szy ny jest rów nież jej ka bi na.
W szcze gól no ści do ty czy to zna ko mi tej wi docz -
ność osią gnię tej po przez za sto so wa nie pa no ra -
micz nej przed niej szy by. Jej po przecz ny prze krój
ma kształt tra pe zu, co po zwa la na bar dzo wy god -
ną ob ser wa cję bocz nych kra wę dzi łyż ki oraz kół.
Ste ro wa nie ma szy ną uła twia bar dzo kom for to we
pod par cie łok cia i nad garst ka pra wej rę ki ob słu -
gu ją cej joy stick. W ten spo sób na wet wie lo go -
dzin na pra ca nie jest mę czą ca i po zwa la na efek -
tyw ne wy ko rzy sta nie ła do war ki.
Kom ple ta cja ma szy ny zo sta ła sta ran nie prze my -
śla na. W ła do war ce za sto so wa no au to ma tycz -
nie pod no szo ną po kry wę sil ni ka, ale zre zy gno -
wa no z ukła du cen tral ne go sma ro wa nia. – Je śli
ma szy na wy po sa żo na jest w ta ki sys tem, ope ra -
tor ogranicza swą aktywność, dba jedynie
o uzupełnianie sma ru w za sob ni ku. Ko niecz ność
sa mo dziel ne go na sma ro wa nia wszyst kich punk -
tów zmu sza go natomiast do obej ścia ma szy ny,
dzię ki cze mu jest szan sa że za uwa ży ja kieś nie -
pra wi dło wo ści, co mo że za po biec po waż nym
awa riom – prze ko nu je Grze gorz Czap ka.
– Oprócz sa mej ma szy ny istot ne znacz nie ma dla
nas ob słu ga po sprze da żo wa, dla te go w kry te riach
prze tar gu szcze gó ło wo okre śli li śmy swo je wy ma -
ga nia zwią za ne z tym za gad nie niem. Do tej po ry
do staw ca (fir ma In trac Pol ska, je dy ny au to ry zo wa -
ny de aler Ca se CE w Pol sce) su mien nie wy wią zu -
je się ze wszyst kich zo bo wią zań. Ser wis szyb ko re -
agu je na każ de na sze we zwa nie, a uster ki są usu -
wa ne prak tycz nie przy jed nej wi zy cie – do da je
Grze gorz Czap ka. 

„Prawa ręka” na czterech kołach
Gdy przed dwoma laty w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać koło
Oławy podjęto decyzję o uruchomieniu działów kompostowni i fermentacji, konieczny był
zakup ładowarki kołowej. Zwycięzcą postępowania przetargowego została maszyna Case 621F.

a Jak za pew nia Grze gorz
Czap ka, Kie row nik Utrzy ma -
nia Ru chu w ZGO Gać, ła do -
war ka Ca se 621F jest wy daj -
na, zwrot na i nie wie le pa li, bo
wy nik 7-8 li trów na go dzi nę
moż na uznać za wzor co wy

d W ZGO Gać ła do war ka
Case 621F jest wy ko rzy sty -
wa na do wie lu róż nych prac.
Naj wię cej cza su spę dza jed -
nak przy prze ła dun ku kom -
po stu mię dzy bok sa mi, za ła -
dun ku ma te ria łu do prze sie -
wa cza oraz na sa mo cho dy
cię ża ro we

a Wy so ko uno szo na po kry wa
za pew nia ide al ny do stęp
do sil ni ka z po zio mu pod ło -
ża, uła twia jąc prze pro wa -
dza nie ob słu gi co dzien nej

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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handler” z do dat ko wym wy po sa że niem okre ślo -
nym przez za ma wia ją ce go.
W efek cie kom ple ta cja ła do war ki przy go to wa -
nej dla hu ty AGN ob ję ła łyż kę o po jem no -
ści 3,5 m3, a tak że róż ne za bez pie cze nia, w po -
sta ci kra tow ni co wej osło ny szy by czo ło wej
i osło ny prze gu bu. Z dru giej stro ny zre zy gno -
wa no z błot ni ków, któ re przy pra cach zwią za -
nych z prze ła dun kiem zło mu bar dzo ła two mo -
gły by ulec uszko dze niu. Na li ście spe cjal ne go
wy po sa że nia zna la zły się też opo ny L5 wy peł -
nio ne pian ką, któ re są bardziej od por ne
na prze bi cia i prze cię cia, a tak że so lid na osło na
tyl nej czę ści ma szy ny z wbu do wa ną ka me rą co -
fa nia. Spo wo do wa ła ona brak do stę pu do stan -
dar do we go wle wu pa li wa. W ten spo sób uzu -
peł nie nie me dium od by wa się te raz po przez wy -
cię tą klap kę z le wej stro ny ma szy ny nad wle -
wem pły nu AdBlue. No wa ma szy na zo sta ła do -
star czo na z dy na micz nym sys tem wa że nia
urob ku, któ ry po zwa la na cią gły po miar ma sy
prze wo żo ne go ła dun ku bez prze ry wa nia pra cy.
Dla Jörga Me li scha przy go to wa nie ła do war ki
Ca se 521F dla hu ty alu mi nium AGN by ło bar dzo
cie ka wym wy zwa niem: – Dzię ki tej ma szy nie
uda ło nam się udowodnić, że wykorzystując
moż li wo ści ofe ro wa nych przez na s ła do warek
oraz roz bu do wa nych pa kie tów wy po sa że nia, je -
ste śmy w sta nie zaproponować roz wią za nia ide -
al nie do pa so wa ne do naj bar dziej nie ty po wych
wy ma gań na szych klien tów.

MASZYNY KOMUNALNE
www.casece.com

Ste fan Wal ter, od po wie dzial ny za wy po sa że nie
tech nicz ne hu ty AGN, tak tłumaczy przesłanki,
którymi firma kierowała się przy wyborze
sprzętu: – Po zdefiniowaniu zakresu zadań
poszukiwaliśmy moc nej i nie za wod nej ma szy ny,
któ ra stanowiłaby uzu peł nienie dla
eksploatowanej przez nas ła do war ki kołowej
starszego typu. Chcie li śmy, aby no wa ma szy na
wykonywała prace związane nie tyl ko  z prze ła -
dun kiem zło mu na ze wnątrz za kła du, ale tak że
trans por tem we wnątrz hal pro duk cyj nych. Z te -
go wzglę du pod uwa gę w pierwszym względzie
braliśmy mniej szą ma szy nę Case 521F o nie co
bar dziej zwar tej kon struk cji. Ta ka ła do war ka jest
bowiem nie tylko zwrot niej sza, ale także mniej
pa li. Maszyna musiała  w peł ni spełniać na sze
po trze by, dlatego po sta wi li śmy przed do staw cą
sze reg do dat ko wych wy ma gań z za kre su bez -
pie czeń stwa pra cy i kom for tu ob słu gi.
Jörg Me lisch, do rad ca klien ta Ca se, do da -
je: – Dzię ki do świad cze niom ze bra nym z eks -
plo ata cji ma szy ny Case 621F oraz ła do war ek
ko ło wych in nych pro du cen tów, oso by od po -
wie dzial ne w hu cie AGN za za ku py sprzę tu do -
kład nie wie dzia ły, jak po win na być wy spe cy fi -
ko wa na ich no wa ma szy na. Oprócz du żej mo -
cy i wy daj no ści po ło ży li szcze gól ny na cisk
na bez pie czeń stwo, kom fort jaz dy oraz do brą
wi docz ność. Dlatego też przy go to wu jąc dla
nich ofer tę, zdecydowaliśmy się po łą czyć wy -
bra ne ele men ty z na sze go pa kie tu „wa ste

Ca se 521F „rządzi” w hu cie 
AGN Alu mi nium GmbH z sie dzi bą w Na chrodt (za chod nie Niem cy) to jed na z naj no wo cze śniej -
szych hut alu mi nium w Eu ro pie. Od daw na pra cu je w niej ła do war ka ko ło wa Ca se 621F, któ ra
kil ka mie się cy te mu otrzy ma ła po moc w po sta ci ma szy ny Ca se 521F.
Ła do war ka ko ło wa Ca se 621F pra cu je w hu cie AGN Alu mi nium GmbH od 2013 ro ku. Jej głów nym za da niem jest trans -
port i za ła du nek zło mu na li nię produkcyjną. Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia do za kła du tra fi ła dru ga ła do war ka
Ca se, tym ra zem mo del 521F. W do bo rze no wej ma szy ny i szcze gó ło wym okre śle niu kom ple ta cji klu czo wą ro lę ode grał

a Ofi cjal ne prze ka za nie ła do -
war ki Ca se 521F dla hu ty
AGN. Przed nia szy ba ka bi ny
w dol nej czę ści jest za bez -
pie czo na gę stą siat ką, na to -
miast u gó ry – prę ta mi, któ -
re w mi ni mal ny spo sób
ogra ni cza ją wi docz ność

a Jed nym z naj waż niej szych
ele men tów kom ple ta cji ła -
do war ki Ca se 521F wy ko rzy -
sty wa nej do trans por tu i prac
prze ła dun ko wych zło mu alu -
mi nio we go by ły opo ny ty pu
L5 wy peł nio ne pian ką

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Pro du ko wa na w za kła dzie Bob cat w czeskim Do -
bris ła do war ka T450 na pę dza na jest sil ni kiem
wy so ko pręż nym z tur bo do ła do wa niem o mo -
cy 45,5 kW (61 KM), czy li o 25% wię cej niż zapewnia
mo del T140. W ten spo sób no wa ma szy na cha rak -
te ry zu je się naj więk szą wy daj no ścią i naj lep szym
sto sun kiem mo cy do ma sy w swo jej kla sie. Za sto -
so wa na jed nost ka na pę do wa jest zgod na z nor mą
emi sji spa lin Sta ge IIIB dzię ki za sto so wa niu ukła du
re cyr ku la cji spa lin (EGR) i ka ta li za to ra utle nia ją ce -
go (DOC), bez fil tra czą stek sta łych (DPF).
Udźwig ła do war ki T450 zo stał zwięk szo ny
z 642 kg do 665 kg, pod czas gdy jej ma sa eksplo -
ata cyj na zmniej szy ła się z 2.990 kg do 2.789 kg.
Sto sun ko wo lek ka ma szy na o kom pak to wych
ga ba ry tach z po wo dze niem mo że być prze wo -
żo na na przy cze pie sa mo cho do wej, uła twia jąc
częste zmiany miej sca pra cy. Dzię ki zwięk sze niu
ci śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym, no wa ła do -
war ka za pew nia jesz cze więk szą wy daj ność niż
mo del T140. W opcji jest do stęp na tyl na do dat -
ko wa li nia hy drau licz na ze złą czem elek trycz -
nym. Do ma szy ny moż na pod łą czyć po nad 80

www.bobcat.eu

f Na li ście opcji ła do war ki
o ste ro wa niu bur to wym
Bob cat T450 wy stę pu je na -
pęd dwu za kre so wy umoż li -
wia ją cy jaz dę z wyż szą pręd -
ko ścią, co jest szcze gól nie
przy dat ne pod czas pra cy
na du żym ob sza rze

róż nych ro dza jów osprzę tu. Zmia nę na rzę dzi ro -
bo czych uła twia ra ma mon ta żo wa Bob -Tach,
któ ra na le ży do wy po sa że nia stan dar do we go
każ dej ta kiej ma szy ny. Za do pła tą jest ofe ro wa -
ny sys tem Po wer Bob -Tach, umoż li wia ją cy zmia -
nę osprzę tu in ne go niż hy drau licz ny wy łącz nie
za na ci śnię ciem przy ci sku w ka bi nie.

Bob cat T450 – bra ku ją ce ogni wo
Fir ma Bob cat poszerza ofer tę ła do wa rek gą sie ni co wych o ste ro wa niu bur to wym, wpro wa dza -
jąc na ry nek mo del T450. Bę dzie on za stę po wał wy co fa ną ze sprze da ży ma szy nę T140 i tym
sa mym zapeł ni lu kę mię dzy ła do war ka mi T110 i T590.

Mo del T450 po sia da
tę sa mą ka bi nę, ja ka
jest mon to wa na w nie -
daw no wpro wa dzo nej
na ry nek ła do war ce
S450 o ste ro wa niu
bur to wym oraz we
wszyst kich więk szych
ła do war kach kom pak -
to wych Bob cat no wej
ge ne ra cji. Wy róż nia
się ona m.in. więk szy -
mi drzwia mi, któ re uła -
twia ją wsia da nie i wy -
sia da nie z ma szy ny.

http://modesto-polska.pl/
http://www.bobcat.eu/


30 Pośrednik Komunalny

MASZYNY KOMUNALNE

O jej pod sta wo wych ce chach w du żym stop niu
in for mu je sa mo ozna cze nie. MLT to skrót
od Manitou Lo ader Te le sco pic (z ang. ła do war ka
te le sko po wa Ma ni tou), a umiesz czo ne po nim cy -
fry umoż li wia ją ła twy od czyt głów nych pa ra me -
trów ro bo czych, ta kich jak mak sy mal na wy so -
kość pod no sze nia rów na 9 m oraz mak sy mal ny
udźwig wy no szą cy 6 ton. Rów nie im po nu ją cy jest
za sięg po zio my mie rzo ny od ze wnętrz nej stycz -
nej do przed nich kół, wy no szą cy 5,3 m, któ ry od -
gry wa waż ną ro lę np. przy pod czysz cza niu i roz -
ła dun ku bok sów z róż ny mi frak cja mi od pa dów.
Z ko lei LSU (Lo ad Sen sing Ul tra) ozna cza za sto -
so wa nie ukła du hy drau licz ne go „wy czu wa ją ce -
go” ob cią że nie, któ ry z jed nej stro ny gwa ran tu je
du żą wy daj ność po zwa la ją cą np. na skła da nie ru -
chów ro bo czych, z dru giej – niż sze zu ży cie pa li -
wa. Do je go za si la nia wy ko rzy sta no pom pę wie -
lo tłocz ko wą, za pew nia ją cą mak sy mal ny prze -
pływ 180 l/min i ci śnie nie do 270 bar. Za na pęd
ma szy ny od po wia da 141-kon ny sil nik wy so ko -
pręż ny mar ki John De ere o po jem no ści 4,5 dm3.
Dzię ki za sto so wa niu ukła du re cyr ku la cji spa lin
oraz fil tra czą stek sta łych, jed nost ka ta speł nia
nor my emi sji Sta ge 3B. Moc ną stro ną ła do war ki
MLT960 jest tak że no wy typ bez stop nio wej prze -
kład ni hy dro sta tycz nej fir my DA NA Spi cer, dla te -
go w ozna cze niu po ja wia się skrót CVT (Con ti nu -
ously Va ria ble Trans mis sion). Obej mu je ona dwa
sil ni ki oraz jed no sprzę gło i za pew nia oszczęd -
ność na wet 20% pa li wa pod czas cy kli ro bo czych,
któ re wy ma ga ją wy so kiej pręd ko ści jaz dy lub du -
żej si ły ucią gu przy ni skiej pręd ko ści jaz dy.
W ła do war ce te le sko po wej MLT960 za sto so wa no
wy się gnik ty pu Du plex, któ ry ma jesz cze bar dziej
wy trzy ma łą kon struk cję, a jed no cze śnie jest lżej -
szy. To cał ko wi cie no we roz wią za nie wy stę pu je
rów nież w ma szy nach MLT840 i MLT1040. Prze -
wo dy hy drau licz ne od po wie dzial ne za otwie ra -
nie/za my ka nie łyż ki i re ali za cję do dat ko wych

funk cji znaj du ją się we wnątrz te le sko po we go wy -
się gni ka, dzię ki cze mu nie są na ra żo ne na uszko -
dze nia me cha nicz ne.
Ła do war ka MLT960 ma obie osie skręt ne i ofe ru -
je na wet czte ry try by pra cy ukła du kie row ni cze -
go. Pierw szy jest pod sta wo wy, w któ rym ko ła tyl -
ne są za blo ko wa ne do jaz dy na wprost, a skrę ca -
ją się tyl ko ko ła przed nie. W dwóch ko lej nych try -
bach ko ła przed niej i tyl nej osi są usta wia ne
w prze ciw ną stro nę dla ogra ni cze nia pro mie nia
za wra ca nia, al bo w tę sa mą (tzw. chód kra ba), co
umoż li wia ła twe „prze su nię cie” rów no le głe ma -
szy ny, jak rów nież zmniej sze nie na ci sków
na pod ło że, bo ko ła przed nie i tyl ne pod czas jaz -
dy na wprost po ru sza ją się in nym śla dem. W naj -
bo gat szej kom ple ta cji jest rów nież ofe ro wa ny uni -
ka to wy tryb Ma ni crab, gdzie przed nie ko ła są
skręt ne, a tyl ne za blo ko wa ne w wy bra nej po zy cji.
Zmia na try bu pra cy od by wa się za po mo cą czy -
tel ne go pa ne lu ste ru ją ce go. Przy pręd ko ści po ni -
żej 11 km/h krót kie wci śnię cie od po wied nie go
przy ci sku po wo du je za łą cze nie po żą da ne go try -
bu po usta wie niu kół we wła ści wym po ło że niu,
za po bie ga jąc „roz je cha niu” się kół. Aby ope ra tor
miał jed nak peł ną kon tro lę nad ma szy ną, Manitou
do pusz cza wy mu sze nie zmia ny try bu po przez
dłu gie wci śnię cie od po wied nie go przy ci sku.
W tym przy pad ku pręd kość jaz dy rów nież nie mo -
że być wyż sza niż 11 km/h.
Ła do war ka MLT960 jest do stęp na w trzech kom -
ple ta cjach wy po sa że nia, tj. Clas sic, Pre mium
i Elite, przy czym stan dar dem dla ryn ku pol skie -
go jest wer sja po śred nia. Obej mu je ona m.in. au -
to ma tycz ny sys tem czysz cze nia chłod nic, fo tel
z za wie sze niem pneu ma tycz nym, ra dio od twa -
rzacz CD/MP3, kli ma ty za cję oraz tzw. gaz ręcz ny.

www.pl.manitou.com

Manitou MLT960 sięga daleko i wysoko 
Manitou Group oferuje wiele maszyn, które znakomicie sprawdzają się w zastosowaniach
komunalnych. W przypadku „teleskopów” optymalnym wyborem spełniającym wymagania
stacji przeładunkowych, sortowni czy zakładów przetwarzania odpadów może być ładowarka
MLT960 LSU 141 CVT.

a W za sto so wa niach ko mu nal -
nych prak tycz nym roz wią za -
niem jest łyż ka z kla pą do ci -
sko wą, któ ra zwięk sza po -
jem ność stan dar do we go
na rzę dzia ro bo cze go, a jed -
no cze śnie za po bie ga roz sy -
py wa niu prze wo żo ne go ma -
te ria łu. Jest ona za si la na do -
dat ko wą li nią hy drau licz ną
po pro wa dzo ną we wnątrz te -
le sko po we go wy się gni ka

d Ła do war ka te le sko po wa
Ma ni tou MLT960 jest wy po -
sa żo na w bar dzo prze stron -
ną ka bi nę o do sko na łej wi -
docz no ści we wszyst kich
kie run kach. Czę ścio wo
prze szklo ny dach z za bez -
pie cze niem przed spa da ją -
cy mi przed mio ta mi uła twia
ob ser wa cję osprzę tu pod -
czas ope ro wa nia na więk -
szych wy so ko ściach

http://www.pl.manitou.com/cms?switchLanguage=true&selectedCountry=manitou-marque-mpo&selectedLocale=pl&remember=false
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Ak tu al nie se rię Bo omer two rzy sześć 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 -
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. 540/750/1000
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.
Se ria Bo omer obej mu je ma szy ny od pod sta wo -
wych, go to wych do pra cy, po naj bar dziej luk su -
so we wer sje z peł nym wy po sa że niem dla wy ma -
ga ją cych użyt kow ni ków. Bez wzglę du na to, czy
na le ży sko sić traw nik, przy go to wać na wierzch nię,
wy ko pać rów od wad nia ją cy, upo rząd ko wać
ogród, od śnie żyć czy wy czy ścić po dwó rze lub
za mon to wać ogro dze nie, cią gni ki Bo omer po mo -
gą wy ko nać każ dą z tych prac. Stwo rzo no je
z my ślą o szyb kiej zmia nie na rzą dzi w ce lu bły -
ska wicz ne go przy stą pie nia do wy ko ny wa nia ko -
lej nej czyn no ści.

New Holland Bommer 
– małe gabaryty, wielkie możliwości
W gamie ciągników oferowanych przez koncern New Holland występują kompaktowe maszyny
serii Bommer przeznaczone do zadań komunalnych, jak np. letniego i zimowego utrzymania
dróg, chodników czy pielęgnacji terenów zielonych.

a Cią gni ki se rii Bo omer mo gą
być wy po sa ża ne w przed ni
TUZ i WOM pro du ko wa ne
i mon to wa ne przez fir mę
Pol -Agra, au to ry zo wa ne go
de ale ra New Hol land. Dzię ki
te mu w ła twy spo sób moż na
zwięk szyć uni wer sal ność
po jaz du, wy ko rzy stu jąc go
np. do pra cy z ko siar ką czo -
ło wą al bo le mie szem do od -
śnie ża nia dróg i chod ni ków

f Za leż nie od po trzeb cią gni ki
Bo omer są do star cza ne
z róż nym ogu mie niem. Opo -
ny z płyt kim bież ni kiem sku -
tecz nie za po bie ga ją nisz -
cze niu pod ło ża tra wia ste go
pod czas pie lę gna cji traw ni -
ków, pól gol fo wych itp.

f Ka bi ny sto so wa ne w cią gni -
kach Bo omer są nie mal
w ca ło ści prze szklo ne, co
do mi ni mum ogra ni cza mar -
twe po le wi dze nia, a tym sa -
mym zwięk sza bez pie czeń -
stwo pra cy i uła twia ma new -
ro wa nie

http://agriculture.newholland.com/poland/pl/Pages/homepage.aspx
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Mo del STW jest bez po śred nim na stęp cą trak to ra
STV, któ ry bar dzo sil nie za zna czył swo ją po zy cję
na ryn ku eu ro pej skim, znaj du jąc od 2006 ro ku
łącz nie po nad 5.000 na byw ców. Wy róż niał się on
przede wszyst kim wy jąt ko wą zwrot no ścią, kom -
pak to wy mi ga ba ry ta mi oraz szeroką gamą na rzę -
dzi ro bo czych, z ja ki mi mógł współ pra co wać.
Do je go na pę du sto so wa no sil ni ki o mo cy w za -
kre sie od 32 do 40 KM.
Wpro wa dze nie no we go mo de lu zwią za ne jest
z ro sną cy mi ocze ki wa nia mi klien tów, któ rzy w co -
raz więk szym stop niu zwra ca ją uwa gę na kom fort
pra cy ope ra to ra. Z te go wzglę du ka bi na cią gni ka
STW nie sie ze so bą naj więk szą licz bę zmian, ofe -
ru jąc nie tyl ko prze stron ne i er go no micz ne wnę -
trze, ale tak że no wo cze sne wzor nic two. Do sko -
na le kom po nu je się ono z prze tło cze nia mi
w bocz nych czę ściach osło ny sil ni ka, któ rej nie
po wsty dzi li by się naj lep si pro jek tan ci sa mo cho -
dów osobowych. Oprócz zna ko mi te go wy glą du
za pew nia ona lep sze chło dze nie sil ni ka, tak sa -
mo jak przed nia atra pa, nad któ rą zo sta ły wbu do -
wa ne wy daj ne re flek to ry.
Za sto so wa na ka bi na to cał ko wi cie no wa kon -
struk cja przy go to wa na przez ja poń skich in ży nie -
rów, ale pod po rząd ko wa na ocze ki wa niom ryn ku

eu ro pej skie go. Za nim ją opra co wa no, prze pro wa -
dzo no po nad trzy sta wy wia dów z użyt kow ni ka mi
trak to rów STV. Mie li oni oka zję wy po wie dzieć się,
któ re ele men ty i roz wią za nia chcie li by zna leźć
w no wym mo de lu. Efek tem tych sze ro ko za kro jo -
nych prac jest ka bi na opar ta na czte rech słu pkach
(po przed nio by ło ich sześć) o zde cy do wa nie
więk szych wy mia rach. W obec nej po sta ci ma ona
bo wiem dłu gość 1.230 mm (+160 mm), sze ro -
kość 1.010 mm (+160 mm) i wy so kość 1.410 mm
(+40 mm). W stan dar do wej kom ple ta cji znaj du je
się bar dzo wy daj ny układ kli ma ty za cji, ade kwat -
ny do zwięk szo nej po wierzch ni szyb. Waż ną za -

www.traktorykubota.pl

Ciągniki Kubota STW 
– za wsze sko re do pra cy 
Ku bo ta nie ustan nie roz sze rza ofer tę swo ich pro duk tów dla wszyst kich seg men tów, w ja kich
ope ru je. Tym ra zem na ry nek wkra cza no wa ga ma kom pak to wych trak to rów STW prze zna czo -
nych dla bran ży ko mu nal nej, wy po sa żo na w jed nost ki na pę do we o mo cy 34, 37 i 40 KM.

a Opra co wu jąc no wy trak tor
pro jek tan ci Ku bo ta naj wię -
cej uwa gi po świe ci li po pra -
wie kom for tu i zwięk sze niu
wy daj no ści ukła dów hy drau -
licz nych, umoż li wia ją cych
pod łą cza nie ko lej nych na -
rzę dzi ro bo czych

f W ga mie ciągników STW są
sto so wa ne 3-cy lin dro we sil -
ni ki wy so ko pręż ne Ku bo ta
E -TVCS. Jed nost ka na pę -
dza ją ca mo del STW34 ma
po jem ność 1.647 cm3, na -
to miast wy ko rzy sta na
w dwóch po zo sta łych ma -
szy nach – 1.826 cm3

http://www.traktorykubota.pl/
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le tą jest tak że ni ski po ziom ha ła su we wnę trzu wy -
no szą cy 84 dB, któ ry osią gnię to m.in. przez do -
kład ny i sta ran ny mon taż. Pod sta wo we wy po sa -
że nie obej mu je tak że uchyl ną i ogrze wa ną tyl ną
szy bę, dwa gniaz da elek trycz ne 12 V, gło śni ki
oraz an te nę do ra dia. W co dzien nym użyt ko wa -
niu bar dzo ła two bę dzie też moż na do ce nić jesz -
cze więk szą licz bę schow ków uła twia ją cych prze -
cho wy wa nie pod ręcz nych przed mio tów, a tym
sa mym utrzy ma nie po rząd ku.
Choć trak tor jest zu peł nie no wy, za cho wa no naj -
lep sze ce chy po przed ni ka. Wśród nich jest m.in.
du ża zwrot ność, osią gnię ta po przez za sto so wa -
nie ukła du Bi -Spe ed Turn. Spra wia on, że
po prze kro cze niu okre ślo ne go ką ta skrę tu przed -
nich kół, za czy na ją się one ob ra cać z nie mal dwu -
krot nie więk szą pręd ko ścią niż ko ła tyl ne. W ten
spo sób zmniej sza się pro mień za wra ca nia cią gni -
ka, co uła twia pre cy zyj ne ma new ro wa nie na ogra -
ni czo nej prze strze ni. W mo de lu STW po zo sta wio -

no rów nież moż li wość pra cy WOM z dwie ma
pręd ko ścia mi. Do dat ko wo, za leż nie od wy ma gań
klien ta mo gą to być pręd ko ści 540 i 800 obr./min
lub 540 i 1000 obr./min.
Sil ni ki sto so wa ne w cią gni kach STW ofe ru ją wyż -
szą moc niż po przed nio. Są do stęp ne w wa rian -
tach za pew nia ją cych 34, 37 lub 40 KM. Po nad to
zmie nio no pa ra me try prze kład ni hy dro sta tycz -
nych, dzię ki cze mu uda ło się zwięk szyć pręd kość
mak sy mal ną ma szy ny do 34 km/h. Uwa gę zwra -
ca też po pra wio na wy daj ność ukła du hy drau licz -
ne go, któ ry w no wym mo de lu ofe ru je prze pływ
na po zio mie 49,2 li tra ole ju na mi nu tę, czy li o 37%
wię cej w po rów na niu do po przed ni ka. W ten spo -
sób no wy cią gnik bez pro ble mu mo że ob słu gi -
wać ta kie na rzę dzia ro bo cze, jak za mia tar ki czy
ła do wa cze czo ło we. Istot ną ro lę od gry wa fakt, że
do stęp do te go źró dła mo cy jest moż li wy po przez
sześć sek cji hy drau licz nych (trzy z przo du i trzy
z ty łu), uła twia jąc jed no cze sne pod łą cze nie kil ku
urzą dzeń do dat ko wych.
Se ria STW ofe ru je no wy ła do wacz czo ło wy, do -
stęp ny z ukła dem sa mo po zio mo wa nia, sze ro ką
ga mą osprzę tu mar ki Ku bo ta i pa ra me try pra cy,
któ re wcze śniej by ły za re zer wo wa ne tyl ko dla
więk szych po jaz dów, np. wy so kość pod no sze nia
rów na 2.400 mm. Dzięki temu sprzęt mo że być
wy ko rzy sty wa ny do róż nych za dań w cią gu ca łe -
go ro ku, co tym samym eli mi nu je ko niecz ność za -
ku pu wie lu in nych ma szyn i na rzę dzi. Oprócz wy -
so kiej ja ko ści cią gni ka, fir ma za pew nia rów nież
atrak cyj ne wa run ki za ku pu sprzę tu w ra mach pro -
gra mu Ku bo ta Fi nan ce. Zo stał on stwo rzo ny
zgod nie z ocze ki wa nia mi klien tów róż nych branż,
w szcze gól no ści ko mu nal nej i bu dow la nej.

d Mo del STW40 jest do stęp ny
w wer sji z ra mą ochron ną
(ozna cze nie ROPS) lub ka -
bi ną (ozna cze nie CAB). Sta -
lo wy pa łąk mo że być ła two
zło żo ny, co uła twia trans port
i prze cho wy wa nie cią gni ka

d No we pod ka szar ki Bosch są nie zwy kle po ręcz ne, uła twia jąc ko -
sze nie w naj bar dziej nie do stęp nych miej scach

a Cią gni ki STW mo gą być wy -
po sa żo ne w róż ne ro dza je
ogu mie nia. Jed ną z pro po -
zy cji są opo ny o ni skim pro -
fi lu bież ni ka po le ca ne
do pra cy na pod ło żach tra -
wia stych

Bosch do pielęgnacji zieleni
Na wet naj bar dziej oka za łe ro śli ny nie pre zen tu -
ją się do brze, je śli wo kół znaj du je się nie wy ko -
szo na tra wa. W każ dym ogro dzie są jed nak
miej sca, w któ rych trud no pra co wać zwy kłą ko -
siar ką, bo jest ona zbyt du ża al bo ła two mo że

dojść do uszko dze nia ro ślin lub sa mej ma szy -
ny. Co zro bić w ta kich sy tu acjach? Z po mo cą
przy cho dzi fir ma Bosch, ofe ru ją ca dwa no we
lek kie mo de le pod ka sza rek do tra wy, ozna czo -
ne ja ko ART 23 SL i ART 26 SL. Wy róż nia je du -
ża moc, pro sta ob słu ga, a tak że atrak cyj ny wy -
gląd. Oba urzą dze nia ma ją uno wo cze śnio ny
sys tem tną cy, w któ rym dłu gość ni ci do sto so -
wu je się do wa run ków pra cy. Mo del ART 23 SL
za pew nia śred ni cę cię cia rów ną 23 cm, na to -
miast w przy pad ku ART 26 SL jest ona o 5 cm
więk sza. Za na pęd urzą dzeń od po wia da sil nik
elek trycz ny o mo cy 280 W. Obie pod ka szar ki
ma ją nie wiel ką ma sę wła sną, wy no szą cą je dy -
nie 1,7 kg. Umoż li wia to ła twe ma new ro wa nie
urzą dze niem i jed no cze śnie za po bie ga zmę cze -
niu, na wet pod czas kil ku go dzin nej pra cy.

s Ele men tem ro bo czym no -
wych pod ka sza rek Bosch
jest szpu la z ni cią, któ rej
dłu gość do sto so wu je się
do wa run ków pra cy

www.bosch.pl

http://www.bosch.pl/pl/pl/startpage_17/country-landingpage.php
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Wła śnie przed ta kim pro ble mem sta nął Zwią zek
Gmin Do rze cze Gór nej Ska wy – Świn na Po rę ba
za ło żo ny w 1997 ro ku ce lem za go spo da ro wa nia
od pa dów wy twa rza nych przez miesz kań ców po -
wia tu su skie go, któ ry przez czte ry ko lej ne la ta wy -
bu do wał Re jo no wą Sor tow nię i Skła do wi sko Od -
pa dów Ko mu nal nych w Su chej Be skidz kiej.
W 2011 ro ku pod ję to de cy zję o modernizacji za -
kła du, aby jak naj le piej od po wia dał wy ma ga niom
no wo obo wią zu ją cych prze pi sów. Za da nie to nie
by ło jed nak ła twe ze wzglę du na bli skie są siedz -
two rze ki Ska wy i ry zy ko po wo dzi wy klu cza ją ce
moż li wość roz bu do wy ist nie ją cej in fra struk tu ry.
Je dy nym od stęp stwem by ła moż li wość wy dłu że -
nia o kil ka na ście me trów za da szo nej sta cji roz ła -
dun ko wej dla przy jeż dża ją cych śmie cia rek, ha -
kow ców czy bra mow ców. Mo der ni za cja od po -
cząt ku by ła pro wa dzo na w ce lu uzy ska nia przez
za kład sta tu su in sta la cji re gio nal nej, zdol nej
do prze twa rza nia od pa dów ze zbiór ki se lek tyw -
nej, jak i nie se gre go wa nych. Dla te go za pla no wa -
no zmiesz cze nie w nim m.in. roz ry war ki do wor -
ków, se pa ra to ra dys ko we go, roz drab nia cza koń -
co we go, pra sy be lu ją cej oraz roz bu do wa ne go
sys te mu prze no śni ków ta śmo wych, któ re łą czy ły -
by po szcze gól ne ma szy ny i prze miesz cza ły od -
pa dy w od po wied nie miej sca.

Przed ogło sze niem prze tar gu Zwią zek pro wa dził
tzw. dia log tech nicz ny z czte re ma róż ny mi fir ma -
mi spe cja li zu ją cy mi się w in sta la cjach te go ty -
pu. – Przez ca ły rok przy jeż dża li do nas ich przed -
sta wi cie le i do ko ny wa li szcze gó ło wych po mia -
rów. Cią gle sły sze li śmy za pew nie nia, że nie bę -
dzie pro ble mu, aby w tych obiek tach za mon to -
wać ma szy ny, w któ re chcie li śmy wy po sa żyć za -
kład. Gdy oka za ło się, że in we sty cja wy ma ga nie -
stan dar do we go po dej ścia i do pa so wy wa nia wie -
lu ele men tów wręcz na cen ty me try, to te fir my po -
wo li za czę ły się wy kru szać. Mie li śmy też pro po -
zy cje, by wy bu rzyć sta re bu dyn ki i po sta wić no -
we, bo tak bę dzie naj ła twiej za pro jek to wać i wy -
ko nać ca łą in sta la cję. Po pew nym cza sie za czę li -
śmy mieć więc oba wy, czy cho ciaż jed na fir ma
sta nie do prze tar gu, raz ze wzglę du na nie ty po wy
cha rak ter zle ce nia, dwa – ogra ni czo ne środ ki ja -
ki mi dys po no wa li śmy. By ła to kwo ta ok. 11 mln
zł, ale więk szą jej część trze ba by ło prze zna czyć
na in ne ce le, w tym kom po stow nię – opo wia da
Ali cja Bu ra, Kie row nik Utrzy ma nia Ru chu Re jo -
no wej Sor tow ni i Skła do wi ska Od pa dów Ko mu -
nal nych w Su chej Be skidz kiej. – W koń cu
do prze tar gu sta nę ła tyl ko jed na fir ma. Ode tchnę -
li śmy z ulgą, choć mie li śmy pew ne oba wy, czy nie
jest to ofer ta bez po kry cia i czy w rze czy wi sto ści
po ra dzi so bie z nie ty po wą re ali za cją. By ła nią
Sigma, któ ra na pod wy ko naw cę zle ce nia wy bra ła
Agrex -Eco. Pierw sza z firm do star cza prze no śni ki
ta śmo we, dru ga spe cja li zu je się w ma szy nach, ja -
kie chcie li śmy za sto so wać w na szym za kła dzie.
Sig ma i Agrex -Eco do sko na le roz po zna li na sze

www.agrex-eco.pl

Sig ma i Agrex -Eco 
– tan dem z kompetencjami
W no wo bu do wa nym za kła dzie ko mu nal nym za pro jek to wa nie i mon taż kom plet nej li nii
do sor to wa nia od pa dów jest sto sun ko wo ła twe. Sy tu acja wy glą da zu peł nie ina czej, gdy ca ła
in fra struk tu ra już ist nie je, jej mo der ni za cja jest wła ści wie nie moż li wa, a trze ba „upa ko wać”
w niej wszyst kie urzą dza nia.

a Li nia sor tow ni cza w Su chej
Be skidz kiej roz po czy na się
od roz ry war ki wor ków fir my
Mat thies sen, któ ra jed no -
cze śnie roz kła da rów no -
mier nie od pa dy na prze no -
śni ku i tym sa mym uła twia
ich se gre ga cję. Za sob nik
ma du żą po jem ność, dzię ki
cze mu ła do war ka, któ ra ob -
słu gu ję roz ry war kę mo że
być wy ko rzy sty wa na rów -
nież do in nych czyn no ści

d Se pa ra tor dys ko wy Komp -
tech Flo wer disc jest od por ny
na za nie czysz cze nia, co gwa -
ran tu je bez pro ble mo wą eks -
plo ata cję i po zwa la na ła twą
re gu la cję ma te ria łu do od sia -
nia. Pod se pa ra to rem jest
prze no śnik re wer syj ny, któ ry
za leż nie od ro dza ju ma te ria łu
ja ki tra fia na li nię kie ru je frak -
cję pod si to wą do ka bi ny sor -
tow ni czej lub do kon te ne ra

d Du ża, prze stron na ka bi na
sor tow ni cza jest od po wied -
nio do świe tlo na i za pew nia
kom for to we wa run ki pra cy
na wszyst kich sta no wi skach

http://agrex-eco.pl/
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po trze by i wa run ki in sta la cji, bo wci snę li wszyst -
ko w je den bu dy nek. Nie spo dzie wa li śmy się też
tak szyb kie go i spraw ne go prze bie gu wszyst kich
prac. Pro jekt zo stał opra co wa ny w nie co po -
nad dwa ty go dnie, a mon taż ca łej li nii za jął im trzy
mie sią ce. Je śli do brze pa mię tam, to prze targ
ogło si li śmy w czerw cu 2014 ro ku, na to miast we
wrze śniu te go sa me go ro ku in sta la cja by ła już go -
to wa do pra cy. Koszt in we sty cji wy niósł oko -
ło 5 mln zł, co do sko na le od po wia da ło na szym
moż li wo ściom fi nan so wym – do da je Ali cja Bu ra.
Z pla cu wy ła dow cze go od pa dy nie se gre go wa -
ne i po cho dzą ce z se lek tyw nej zbiór ki są za ła -
do wy wa ne za po mo cą ła do war ki ko ło wej do roz -
ry war ki wor ków SRIII K4 2 Seg fir my Matthiessen
La ger tech nik GmbH. Ma szy na ta nie tyl ko roz ry -
wa wor ki, ale tak że rów no mier nie ukła da ich za -
war tość na prze no śni kach ta śmo wych, uła twia -
jąc pra cow ni kom se gre ga cję od pa dów. Stam tąd
są one kie ro wa ne do se pa ra to ra dys ko we go
Flowerdisc FD80 fir my Komp tech, w któ rym jest
od dzie la na frak cja pod si to wa 0-80 mm. Za po -
mo cą prze no śni ka ta śmo we go za mon to wa ne -
go w po przek li nii sor tow ni czej prze sia ny ma te -
riał jest trans por to wa ny na ze wnątrz ha li
do kon te ne ra, któ ry po tem tra fia na kom po -
stow nię. Aby je go za ła du nek był cał ko wi cie
bez ob słu go wy, sta cja zo sta ła wy po sa żo -
na w prak tycz ną au to ma ty kę, któ ra za pew nia
rów no mier ne roz ło że nie ma te ria łu we wnątrz
po jem ni ka i jed no cze śnie za po bie ga prze peł -
nie niu kon te ne ra. Ta śmo ciąg jest za koń czo ny
dłu gim rę ka wem zrzu to wym, eli mi nu ją cym roz -
pra sza nie od pa dów przez wiatr. Na głów nej li -
nii, po od sia niu frak cji pod si to wej, od pa dy są
kie ro wa ne do ka bi ny sor to wa nia ręcz ne go.
Za po przecz nym prze no śni kiem ta śmo wym frak -
cji pod si to wej zor ga ni zo wa no do dat ko wy blok
wy ła dow czy dla od pa dów, któ re je dy nie trze ba
prze se gre go wać i/lub do czy ścić. – Ta in sta la cja
zo sta ła za pro jek to wa na w ta ki spo sób, aby moż -
na ją by ło ła two do sto so wy wać do róż nych od pa -
dów, któ re do nas tra fia ją. Gdy są to np. pusz ki
alu mi nio we al bo pa pier otrzy my wa ny od pro du -
cen tów opa ko wań kar to no wych, od ra zu mo że my
je skie ro wać do ka bi ny sor tow ni czej. Nie mu szą
one prze cho dzić przez roz ry war kę wor ków i prze -
sie wacz dys ko wy, więc te ma szy ny mo gą być cał -
ko wi cie wy łą czo ne. Takie rozwiązanie zapobiega
nie efek tyw nej eks plo ata cji ma szyn i oczy wi ście
w wy mier ny spo sób przy czy nia się do ogra ni cze -
nia ener gii elek trycz nej zu ży wa nej przez za -
kład – prze ko nu je Ali cja Bu ra.
Ka bi na sor tow ni cza znaj du je się w od dziel nym
bu dyn ku. Wy se gre go wa ne od pa dy są zrzu ca ne
do dwóch rzę dów ko leb. – Za le ża ło nam, aby
zmie ścić jak naj wię cej po jem ni ków na róż ne od -
pa dy, bo im są one le piej po sor to wa ne, tym
lepszą można uzy skać za nie ce nę – tłu ma czy
Ali cja Bu ra. Za war tość ko leb jest wy sy py wa -
na do ka na łu pod try bu ną sor tow ni czą, któ ry od -

pro wa dza je do pra sy be lu ją cej MAC 102 fir my
Mac pres se Eu ro pa. Waż ną za le tą tej ma szy ny
jest moż li wość za wią za nia nie wiel kiej kost ki, na -
wet o dłu go ści rzę du 20 cm. Do te go ce lu jest
sto so wa ny wy łącz nie sta lo wy drut, znacz nie
trwal szy niż sznu rek, któ ry pod czas wie lo krot ne -
go ope ro wa nia spra so wa ny mi od pa da mi ła two
ule ga prze rwa niu. Go to we kost ki są prze trans -
por to wy wa ne za po mo cą wóz ka wi dło we go

f Pod ka bi ną sor tow ni czą
znaj du je się ka nał od pro wa -
dza ją cy od pa dy do pra sy
be lu ją cej. Z obu je go stron
przy go to wa no bok sy na ko -
le by do gro ma dze nia wy se -
gre go wa ne go ma te ria łu

s Od pa dy nie pod le ga ją ce se -
gre ga cji są kie ro wa ne
na ze wnątrz bu dyn ku ja ko
ba last wy wo żo ny na skła do -
wi sko ma te ria łów in nych niż
nie bez piecz ne i obo jęt ne

s Pra sa be lu ją ca MAC 102 fir -
my Mac pres se Eu ro pa po -
zwa la na pro duk cję ko stek
prak tycz nie o do wol nej dłu -
go ści, rów nej np. 20 cm. Ma
to istot ne zna cze nie, bo
udział po szcze gól nych ro -
dza jów od pa dów w do star -
cza nym stru mie niu by wa
nie zwy kle zróż ni co wa ny
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do wia ty ma ga zy no wej. Aby kost ki mia ły peł ny
wy miar, ko niecz na jest od po wied nia ilość wsa -
du, np. dla bu te lek PET jest to jed na peł na ko le -
ba, a fo li – dwie ko le by. Do bu dyn ku z ka bi ną
sor tow ni czą pro wa dzą du że drzwi umoż li wia ją -
ce pod jazd śmie ciar ki. Wy ni ka to z fak tu, że cza -

sa mi do za kła du tra fia ją jed no rod ne i czy ste od -
pa dy, jak np. ścin ki pa pie ru, któ re trze ba tyl ko
spra so wać. Wów czas są one kie ro wa ne prak -
tycz nie na sam ko niec li nii, a więc bez po śred nio
do ka na łu pod try bu ną sor tow ni czą.
Od pa dy, któ re nie pod le ga ją wy se gre go wa niu, za -
leż nie od ro dza ju, tra fia ją do ze wnętrz ne go kon te -
ne ra ja ko ba last wy wo żo ny na skła do wi sko al bo
na pa li wo al ter na tyw ne. W dru gim przy pad ku
prze cho dzą przez se pa ra tor ma gne tycz ny i są kie -
ro wa ne do roz drab nia cza koń co we go Komp tech
Ra sor 5400. Roz drob nio ny ma te riał jest po tem
prze trans por to wy wa ny do ma ga zy nu umoż li wia -
ją ce go pod jazd sa mo cho du cię ża ro we go, a tym
sa mym ła twy od biór wy pro du ko wa ne go pa li wa.
W tro sce o opty mal ne wy ko rzy sta nie za sto so wa -
nych ma szyn na te re nie za kła du wy od ręb nio no
rów nież se gre ga cję szkła. Nie prze cho dzi ono
przez roz ry war kę wor ków i se pa ra tor dys ko wy,
tyl ko tra fia bez po śred nio do od dziel ne go bu dyn -
ku, w któ rym roz dzie la się je ko lo ra mi. Stam tąd
jest kie ro wa ne do bok sów i za ła do wy wa ne na cię -
ża rów ki. To ko lej ny spo sób na oszczę dze nie
ener gii, a przede wszyst kim ma szyn, któ re nie -
wie le wnio sły by do pro ce su, a by ły by na ra żo ne
na przy spie szo ne zu ży cie.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni ze współ pra cy
z fir ma mi Sig ma i Agrex -Eco. Obie po de szły
do spra wy bar dzo am bi cjo nal nie i cał ko wi cie
speł ni ły na sze ocze ki wa nia. Ko rzy sta jąc z oka zji
chcę pod kre ślić zna ko mi ty kon takt z przed sta wi -
cie la mi tych firm i wzo ro wą ob słu gę po sprze da -
żo wą. Wpraw dzie nie mie li śmy jesz cze po trze by
do ni cze go wzy wać ser wi su, ale zor ga ni zo wa li
nam wie le szko leń, aby śmy mo gli w peł ni wy ko -
rzy sty wać moż li wo ści za sto so wa nej in sta la cji
i uzy skać od po wie dzi na róż na py ta nia, któ re nas
nur to wa ły, np. jak uru cha miać i eks plo ato wać
ma szy ny w przy pad ku du żych mro zów, bo część
z nich pra cu je na ze wnątrz. Ta kie part ner skie re -
la cje są dla nas nie zwy kle istot ne, bo wie my, że
je śli w przy szło ści po ja wi się ja kiś pro blem, to
nie zo sta nie my z nim sa mi, a wia do mo, że śmie -
ci są przy wo żo ne każ de go dnia i ja ki kol wiek
prze stój był by dla nas bar dzo kło po tli wy – pod -
su mo wu je Ali cja Bu ra.

a
d Z czę ści od pa dów nie pod -

le ga ją cych wy se gre go wa -
niu po wsta je pa li wo al ter na -
tyw ne. W tym ce lu prze cho -
dzą one przez roz drab niacz
koń co wy RDF Ra sor 5400
fir my Komp tech, a po tem są
kie ro wa ne do za da szo ne go
po miesz cze nia umoż li wia ją -
ce go pod jazd cię ża rów ki

s Aby wy eli mi no wać nie efek -
tyw ne wy ko rzy sta nie roz ry -
war ki, prze sie wa cza i prze -
no śni ków, a tym sa mym wy -
dłu żyć ży wot ność tych ma -
szyn, w za kła dzie wy od ręb -
nio no se gre ga cję szkła

f W ce lu prze twa rza nia od pa -
dów zie lo nych, w wy po sa -
że niu za kła du zna lazł się
mo bil ny prze sie wacz kom -
po  s tu  Komp tech  Jo  ker
(na zdję c iu)  oraz rę bak
do ga łę zi Su per Pre mium 35
DR fir my TS In du strie. Obie
ma szy ny zo sta ły do star czo -
ne przez Agrex -Eco
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Te sty zor ga ni zo wa ła spół ka Agrex -Eco, bę dą ca
au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem au striac kiej fir -
my na pol skim ryn ku. Ma te riał wej ścio wy sta no wi -
ły zręb ki drzew ne. W pierw szym eta pie, za po mo -
cą prze sie wa cza gwiaź dzi ste go Mul ti star L3, od -
sia no frak cję drob ną (0-10/25 mm) oraz frak cję
nad si to wą (po wy żej 120/150 mm). Naj bar dziej po -
żą da na frak cja użyt ko wa zo sta ła skie ro wa na
do se pa ra to ra ka mie ni Sto ne fex 3000 E. Ma szy na
ta gwa ran tu je usu nię cie ma te ria łów in ert nych
na po zio mie prze kra cza ją cym 90% przy wy daj no -
ści 100 m3/h. Prze sie wacz Mul ti star L3 udo wod nił
swo ją wy so ką se lek tyw ność, na to miast se pa ra tor
Sto ne fex po ka zał, że wy ko rzy sta ny ma te riał wej -
ścio wy jest „czy sty”, tzn. bez ka mie ni. Za sto so wa -
nie ta kiej ma szy ny w za kła dzie w Czarn ko wie mia -
ło by jed nak sens, bo zda niem przed sta wi cie la
Ste ico cza sa mi zda rza ją się w nim nie wiel kie
odłam ki na wierzch ni be to no wej nisz czo nej przez
ła do war ki. Za pre zen to wa ny ze staw jest więc gwa -
ran cją uzy ska nia ma te ria łu o naj wyż szej ja ko ści
i po zba wio ne go przy pad ko wych wtrą ceń, któ re
mo gły by za kłó cić dal sze pro ce sy tech no lo gicz ne.
Mo bil ny prze sie wacz gwiaź dzi sty Komp tech  
Mul ti star L3 za pew nia wy daj ność aż do 180 m3/h.
Po da wa nie ma te ria łu wej ścio we go od by wa się
za po mo cą ła do war ki ko ło wej do za sob ni ka z le -
wej stro ny ma szy ny (pa trząc w kie run ku jaz dy),
któ re go po jem ność wy no si po nad 7 m3. Wy rzut
frak cji nad si to wej na stę pu je bez po śred nio z po -
kła du zgrub ne go na pod ło że przed ma szy ną. Dla
uła twie nia od bio ru tej frak cji, pod wo zie zo sta ło
wy po sa żo ne w skła da ny dy szel. Frak cja pod si to -
wa jest od bie ra na za po mo cą jed no czę ścio we go
prze no śni ka ta śmo we go na pra wą stro nę prze sie -
wa cza, na to miast użyt ko wa „wy cho dzi” z ty łu ma -

szy ny na sze ro kim ta śmo cią gu. Wiel kość po -
szcze gól nych frak cji moż na ła two re gu lo wać
na czy tel nym i pro stym w ob słu dze pa ne lu ste ro -
wa nia po przez zmia nę pręd ko ści ob ro to wej
gwiaz dek prze sie wa cza. Wszyst kie pod ze spo ły
ma szy ny są na pę dza ne wy daj ny mi i eko no micz -
ny mi sil ni ka mi elek trycz ny mi. Mo że być ona za si -
la na z sie ci elek trycz nej, bądź za po mo cą wbu do -
wa ne go ge ne ra to ra prą do twór cze go.
W przy pad ku se pa ra to ra ka mie ni Sto ne fex 3000 E
ma te riał pod le ga ją cy oczysz cze niu jest za sy py -
wa ny do za sob ni ka w tyl nej czę ści ma szy ny. Od -
se pa ro wa ne ka mie nie są wy rzu ca ne z le wej stro -
ny, na to miast do czysz czo na frak cja użyt ko wa jest
od bie ra na z pra wej stro ny urzą dze nia, za po mo -
cą prze no śni ka ta śmo we go.

www.agrex-eco.pl

Ste ico przetestowało maszyny Komp tech 
W czarn kow skim za kła dzie fir my Ste ico od by ły się pierw sze w Pol sce te sty mo bil ne go prze -
sie wa cza gwiaź dzi ste go Komp tech Mul ti star L3 oraz mo bil ne go se pa ra to ra ka mie ni Komp tech
Sto ne fex 3000 E. Ja ki był ich prze bieg i re zul ta ty? 

a Głów nym ce lem te stu zor ga -
ni zo wa ne go przez fir mę
Agrex -Eco by ła se pa ra cja
zręb ki drzew nej na trzy frak cje
i oczysz cze nie frak cji użyt ko -
wej z ma te ria łów in ert nych

f Tak pre zen tu ją się uzy ska ne
w wy ni ku te stu (ko lej no
od gó ry): frak cja nad si to wa
(>120/150 mm), frak cja pod si -
to wa (0-10/20 mm) oraz frak cja
użyt ko wa (10/25-120/150 mm)

http://agrex-eco.pl/
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Trak tu jąc kom po sto wa nie ja ko spo sób uniesz -
ko dli wia nia od pa dów, pod le ga się roz po rzą dze -
niu mi ni stra śro do wi ska, któ re szcze gó ło wo
okre śla, jak po wi nien prze bie gać ta ki pro ces.
Przy tech no lo gii roz kła du tle no we go wy róż nia
się w nim dwie fa zy, z któ rych pierw sza jest in -
ten syw na i mu si od by wać się w za mknię ciu, np.
w ko mo rach be to no wych, na pry zmach w ha li
lub pod przy kry ciem. Wy ma ga oczysz cza nia po -
wie trza pro ce so we go i trwa mi ni mum dwa ty go -

dnie (opty mal nie 4 ty go dnie), aby war tość pa ra -
me tru AT4 słu żą ce go do oce ny stop nia usta bi li zo -
wa nia od pa dów by ła niż sza od 20 mg O2/g s. m.
Po tem na stę pu je dru ga fa za kom po sto wa nia,
zwy kle re ali zo wa na na pla cu kom po sto wym,
któ ra zaj mu je od 6 do 10 ty go dni. W obu przy -
pad kach ma te ria łem wej ścio wym mo gą być od -
pa dy zie lo ne (li ście, tra wa, ga łę zie itp.), z któ rych
na koń cu otrzy mu je się kom post wy ko rzy sty wa -
ny np. do użyź nia nia gle by, lub or ga nicz ne od -
pa dy ko mu nal ne, prze twa rza ne w pro ce sie kom -
po sto wa nia w tzw. sta bi li zat. Ten neu tral ny
pod wzglę dem bio lo gicz nym pro dukt moż na
sto so wać np. do za my ka nia skła do wisk od pa -
dów. W przy pad ku kom po sto wa nia wy łącz nie
od pa dów zie lo nych do pusz cza się kom po sto -
wa nie jed no stop nio we w otwar tych pry zmach.
Czas trwa nia te go pro ce su za le ży wy łącz nie
od speł nie nia przez kom post wy ma gań sa ni tar -
nych oraz fi zy ko -che micz nych, a tak że osią gnię -
cia wy ma ga ne go stop nia doj rza ło ści.
Na obu eta pach ko niecz ne jest jed nak me cha -
nicz ne na po wie trza nie i spulch nia nie kom po sto -
wa ne go ma te ria łu. Słu żą do te go wy so ce spe cja -
li stycz ne ma szy ny – prze rzu car ki do pryzm kom -
po sto wych. Są one do stęp ne w wie lu róż nych
wy ko na niach, dzię ki cze mu z ła two ścią moż na
do brać od po wied ni sprzęt np. do wiel ko ści po -
sia da ne go pla cu kom po sto we go czy ilo ści prze -
twa rza nych od pa dów. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Prze rzu car ki do pryzm kom po sto wych 
– je den cel, kil ka spo so bów

s Ele men tem ro bo czym ty po -
wej prze rzu car ki do pryzm
kom po sto wych jest po zio -
mo umiesz czo ny, sta lo wy
wał, któ re go pręd kość ob ro -
to wa mo że wy no sić na -
wet 200 obr./min.

a Przy ta kim ze sta wie ko niecz -
ny jest du ży plac, bo mie dzy
pry zma mi mu si być miej sce
na cią gnik

Przy prze twa rza niu zna czą cych ilo ści od pa dów or ga nicz nych trud no wy obra zić so bie brak
prze rzu car ki do pryzm kom po sto wych. Te wy so ce spe cja li stycz ne ma szy ny są nie za stą pio ne
w swo jej ro li nie tyl ko ze wzglę du na opty mal ną tech no lo gię kom po sto wa nia, ale tak że nie zwy -
kle du żą wy daj ność.

http://poskom.pl/
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Za sad ni czym ele men tem więk szo ści ma szyn te -
go ty pu jest sta lo wy, umiesz czo ny po zio mo wał
prze rzu ca ją cy, któ re go śred ni ca – za leż nie
od pro du cen ta i mo de lu – wy no si zwy kle od kil -
ku dzie się ciu cen ty me trów do na wet dwóch me -
trów, a pręd kość ro bo cza re gu lo wa na bez stop -
nio wo się ga 200 obr./min. Na je go ze wnętrz nej
po wierzch ni znaj du ją się po je dyn cze wy pust ki
i/lub bla sza ne spi ra le, do któ rych przy krę co ne
są wy mien ne no że pod le ga ją ce naj in ten syw -
niej sze mu zu ży ciu eks plo ata cyj ne mu. Ra zem
z pod sta wą słu żą one do od ry wa nia prze rzu ca -
ne go ma te ria łu od ca li zny i je go mie sza nia. Ist -
nie ją też roz wią za nia, w któ rych ta kich wa łów
jest kil ka i są one usta wio ne pio no wo. W ta kich
wy ko na niach ich śred ni ca jest oczy wi ście mniej -

sza, do cho dzi do kil ku dzie się ciu cen ty me trów.
Bez wzglę du na spo sób usta wie nia, wa ły ma ją
na pęd hy drau licz ny. W sprze da ży są też do -
stęp ne prze rzu car ki, w któ rych za miast bęb na
mon to wa ny jest prze no śnik łań cu cho wy lub ta -
śmo wy. Ma szy ny te czę sto ma ją wy rzut bocz ny
(opcja dla jed no stek bęb no wych), po zwa la ją cy
na prze miesz cza nie pry zmy.
Na pęd hy drau licz ny jest rów nież sto so wa ny
w ukła dach jezd nych, któ re mo gą być ko ło we lub
gą sie ni co we. Od mia ny ko ło we są za le ca ne
przede wszyst kim do pra cy na pod ło żach utwar -
dzo nych, na to miast gą sie ni co we – na pod ło ża

a Pierw szy etap kom po sto wa -
nia za zwy czaj prze bie ga w za -
mknię ciu, wy jąt kiem są od pa -
dy zie lo ne, któ re od ra zu mo -
gą być prze twa rza ne na ze -
wnątrz. Ta kie wa run ki pra cy
są dla ma szy ny i ope ra to ra
nie zwy kle trud ne, bo w po -
miesz cze niu, gdzie od by wa
się kom po sto wa nie, pa nu je
bar dzo du że za py le nie i wy -
dzie la ją się uciąż li we odo ry

f Ist nie ją prze rzu car ki, w któ -
rych funk cje ro bo cze peł ni
kil ka wa łów prze rzu ca ją cych
za mon to wa nych pio no wo.
Ode rwa ny od ca li zny i wy -
mie sza ny ma te riał tra fia
na prze no śnik po pro wa dzo -
ny wzdłuż ma szy ny

http://luxor.net.pl/
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bok sów. Ta kie roz wią za nie gwa ran tu je du żą
oszczęd ność miej sca, co jest szcze gól nie waż ne
pod czas kom po sto wa nia w za mknię ciu, ale wią -
że się z du ży mi kosz ta mi ca łej in sta la cji. W jej
skład mu si wcho dzić m.in. suw ni ca, nie zbęd na
do prze sta wia nia prze rzu car ki na ko lej ne bok sy.
Więk sze wy ma ga nia są też sta wia ne sa mym ścia -
nom, któ re mu szą prze no sić nie tyl ko ob cią że nia
po przecz ne, ale tak że pio no we.
Ze wzglę dów eko no micz nych w Pol sce naj więk -
szym po wo dze niem cie szą się prze rzu car ki bra -
mo we two rzą ce pry zmy o prze kro ju po przecz -
nym 7-9 m2 i wy daj no ści ok. 4 tys. m3/h. Wbrew
po zo rom, im mniej szy plac do kom po sto wa nia,
tym ma szy na po win na być więk sza. Wy ni ka to
z fak tu, że du że jed nost ki są w sta nie wy two rzyć

wyż sze pry zmy, dzię ki cze mu na mniej szej prze -
strze ni mie ści się wię cej kom po stu. Nie jest to
jed nak re gu łą, bo np. w Sta nach Zjed no czo -
nych zwy kle są ku po wa ne naj więk sze ma szy ny,
mi mo że tam tej sze pla ce do kom po sto wa nia
ma ją znacz nie więk sze roz mia ry niż w Eu ro -
pie – tam klu czo wą ro lę od gry wa wy daj ność ta -
kich jed no stek. Rocz ny wo lu men sprze da ży
prze rzu ca rek w Pol sce wy no si od kil ku do kil ku -
na stu sztuk. Są tu uję te róż ne ro dza je tych ma -
szyn wszyst kich pro du cen tów.

MASZYNY KOMUNALNE

grun to we, bo za pew nia ją mniej sze na ci ski jed -
nost ko we i więk szą sta bil ność ma szy ny na nie -
rów nym te re nie. Ist nie ją też prze rzu car ki do cze -
pia ne do cią gni ków rol ni czych, w któ rych układ
hy drau licz ny jest na pę dza ny za po mo cą WOMu.
Zda rza się, że w ta kich wy ko na niach sil ni ki hy -
drau licz ne są rów nież za mon to wa ne przy ko łach
prze rzu car ki. Ma ją one za za da nie nie ja ko pchać
cią gnik, co jest po moc ne przy du żych pry zmach
lub na śli skich na wierzch niach nie gwa ran tu ją -
cych od po wied niej przy czep no ści. Ta kie prze rzu -
car ki są oczy wi ście tań sze od ana lo gicz nych ma -
szyn sa mo jezd nych, ale wy ma ga ją za sto so wa nia
od po wied nie go cią gni ka, czy li dys po nu ją ce go
mo cą rzę du 200 KM lub wyż szą. Dla nie któ rych
za kła dów prze twa rza nia od pa dów pro ble mem
mo że też się oka zać od po wied nia ilość miej sca
nie zbęd na do kom po sto wa nia przy uży ciu prze -
rzu car ki do cze pia nej. Każ da pry zma mu si być od -
da lo na od są sia du ją cej o od le głość rów ną co naj -
mniej sze ro ko ści cią gni ka. Na koń cu pryzm jest
też ko niecz ny od po wied nio du ży plac, po zwa la -
ją cy na ma new ro wa nie ta kim ze sta wem.
Ra ma prze rzu ca rek ma za zwy czaj kon struk cję
bra mo wą, umoż li wia jąc „okra cza nie” pry zmy.
Wy ją tek sta no wią ma szy ny z wa ła mi umiesz czo -
ny mi pio no wo, gdzie układ jezd ny nie wy sta je
po za ob rys ele men tów ro bo czych. Wów czas ma
ona kon struk cję wie lo seg men to wą, sta no wią cą
rów nież pod sta wę dla prze no śni ka kom po sto wa -
ne go ma te ria łu. Na ra mie jest mon to wa na ka bi -
na – w mniej szych jed nost kach z bo ku, w więk -
szych (prze my sło wych) – na środ ku, za pew nia -
jąc znacz nie lep szą wi docz ność, a tym sa mym
ła twiej sze ste ro wa nie. Nie kie dy po ło że nie cen -
tral ne ka bi ny wy mu sza za sto so wa nie dwóch sil -
ni ków spa li no wych. W stan dar do wych wy ko na -
niach do stęp do niej umoż li wia ją spe cjal ne po -
de sty i dra bin ki, ale ist nie ją wer sje, w któ rych ka -
bi na jest hy drau licz nie opusz cza na nie mal do sa -
me go pod ło ża, gwa ran tu jąc mak si mum kom for -
tu i bez pie czeń stwa.
Kla są sa mą w so bie są prze rzu car ki, któ re po ru -
sza ją się wzdłuż szyn mon to wa nych na ścia nach

a Prze rzu car ki są ofe ro wa ne
na pod wo ziach ko ło wych
lub gą sie ni co wych, co
umoż li wia ła twe do pa so wa -
nie ma szy ny do wa run ków
te re no wych, na ja kich ma
ona pra co wać

f Re gu lo wa ne hy drau licz nie
le mie sze skie ro wu ją roz pro -
szo ny ma te riał na wał prze -
rzu ca ją cy, a jed no cze śnie
oczysz cza ją pod ło że przed
ko ła mi lub gą sie ni ca mi

s W mniej szych prze rzu car -
kach ka bi na jest umiesz -
cza na z bo ku, w naj więk -
szych tra fia na śro dek, za -
pew nia jąc jesz cze lep szą
wi docz ność pry zmy i oto -
cze nia ma szy ny
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Za sad ni czą część ofer ty fir my Lu xor sta no wią
ma szy ny do prze rzu ca nia i prze sie wa nia od pa -
dów oraz kom plet ne in sta la cje tech no lo gicz ne
prze zna czo ne do sor to wa nia i kom po sto wa nia
od pa dów. Jest ona od po wie dzią na po trze by za -
kła dów spe cja li zu ją cych się w sor to wa niu i prze -
twa rza niu od pa dów, któ re po szu ku ją no wo cze -
snych roz wią zań gwa ran tu ją cych wy so ki po ziom
od zy sku su row ców pod le ga ją cych re cy klin go wi,
a jed no cze śnie ogra ni czo ną ilość od pa dów kie -
ro wa nych na skła do wi sko.
Fir ma pro du ku je m.in. pro fe sjo nal ne ma szy ny
do prze rzu ca nia i na po wie trza nia oraz zra sza nia
pryzm kom po sto wych w wer sji sa mo bież nej. Wy -
stę pu ją one na pod wo ziu ko ło wym z na pę dem 4x4
lub gą sie ni co wym. Ofe ro wa ne prze rzu car ki są do -
sto so wa ne do wiel ko ści pryzm o sze ro ko ści od 3
do 5,5 metra i wy so ko ści w za kre sie 1,4-2,5 metra.
Lu xor spe cja li zu je się tak że w pro duk cji urządzeń
mo bil nych do prze sie wa nia kom po stu lub od pa -
dów ko mu nal nych zmie sza nych. Ma szy ny te za -

pew nia ją wy daj ność od 12 do 120 m3/h. Są na -
pę dza ne sil ni kiem elek trycz nym lub spa li no wym.
W sze ro kim asor ty men cie znaj du ją się rów nież
ma szy ny roz drab nia ją co -mie sza ją ce, wy po sa żo -
ne w dwa lub czte ry wa ły do roz drab nia nia i ho -
mo ge ni za cji ma te ria łu kom po sto we go. Za leż nie
od po trzeb w ofer cie wy stę pu ją od mia ny mo bil ne
na ko łach lub sta cjo nar ne, z sil ni kiem spa li no wym
wy so ko pręż nym lub elek trycz nym al bo na pę dza -
ne od WOM cią gni ka.
W ce lu za pew nie nia klien tom jak naj szer sze go za -
kre su usług, fir ma pro wa dzi tak że sprze daż ma -
szyn be lu ją cych od pa dy ko mu nal ne zmie sza ne,
frak cje su row co we oraz ener ge tycz ne (pra sy ka -
na ło we i pra sy ro lu ją ce) oraz ma szyn roz drab nia -
ją cych i roz drab nia ją co -mie sza ją cych do roz drab -

nia nia i ho mo ge ni za cji ma te ria łu kom po sto we go.
Ko rzy sta jąc ze swo je go wie lo let nie go do świad -
cze nia Lu xor roz wią zu je pro ble my za kła dów re -
cy klin gu i uty li za cji od pa dów, za pew nia jąc fa cho -
we do radz two i kon sul ta cje na eta pie opra co wy -
wa nia kon cep cji, do bór opty mal nych roz wią zań
tech no lo gicz nych oraz do sta wę nie zbęd nych ma -
szyn i urzą dzeń, jak rów nież pro fe sjo nal ny ser wis
gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny.

www.luxor.net.pl

Ma szy ny i tech no lo gie Lu xor
Lu bel ska fir ma Lu xor jest jed nym z wio dą cych pol skich do staw ców kom plek so wych roz wią zań dla
bran ży ko mu nal nej. Od niemal dwudziestu lat spe cja li zu je się uspraw nia niu funk cjo no wa nia za kła -
dów zaj mu ją cych się zbiór ką, sor to wa niem i prze twa rza niem od pa dów, a tak że kom po sto wa niem.

a Pra sy Ka na ło we Lu xor są
prze zna czo ne do za kła dów
sor tu ją cych du że ilo ści od -
pa dów, ta kich jak fo lie, kar -
to ny, bu tel ki PET, two rzy wa
sztucz ne, tek sty lia, gu ma
i ele men ty drew nia ne

d Prze rzu car ki Lu xor wy stę pu -
ją z dwo ma ro dza ja mi pod -
wo zia – ko ło wym i gą sie ni -
co wym. Uła twia to do bór
ma szy ny do kon kret nych wa -
run ków eks plo ata cji

f Lu xor ofe ru je kom plet ne li -
nie sor tow ni cze, w skład
któ rych prócz ze spo łu prze -
no śni ków wcho dzić mo że
wie le urzą dzeń do dat ko -
wych, jak np. prze sie wa cze,
se pa ra to ry, roz drab niar ki,
pra sy, per fo ra to ry PET czy
roz ry war ki wor ków

s W ga mie ma szyn pro du ko -
wa nych przez Lu xor są prze -
sie wa cze bęb no we, dys ko -
we i wi bra cyj ne. Urzą dze nia
bęb no we wy stę pu ją w wer -
sji sta cjo nar nej i mo bil nej

http://luxor.net.pl/
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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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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



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

2/2015 11.06.2015 18.05.2015
3/2015 05.10.2015 07.09.2015
4/2015 18.12.2015 23.11.2015

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 1/2015 

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 ...................................................................................................................................................

http://poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny
http://poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny/prenumerata
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