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Terapia (P)SZOK-owa

Druga młodość „teleskopów”

Dressta TD-15R – taniec na składowisku!

Mimo upływu czasu obowiązek utworzenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) to dla wielu gmin ciągle nie lada wyzwanie

Choć w tym roku mija czterdzieści lat od czasu, gdy zespół konstruktorów JCB opracował
pierwszą ładowarkę teleskopową, to w Polsce
maszyny te bardzo długo traktowano nieufnie

Posiadający status RIPOK zakład w Woli Suchożebrskiej został gruntownie zmodernizowan.
Wzbogacił się też o spycharkę Dressta TD-15R
służącą do zagospodarowania składowiska
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Targi ENEX coraz ciekawsze

Opony do zadań specjalnych

MST 642 – idealna maszyna dla gmin!

Jazda elektrycznym BMW i3, spotkanie z inwestorami z pełnym portfelem, informacje o panelach fotowoltaicznych i kotłach grzewczych…
ENEX zapowiada się wyjątkowo ciekawie

Elementem niezbędnym do efektywnej pracy
każdej maszyny jest dobór właściwego ogumienia. Należy brać pod uwagę nie tylko rodzaj maszyny, ale też miejsce jej pracy

Życie nie znosi próżni. Podczas gdy branża
budowlana zgłasza mniejsze zainteresowanie
koparko-ładowarkami, to popyt na te uniwersalne maszyny rośnie wśród Urzędów Gmin
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„Hakowce” Graco – mają „haka” na odpady

Tercet z Komatsu szkolił się w Łodzi

SaMASZ skosi wszystko

Prowadząc budowę, remont lub rozbiórkę,
chcąc nie chcąc musimy skorzystać z „hakowca”. Na przykład oferowanego przez Graco,
polskiego partnera firmy Palfinger

Firma Libet zaprosiła na szkolenie blisko trzy
tysiące osób. Przy okazji zapoznały się one nie
tylko z pełną gamą produktów Libetu, ale także z kilkoma maszynami Komatsu

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie umożliwa białostockiej firmie Samasz projektowanie
specjalistycznych urządzeń zadowalających
nawet najbardziej wymagających klientów
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Nowe ładowarki teleskopowe Cat

JCB? Na trwałe wpisane w Pisz!

Case ładuje i… utylizuje

Bergerat Monnoyeur rozpoczął sprzedaż ładowarek teleskopowych Caterpillar Serii D.
Wybierać można spośród czterech modeli, ale
w wkrótce do oferty trafiać będą kolejne

Pisz to miejsce warte odwiedzin. Zwłaszcza,
że można tu spotkać interesujących rozmówców i dowiedzieć się wiele o maszynach wykorzystywanych w branży komunalnej

Case CE produkuje ładowarki kołowe, które
pracować mogą na wysypiskach, składowiskach i sortowniach odpadów, na złomowiskach oraz w kompostowniach
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Drodzy Czytelnicy,
podobnie jak to było w ostatnich latach, tak i w tym roku branżę komunalną czeka ogrom wytężonej pracy.
Lista bieżących problemów do rozwiązania jest długa i będzie wymagała wielkiego zaangażowania wszystkich
zainteresowanych. A to wszystko za sprawą konieczności dostosowania krajowej gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej.
Obecnie najpilniejszą sprawą jest dostosowanie się do wchodzącego w życie pierwszego lipca rozporządzenia
dotyczącego nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Przypomnijmy, że od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego
trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające
biodegradacji. Wprawdzie na wymianę pojemników, na te we właściwych kolorach, gminy będą miały pięć
lat, czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku, ale i tak wiele samorządów staje
przed nie lada wyzwaniem logistycznym.
Ale to nie logistyka spędza sen z powiek gminnych włodarzy. Miejscy skarbnicy głowią się przede wszystkim
nad znalezieniem źródeł sfinansowania niezbędnych inwestycji. Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Nakłady bowiem na modernizację, bądź budowę nowych obiektów – służących do segregacji, składowania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – są ogromne. A to przecież nie wszystko. Do tego dochodzą,
na przykład koszty eksploatacyjne.
Zresztą finanse to zmartwienie nie tylko lokalnych władz, ale też i centralnych. Zgodnie z dyrektywami UE
Polska do roku 2020 musi osiągnąć pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Tymczasem osiągnięty w naszym kraju w roku 2015 poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji
wyniósł tylko 26 procent. A nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie
skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro.
Jakby tego było mało, brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości
ok. 1,3 mld zł. A środki te mają wspomóc inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np.
poprzez budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Krzysztof Małyszko
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www.ekorum.pl

Terapia (P)SZOK-owa
Minęło już sporo czasu od momentu, gdy na barki polskich gmin złożono obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto samorządy, mając na względzie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w PSZOK-ach upatrują szansy na zyskanie dodatkowych punktów
procentowych w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, w którą stronę pójść, by wizja miejscowych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami.
System gospodarki odpadami komunalnymi w gminach zdążył już okrzepnąć. Dziś zadaniem PSZOK- ów jest wspomaganie tego systemu. Jaki obrać kierunek, podejmując ewentualne inwestycje w tym zakresie? Na co zwrócić uwagę, by koncepcje nowych PSZOK-ów, a także rozbudowy już istniejących
przyniosły zakładane efekty? W jakim otoczeniu prawnym należy się poruszać, aby sprostać wymogom stawianym przez
prawo zarówno polskie, jak i unijne? – to pytania, które powinien zadać sobie każdy samorząd.
Pieniądze to nie wszystko
Jak zwykle, w sporej części przypadków problemem są
fundusze. Aby móc czerpać środki zewnętrzne na takie inwestycje, trzeba być wpisanym do planu inwestycyjnego.
To jednak nie wystarczy. W ocenie Jarosława Rolińskiego
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PSZOK powinien być umiejscowiony w pewnym systemie. – Grubym błędem jest traktowanie PSZOK-a jako tego, który sam w sobie ma rozwiązać kwestię selektywnego zbierania odpadów i osiągnięcia poziomów
w gminie. Przecież selektywne zbieranie odpadów nie jest
celem samym w sobie. Wydzielamy poszczególne grupy

a Selektywne zbieranie odpadów nie jest celem samym w sobie. Ma umożliwić ich
właściwe przetwarzanie w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu
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odpadów po to, żeby móc je właściwie przetwarzać i osiągać odpowiednie poziomy recyklingu – stwierdził Jarosłąw
Roliński podczas ubiegłorocznej konferencji dotyczącej
PSZOK-ów, która odbyła się we Wrocławiu. Przy tej okazji
podkreślił, że we wnioskach o dofinansowanie często brakuje umiejscowienia takiego obiektu w lokalnym systemie
gospodarki odpadami. Jego elementami powinny być np.
jakieś rozproszone punkty selektywnego zbierania czy automaty, a także inne działania skojarzone w tym obszarze
selektywnej zbiórki. – Jeśli tak nie jest, można odnieść wrażenie, że lokalne władze chcą wybudować PSZOK dlatego,
że nakazuje to ustawa, a nie dlatego, że na końcu tego
wszystkiego jest cel związany z osiągnięciem poziomów
odzysku i recyklingu, również wynikający z prawa – przekonywał Jarosłąw Roliński.
Dzisiaj jednak są już realizowane potężne, wielomilionowe projekty, które mają na celu organizację całego systemu PSZOK-ów. Jedno z takich przedsięwzięć, dofinansowane ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, już trwa.
To budowa nowych EKOPORTÓW w Szczecinie. Aż 10
PSZOK-ów i dwa „gniazda” mają natomiast powstać do końca 2019 r. na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Zadanie również otrzymało wsparcie unijne.
PSZOK bliżej ludzi
Zapewne utworzenie w gminie PSZOK-a dla wielu samorządów jest trudne. Planując taką inwestycję, głównym wyzwaniem będzie uzyskanie przychylności mieszkańców dla tego projektu. Stąd niebagatelną rolę powinna odgrywać tu
edukacja ekologiczna i odpowiednio w nią wkomponowana
akcja informacyjna. Już dzisiaj należałoby położyć nacisk
na to, by punkty te były bardziej oblegane przez mieszkańców. Dzięki licznym przedsięwzięciom w tym zakresie zapewne już niebawem PSZOK-i wkomponują się w polski krajobraz i będą stałym, naturalnym elementem gospodarki odpadami. Aby jednak tak się stało, punkt musi być „bliżej ludzi”. Warto zatem, by oprócz funkcji, jaka jest mu przypisana, odgrywał również inne, użyteczne role: centrum edukacji ekologicznej, wypożyczalni przyczep na odpady czy kącika, w którym nadaje się odpadom „drugie życie”. Warto
dodać, iż projekty, które są nastawione również na inne
funkcje PSZOK-u, mogą liczyć na dodatkowe punkty
przy aplikowaniu o dotację.
PSZOK ma służyć mieszkańcom. Dlatego wybierając lokalizację takiego punktu, dobierając odpowiednie wyposażenie
czy personel, nie należy się spieszyć. Najpierw warto przeprowadzić analizę obecnego systemu selektywnej zbiórki

WYDARZENIA
w gminie, odpowiadając na kilka pytań: jak ma on funkcjonować?, jakie jest miejsce PSZOK-ów stacjonarnych i mobilnych w tym systemie?, jak w całość wpisuje się selektywna
zbiórka „u źródła” i system gniazdowy? Dopiero wówczas
można poszukiwać formy organizacyjnej, optymalnej dla
konkretnej gminy. W tym bowiem przypadku, podobnie
zresztą jak w omawianych wcześniej RIPOK-ach, nie ma rozwiązań uniwersalnych, a fakt, że jedno sprawdziło się w danej gminie czy związku, wcale nie oznacza, że uda się je skopiować na innym terenie.

a W Austrii uczestnicy katowickiego forum będą mogli przyjrzeć się ekomarketowi
z używanymi/naprawionymi przedmiotami. Nadanie rzeczom „drugiego życia” idealnie wpisuje się w popularyzowaną ostatnio gospodarkę o zamkniętym obiegu

PSZOK – elementem circular economy?
Warto przypomnieć, że planowanych jest ok 850 nowych takich punktów w Polsce, a ponad 270 obecnych poddanych
będzie rozbudowie i modernizacji. Mimo wszystko należy
w tym względzie przyglądać się doświadczeniom innych, aby
móc z jak najlepszym skutkiem utworzyć PSZOK. Szansę taką daje Ogólnopolska konferencja „PSZOK –efektywność
i funkcjonalność”, którą w dniach 5-7 kwietnia br. w Katowicach organizuje firma Ekorum. Podczas spotkania zaplanowano referaty dotyczące finansowania tego typu obiektów,
doświadczeń w tworzeniu i prowadzeniu PSZOK-ów, w tym
kryteriów wyboru lokalizacji, zasad funkcjonowania w kontekście liczby wizyt i ilości przyjmowanych odpadów czy analizy
ekonomicznej budowy i eksploatacji takich obiektów. Praktycznego wymiaru jedynej takiej konferencji w naszym kraju
z pewnością nadadzą wyjazdy techniczne. Organizatorzy
przewidzieli bowiem zwiedzanie PSZOK-a w Bielsku-Białej
oraz w Wiedniu. W Austrii będzie można również bliżej przyjrzeć się ekomarketowi z używanymi/naprawionymi przedmiotami. Taki sklep może stać się dodatkową działalnością
PSZOK-u. Nadanie rzeczom „drugiego życia” jak najbardziej
wpisuje się bowiem w popularyzowaną ostatnio gospodarkę
o obiegu zamkniętym.
Kinga Gamańska
Paweł Szadziewicz
Ekorum

IMPREZY TARGOWE

www.enex.pl

Targi ENEX 2017 rozbudowują swoją ofertę
Jubileuszowa, 20. edycja targów energetycznych ENEX zapowiada się wyjątkowo ciekawie.
Jazda próbna w pełni elektrycznym BMW i3, inwestorzy z pełnym portfelem gotowym na finansowanie innowacyjnych rozwiązań, kompleksowa wiedza o panelach fotowoltaicznych i kotłach grzewczych najnowszej generacji.
Od 1 do 2 marca na terenach wystawowych Targów Kielce pojawią się inżynierowie, eksperci
oraz przedsiębiorcy, którzy na co dzień wpływają
na wytwarzanie i wykorzystywanie energii we
współczesnym świecie. Tradycyjnie już targom
ENEX towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
EKOTECH.
Niezaprzeczalnym atutem targów ENEX jest ich
profesjonalny charakter. Każdego roku w gronie
wystawców pojawiają się firmy, których działalność związana jest z produkcją, przetwarzaniem,
udostępnianiem energii. Szukając powodu, dla
którego warto przyjechać do Kielc i wziąć udział
w tym wydarzeniu nie można pominąć argumentu, że w ciągu tych dwóch marcowych dni można
liczyć na owocne spotkania. Porady, bogata wiedza oraz gotowe do wprowadzenia rozwiązania
czekają na każdego zwiedzającego.
– Obserwujemy co dzieje się w branży, czego
oczekują od nas zarówno wystawcy, jak i zwiedzający. Dzięki nawiązaniu współpracy z takimi markami, jak Defro, ZPUE S.A., PGE Dystrybucja czy
BMW ZK Motors targi ENEX 2017 poszerzają swoją ofertę. Tworzymy centrum wiedzy i dzielenia się
dobrymi praktykami w kilku ważnych i aktualnie
często podejmowanych tematach, a w ramach
wystawy firm będzie można poznać rynkowe nowości produktowe – mówi Robert Frąk, menadżer
Targów ENEX 2017.
W 2016 r. łączna moc instalacji odnawialnych źródeł energii przekroczyła w Polsce pułap 8 GW,
a odnotowany wzrost wyniósł prawie 20% w stosunku do roku poprzedniego. Filarem polskich
OZE, z największym udziałem w rynku, są insta-
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f Walkę ze smogiem wesprą
wystawcy z Alei Kotłów, którzy pomogą wybrać zgodny
ze standardami emisyjnymi
piec C.O.

s Ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne z roku
na rok cieszą się w Polsce
coraz większą popularnością.

lacje wiatrowe. OZE to jednak nie tylko energetyka dużych mocy, ale również mikro i małe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, czy popularne kolektory słoneczne. W ramach Pasażu Energetycznego zaprezentują się
firmy sektora OZE oferujące swoje produkty.
Oprócz tego organizatorzy targów oraz redakcja
GLOBEnergia zapraszają na konferencje:
Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii
Grzewczej, które odbędzie się pierwszego dnia
Targów (1 marca). Podczas konferencji będzie
można spotkać inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem pomp ciepła w technologii grzewczej.
Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+, czyli ogólnopolska konferencja poświęcona branży fotowoltaicznej. Tutaj spotkają się przedstawiciele branży, inwestorzy, władze samorządowe oraz pasjonaci energetyki słonecznej. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.
W ubiegłym roku wzrosła sprzedaż samochodów
elektrycznych – nie mylmy z samochodami hybrydowymi – o 60 procent. Dla porównania panele
fotowoltaiczne notują rocznie około 50-procentowy wzrost sprzedaży. Według analiz, po 2020 roku już 35 procent nowo kupowanych aut będzie
samochodami elektrycznymi. To oznacza, że
rocznie będzie przybywać 150-170 milionów nowych samochodów elektrycznych, a po drogach
ma już wtedy jeździć ok. 440 mln aut z napędem
elektrycznym. Tym bardziej warto już dziś zacząć

IMPREZY TARGOWE
bliżej poznawać tę nową technologię, która, jak
widzimy, niedługo będzie czymś naturalnym. Samochody elektryczne będą w tym roku jedną
z atrakcji targów ENEX. Stanie się tak za przyczyną BMW ZK Motors, która dołączyła do grona
partnerów Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX i to na ich stoisku będzie
można zobaczyć elektryczne dziecko tej marki, tj.
BMW i3. By jeszcze bardziej przybliżyć zwiedzającym tę coraz popularniejszą rewolucję w motoryzacji salon proponuje jazdę próbną.
Pierwszy w Polsce Inkubator Elektroenergetyczny – to miejsce prezentacji innowacyjnych rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego. Firma
ZPUE S. A., od 29 lat aktywnie działająca w sektorze elektroenergetycznym oraz Targi Kielce zapraszają startupy, naukowców i inżynierów, którzy zajmują się projektowaniem innowacyjnych
rozwiązań i poszukują inwestorów.
– Dostarczyliśmy do tej pory ponad 380 tysięcy indywidualnie projektowanych rozwiązań dla naszych klientów. Targi ENEX są dla nas możliwością spotkania ze startupami, uczelniami oraz małymi firmami, które chciałyby z nami współpracować. Poszukujemy pomysłów zarówno na wstępnym etapie rozwoju, jak i dojrzałych wymagających dofinansowania. Firma zamierza w najbliższym czasie zainwestować w nowe rozwiązania
ponad 40 milionów złotych – mówi Łukasz Nieradko, Dyrektor Centrum Innowacji ZPUE S.A.
Nabór firm, startupów, wynalazców specjalizujących się w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla sektora elektroenergetyki trwa. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę targów ENEX www.enex.pl.
W specjalnej Strefie Innowacji ZPUE będzie miała miejsce całodniowa konferencja poświęcona
tematyce finansowania, regulacji prawnych, mechanizmów kontroli i bezpieczeństwa przy realizacji i wdrażaniu nowatorskich pomysłów i technologii. Niezwykle ciekawe wykłady poprowadzą
doświadczeni eksperci – praktycy, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

a Istotną zaletą targów jest
możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od ekspertów, na co dzień zajmujących się tematyką wytwarzania i wykorzystywania
energii.

f BMW i3 porusza się całkowicie bez emitowania hałasu, spalin i zapachów, a tym
samym zmniejsza zanieczyszczenie
powietrza
w miastach i pozwala oddychać czystszym powietrzem

s Targi to doskonała okazja
do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

W konferencji wezmą udział między innymi,
dr inż. Dariusz Gołębiewski – szef projektu PZU
Lab, Paweł Bochniarz, Prezes Zarządu MIT Enterprise Forum Poland (MITEF), dr Stanisław Rogoziński z firmy Brante Partners, dr hab. inż.
elektryk, prof. Jakub Bernatt, wynalazca, Dyrektor w KOMEL, Magdalena Jackowska – Rejman – prezes należącej do Grupy Innovatika
spółki TechBrainers, Marcin Wiśniewski – Dyrektor dz. Sprzedaży i Marketingu w i3D S. A., Robert Barski z Electromobility Polska S.A. – firmy
wspieranej przez cztery spółki dystrybucyjne:
PGE, Tauron, Energa i Enea.
Media aż huczą od informacji o rosnących wskaźnikach smogu w polskich miastach. Coraz głośniej mówi się o montażu kotłów C. O. wyłącznie
z najlepszymi standardami emisyjnymi. Aleja Kotłów, której partnerem strategicznym jest firma
DEFRO, będzie wystawą konkretnych i gotowych
do nabycia produktów, miejscem nowinek technicznych oraz centrum wiedzy jak wybrać odpowiedni piec, jak ocenić koszt montażu danego
produktu. Atrakcją wystawy będą ultranowoczesne kotły piątej klasy.
Wydarzenia targowe można będzie śledzić
na bieżąco poprzez internet na www.enex.pl lub
www.facebook.com/targienex.
Do zobaczenia w Targach Kielce od 1 do 2 marca. Wstęp bezpłatny po rejestracji.
Pośrednik Komunalny
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Rynek pojazdów
komunalnych
w Polsce
– trendy,
perspektywy
i finansowanie
W ciągu ostatnich dziesięciu lat rynek pojazdów komunalnych w Polsce intensywnie się rozwinął.
Związane jest to głównie z coraz większym zapotrzebowaniem polskich miast na tego rodzaju
sprzęt. Każdego roku producenci wprowadzają na rynek kilkadziesiąt nowych modeli pojazdów
i urządzeń. Nic więc dziwnego, że z roku na rok rośnie także popyt na usługi finansowe umożliwiające kredytowanie i leasingowanie pojazdów komunalnych. W jakim kierunku zmierza rynek
urządzeń komunalnych i jak wygląda specyfika ich finansowania? Na te i inne pytania odpowiada
Konstanty Rokicki, Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń Budowlanych w Raiffeisen Leasing.
Pośrednik Komunalny: – Jakie czynniki wpłynęły na rozwój rynku pojazdów komunalnych w Polsce?
Konstanty Rokicki: – Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było impulsem, który bardzo silnie wpłynął na rozwój rynku maszyn i pojazdów komunalnych. Polska zyskała dostęp do unijnych programów strukturalnych,
oferujących możliwość pozyskania środków na zakup nowych, ekologicznych pojazdów. Samorządy i firmy prywatne
zajmujące się gospodarką komunalną zaczęły masowo pozyskiwać dotacje i inwestować w nowe rozwiązania. Z szacunkowych danych wynika, że od 2004 roku ponad połowa
używanych śmieciarek została zastąpiona nowymi. Tym samym, dzięki zaangażowaniu samorządów i firm prywatnych,
pojazdy i sprzęt wykorzystywane przez służby komunalne
w Polsce należą do najnowocześniejszych w Europie
Środkowo-Wschodniej.
PK: – Jakie pojazdy komunalne są najczęściej kupowane
przez polskie samorządy i firmy prywatne?
KR: – Do najpopularniejszych pojazdów komunalnych wykorzystywanych w procesie oczyszczania i utrzymania infrastruktury miejskiej w Polsce należą pojazdy do zbiórki,
transportu śmieci i odpadów, odśnieżania oraz posypywania dróg, ciągniki rolnicze, spycharki, pojazdy
do czyszczenia, wozy asenizacyjne, zamiatarki, sprzęt
do utrzymania lotnisk oraz autobusy i inne pojazdy wykorzystywane w ramach transportu miejskiego. Do innych
pojazdów, które można zaliczyć do tej grupy należą też:
samochody sanitarne, pojazdy służby miejskiej i drogo8 Pośrednik Komunalny

wej, pożarnicze, polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, warsztaty ruchome, pogotowia techniczne, pojazdy
załadowczo-wyładowcze, dźwigi i żurawie.
PK: – Na jakie trendy rynku pojazdów komunalnych warto
zwrócić szczególną uwagę?
KR: – Obecnie producenci i dystrybutorzy sprzętu przeznaczonego do zadań komunalnych skupiają się głównie na dostarczaniu pojazdów ekologicznych, zgodnych z normami
UE. Tego typu sprzęt jest nie tylko przyjazny środowisku, ale
także zazwyczaj gwarantuje dużo niższe zużycie paliwa
i znacznie lepszą ergonomię użytkowania. W związku z tym
jest on popularny zwłaszcza, w grupie prywatnych przedsiębiorców świadczących usługi komunalne.
PK: – A jakie właściwości pojazdów są szczególnie istotne dla służb komunalnych?
KR: – W przypadku służb komunalnych bardzo istotne jest,
aby pojazdy były w stanie sprostać rygorystycznym normom
poziomu hałasu. Dotyczy to szczególnie urządzeń wykorzystywanych przy zamiataniu ulic, wywozie śmieci i innych pracach wykonywanych w godzinach nocnych. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska właściciel pojazdu wykorzystywanego do prac komunalnych ma obowiązek
wyposażyć go w system lokalizacyjny GPS oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów. Dane te muszą być zapisywane i archiwizowane ponieważ podlegają one
kontroli. To rozwiązanie ma ograniczyć możliwość opróżniania śmieciarek poza wyznaczonymi miejscami.

ROZMOWA POŚREDNIKA
PK: – Kto najczęściej ubiega się o finansowanie pojazdów komunalnych? Jak wygląda przykładowy proces przetargowy?
KR: – O finansowanie pojazdów w formie pożyczki lub leasingu ubiegają się samorządy lub firmy zewnętrzne świadczące
usługi komunalne dla samorządów. W przypadku przetargów
samorządowych proces uczestniczenia wymaga od firmy leasingowej dopełnienia szeregu formalności. W takim
przypadku mamy wtedy do czynienia z tak zwanym odwróconym procesem. Osoba przygotowująca ofertę przetargową w firmie leasingowej musi w pierwszej kolejności uzyskać
zgodę na odpowiednie zapisy, w umowie leasingu, w departamentach: prawnym, operacji, sprzedaży, ubezpieczeń, rachunkowości, finansów, windykacji, oraz pozytywną decyzję
komitetu o finansowaniu. Dopiero po tym firma może przystąpić do przetargu i przedstawić ofertę.
PK: – Z jakimi trudnościami musi mierzyć się firma leasingowa w przypadku przetargów publicznych?
K. R: – Udział w przetargu publicznym oznacza wprowadzanie
zmian w umowie leasingu, zgodnych ze specyfikacją i warunkami zamówienia instytucji organizującej przetarg. Bardzo często
już do specyfikacji zamówienia dołączany jest wzór umowy leasingu. Do tego dochodzi presja czasu i konkurencja. Ze względu na wymagane formalności i gwarancje na dostarczany przedmiot firmy leasingowe znacznie chętniej uczestniczą w przetargach zakładających zawarcie umowy konsorcjum z dostawcą.

PK: – Czy oprócz samorządów i dużych zakładów komunalnych istnieją jeszcze inne podmioty zainteresowane
tym rodzajem finansowania?
K. R: – Coraz częściej o finansowanie pojazdów komunalnych
ubiegają się także małe i średnie firmy prywatne, które mają
zlecenia od gmin na utrzymanie terenów zielonych, czystości, odśnieżanie, usługi transportowe. Dla tych przedsiębiorstw firmy leasingowe oferują atrakcyjne rozwiązanie finansowe i możliwość skorzystania z tzw. procedur uproszczonych. Przykładowo Raiffeisen Leasing oferuje finansowanie w oparciu o procedury uproszczone do 400.000 zł.
W przypadku gdy sprzęt pochodzi od autoryzowanych dostawców, decyzja o przyznaniu leasingu zostaje przyznana
z automatu.
PK: – W jakim okresie roku obserwujecie Państwo największe zainteresowanie leasingiem i pożyczką na pojazdy komunalne?
K. R: – Zainteresowanie pojazdami komunalnymi bardzo często ma charakter sezonowy. Firmy podejmują decyzję o zakupie odpowiedniego sprzętu na zimę lub na początku lata,
w zależności od specyfiki sprzętu. W przypadku sprzętu do zimowego utrzymania dróg wzmożone zainteresowanie obserwujemy już w lipcu i sierpniu. Przedsiębiorstwa starają się zakupić pojazd wcześniej, aby być przygotowanym do zimy
i móc realizować usługi od początku sezonu.

Ruszyły pierwsze przetargi
W ramach regionalnych programów operacyjnych ogłoszono pierwsze w tym roku nabory związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. O unijne dotacje ubiegać się mogą potencjalni beneficjenci w województw: kujawsko-pomorskiego i lubelskiego.
W województwie kujawsko-pomorskim ogłoszono nabór w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa (schemat: budowa
i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich). Uprawnione do składania wniosków są gminy: Miasto
Bydgoszcz, Miasto Toruń, Miasto Włocławek, Miasto Grudziądz oraz Miasto Inowrocław.
Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Inwestycje dotyczyć mają dróg wojewódzkie poza siecią TEN-T,
wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T.
Nabór wniosków jest prowadzony od 1 lutego 2017 roku
w sposób ciągły aż do wykorzystania wszystkich pieniędzy zarezerwowanych na ten konkurs lub do zamknięcia konkursu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru przekracza 60 mln zł.
Natomiast Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Dotację można uzyskać na:
1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw
drugiej i trzeciej generacji;
3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych
jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym
jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy
i modernizacji sieci);
4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby
lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości;
5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).
O unijne wsparcie ubiegać się mogą spółki z większościowym
udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związki oraz
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski można składać
od 28 lutego do 31 maja 2017 roku. Do rozdysponowania jest
kwota ponad 92,6 mln zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na I kwartał przyszłego roku.
Pośrednik Komunalny
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www.aknova.com.pl

V Forum Gospodarki Odpadami
Podobnie jak było w latach poprzednich, tak i podczas tegorocznych XVIII Międzynarodowych
Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH – organizowanych w dniach
1-2 marca 2017 roku w Kielcach – imprezą towarzyszącą będzie Forum Gospodarki Odpadami.
Forum na trwale wpisało się w kalendarz spotkań
przedstawicieli firm działających w branży gospodarki odpadami. O celowości takich spotkań niech
świadczy fakt, że tegoroczne zorganizowane zostaną już po raz piąty, a opinie uczestników poprzednich edycji świadczą o potrzebie ich kontynuacji. Podkreślają oni, że dynamicznie rozwijający się segment gospodarki odpadami i towarzyszące temu zmiany regulacji prawnych wymagają
możliwości cyklicznej wymiany doświadczeń.
Taką możliwość gwarantują tego typu spotkania,
a tegoroczni uczestnicy nie będą na pewno rozczarowani, gdyż tematem przewodnim piątej
edycji forum jest: „Co dalej – prawne, technologiczne i ekonomiczne aspekty rozbudowy, modernizacji i eksploatacji zakładów zagospodarowania odpadów”.
Forum odbędzie się 1 marca 2017 r. w pawilonie E,
sala konferencyjna F. Pierwsze prelekcje zaplanowano na godz. 09: 30 (szczegółowy plan znajduje
się poniżej oraz na stronie: www.aknova.com.pl).
Poza prelekcjami organizatorzy zaplanowali panel
informacyjno-dyskusyjny, podczas którego goście
będą mogli zaprezentować ścieżkę rozwoju swoich zakładów, a także ocenić uzyskane efekty
i przedstawić plany na najbliższą przyszłość.
Na pewno bardzo interesującym punktem forum
będzie możliwość udziału w wyjeździe technicznym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Promniku. Tam na własne oczy będzie można
zapoznać się z funkcjonowaniem takich przedsiębiorstw, a przy okazji dowiedzieć się, jak w praktyce sprawdzają się różne systemy stosowane
w gospodarce odpadami.
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, ale wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (znajduje się na stronie www.aknova.com.pl.

a Dla uczestników ubiegłorocznej edycji Forum istotne znaczenie
miała możliwość zapoznania się z doświadczeniami różnych
przedsiębiorstw, zajmujących się gospodarką odpadami
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Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zastrzegają, że o uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń.
Organizatorem forum jest spółka AK NOVA,
a partnerami strategicznymi są: STRABAG
Sp. z o.o. oraz SUTCO-Polska Sp. z o.o.
Organizator: AK NOVA Sp. z o.o. Sala konferencyjna F, Pawilon E
01.03.2017, godz. 9: 30 – 23: 30
09: 30
Otwarcie konferencji
09: 50 – 10: 10 Modernizacja komponentów technologicznych wchodzących
w skład instalacji MBP w obecnych warunkach środowiska
formalno-prawnego
Łukasz Kubisz, AK NOVA Sp. z o.o.
10: 10 – 10: 30 Kierunki zmian systemu gospodarki odpadami w kontekście
najnowszych i planowanych zmian ustawowych
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria
Prawna Sp. k.
10: 30 – 10: 50 Aktualne i projektowane regulacje Europejskie w zakresie
przetwarzania frakcji biodegradowalnej oraz ich wpływ
na kierunki rozbudowy/modernizacji MBP
Jacek Chrząstek, Strabag Sp. z o.o.
10: 50 – 11: 10 Odzysk frakcji materiałowych do recyklingu z odpadów
komunalnych – kierunki i dynamika rozwoju technologii
sortowania w Polsce
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting Sp. z o.o.
11: 10 – 11: 30 Kierunki zagospodarowania bioodpadów w świetle zmian
przepisów w zakresie selektywnej zbiórki oraz konkluzji BAT
Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie Biorecycling
11: 30 – 12: 00 Efektywność instalacji sortowania odpadów – wybrane
zagadnienia
Marek Klimek, SUTCO-Polska Sp. z o.o.
12: 00 – 12: 20 Monitoring poziomów odzysków i recyklingu przy wsparciu
rozwiązań systemowych
Radosław Michalec, Profeko Sp. z o.o.
12: 20 – 12: 50 Przerwa kawowa
12: 50 – 15: 00 Panel informacyjno-dyskusyjny – Co dalej czyli perspektywy
branży gospodarowania odpadami
Zaproszeni goście przedstawią ścieżkę rozwoju swoich
zakładów, uzyskiwanych efektów oraz dalsze plany rozwojowe.
W dyskusji udział wezmą:
Jolanta Kamińska-Borak – CZG R-XXI,
Andrzej Sobolak – Biorecykling,
Arkadiusz Teodorowski – MPGK Katowice,
Waldemar Kordziński – Radkom
15.00 – 15: 45 Zakończenie obrad – lunch dla wszystkich uczestników
Po lunchu zapraszamy na pokaz maszyn komunalnych firmy
APRIVA – teren zewnętrzny przed głównym wejściem
do pawilonu E
15.45 – 17: 45 Wyjazd i zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Promniku
18.00 – 23: 30 Bankiet dla uczestników

MASZYNY KOMUNALNE

www.husqvarna.com/pl/

Husqvarna z dwoma złotymi medalami
MTP GARDENIA 2017
Husqvarna zdobyła dwa złote medale targów GARDENIA. Sąd Konkursowy przyznał prestiżowe nagrody dla maszyn akumulatorowych Husqvarna z serii 100 oraz dla Automower® Connect, który pozwala na zdalne kontrolowanie kosiarki za pomocą urządzeń mobilnych. Złote
medale MTP przyznawane są każdego roku wyłącznie innowacyjnym produktom, wyróżniającym się najwyższą jakością na rynku.
W ubiegłym roku złoty medal targów MTP otrzymała kosiarka automatyczna Husqvarna Automower® 450X, która jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień na całym świecie. W tym roku nagrody zdobyły nasze najbardziej zaawansowane technologicznie produkty: Automower® Connect
i ekologiczne maszyny akumulatorowe. Cieszymy
się, że członkowie Sądu Konkursowego targów
GARDENIA po raz kolejny docenili fakt, iż Husqvarna od lat rozwija swoje najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie produkty
do pielęgnacji terenów zieleni. Dwa złote medale
są zwieńczeniem pracy, którą włożyliśmy, aby rozwijać funkcje connectivity w kosiarkach Automower®, a także nasz wkład w rozwój ekologicznych
maszyn akumulatorowych. Funkcje Automower®
Connect są obecnie dostępne we wszystkich modelach kosiarki Automower®. Dzięki niej za pomocą smartphona lub smartwatcha możemy kontrolować maszynę z dowolnego miejsca na ziemi – mówi Maciej Konieczny, Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu w firmie Husqvarna Poland.
Każdego roku w walce o złoty medal MTP GARDENIA staje ponad 500 produktów. Pozytywną
opinię jury zyskują jedynie te produkty, które
spełniają restrykcyjne wymagania regulaminu
konkursu. Jury składa się ze specjalistów, którzy
poszukują innowacyjnych produktów wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii. To
wszystko składa się na obraz złotego medalu
MTP, który jest prestiżową nagrodą i potwierdzeniem najwyższej jakości produktu.
Automower® – to rodzina automatycznych robotów koszących firmy Husqvarna, która obejmuje 6 modeli do różnej wielkości ogrodów oraz
o różnej specyfikacji. To małe, ciche i inteligentne kosiarki, które bez trudu podołają wyzwaniom
każdego trawnika. Wąskie przejścia, przeszkody, trudny teren czy zbocza o nachyleniu
do 45% nie stanowią dla nich żadnego problemu. Dbają o trawnik nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych np. w deszczu. Dodatkowo kosiarki Automower same odnajdują stację
dokująca i ładują baterię. A nowoczesne technologiczne rozwiązania, jak funkcje Automower® Connect i nawigacja GPS pozwalają
na kontrolowanie kosiarki przez smartphone
i smartwatch. Dzięki temu możemy na bieżąco

a Dzięki zastosowaniu napędu
elektrycznego wyeliminowano w nich bezpośrednią
emisję zanieczyszczeń, zredukowano także hałas oraz
drgania generowane przez
silniki spalinowe

sprawdzać jej położenie lub wydawać polecenia
z dowolnego miejsca na ziemi.
Maszyny akumulatorowe z serii 100 – to linia akumulatorowych maszyn konsumenckich skierowana do szerokiej grupy odbiorców. W ofercie serii 100 znajduje się: pilarka, nożyce do żywopłotu
oraz podkaszarka. Dzięki zastosowaniu napędu
elektrycznego wyeliminowano w nich bezpośrednią emisję zanieczyszczeń, zredukowano także
hałas oraz drgania generowane przez silniki spalinowe. Ograniczony został również zakres prac
konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji. Te maszyny otworzyły nowy rozdział
w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez firmę Husqvarna.
Pośrednik Komunalny
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„Hakowce” Graco
– dobrze mieć „haka” na odpady!
Konia z rzędem temu, komu prowadząc budowę, remont lub rozbiórkę udało się obyć bez towarzyszących pracom odpadów. Nawet jeśli uda się część z nich wykorzystać na miejscu – np.
gruz – to i tak pozostanie frakcja wymagająca wywiezienia na składowisko. Z drugiej strony
rozbiórka to interesujące miejsce pozyskiwania cennych surowców, takich jak złom stalowy.
Jak by nie było, potrzebne są kontenery na odpady oraz pojazdy przystosowane do ich transportu, czyli popularnie „hakowce”. Bogatą ofertą tych urządzeń – wraz z zabudową – oferuje
firma Graco, polski partner marki Palfinger.
Legendarna jakość marki Palfinger opiera się
na skrupulatnie dopracowanych szczegółach.
Począwszy od dobrego projektu, poprzez materiały, wykonawstwo, a na obsłudze posprzedażnej kończąc, widać dbałość producenta o detale, skutkujące późniejszym zadowoleniem użytkowników. Długowieczność przejawia się w zabezpieczeniu antykorozyjnym POP (Palfinger
Origin Protect), na które składa się piaskowanie,
odtłuszczanie, malowanie podkładowe i elektrostatyczne. Zastosowane uproszczenia obsługowe to także zysk klienta, który nie musi obawiać
się o zbędne przestoje serwisowe. Nie zabrakło
także nowoczesnych rozwiązań podnoszących
poziom ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Dowodem jest BISPEED – układ dostosowujący
prędkość pracy haka do okoliczności. Z pustym
kontenerem lub bez niego prędkość powrotu ramienia haka może być większa, co w globalnym
rachunku zwiększa ilość wykonanych kursów,
płatnego przebiegu itp. Zadbano także o ostatnią fazę posadowienie kontenera na ramie
w trakcie załadunku. System Soft Stop nie pozwoli na szkodliwe dla pojazdu uderzenie kontenera o ramę oraz na związany z tym uciążliwy
dla otoczenia hałas. Sterowanie hakowcem odbywa się z kabiny, co przewyższa rozwiązania
bramowe, wymagające większego wysiłku kierowcy. Palfinger oferuje aż 7 rodzajów kinematyki ramienia, dzięki czemu spełnia wymagania
wszystkich europejskich standardów: NF, DIN,
CHEM, DIN ACTS, SCAN.
Bardzo ciekawym produktem jest dwufunkcyjny
hakowiec ISOTIP. Potrafi on podejmować z poziomu podłoża nie tylko klasyczne kontenery hakowe, ale także, dzięki specjalnemu adapterowi
CHU, chwytać 20-stopowe kontenery morskie. To
bardzo praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, wykorzystujących kontenery na magazyny,
warsztaty, powierzchnie biurowe i socjalne. ISOTIP wymaga zastosowania podwozia 3-4-osiowego, gdyż jego udźwig to 20 ton. Również branża
komunalna powinna łaskawiej spojrzeć na to rozwiązanie. Posiadając zaledwie jedno podwozie
hakowe i barak budowlany w kontenerze 20”,
12 Pośrednik Komunalny

a Opcja umożliwiająca podejmowanie kontenerów morskich to bardzo praktyczne
rozwiązanie, rozszerzające
możliwości hakowca o nowe zadania komunalne.

a Oprócz standardowego pilota na kablu urządzenia wyposażone są w sterowanie
radiowe,
umożliwiające
zdalną kontrolę wszystkich
funkcji urządzenia.

można szybko zorganizować plac budowy, np.
przy usuwaniu awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a to wszystko przy użyciu tylko jednego
samochodu ciężarowego.
Komunalnicy z pewnością docenią też kolejny
ciekawy produkt – hakowiec Palfinger POWER A.
Wyróżnia się on przegubowym ramieniem, co
przydaje się przy załadunku niskich kontenerów,
na przykład w niewysokich halach, garażach także tych podziemnych. Biorąc pod uwagę rosnącą urbanizację miast i ograniczoną powierzchnię
na kontenery komunalne, może to być bardzo
ciekawa propozycja dla firm działających w miastach. Przegubowe ramię ułatwia także pobieranie dłuższych kontenerów bez potrzeby mocnego „zadzierania” ich do góry. Jeżeli taki kontener
posiada wysoko umieszczony środek ciężkości
może to być nawet niebezpieczne. Inną zaletą
POWER A jest opcja podejmowania pojemników
z poziomu znajdującego się poniżej poziomu pojazdu. Takie niecki znajdujemy przy supermarketach i w zakładach produkcyjnych zatem posiadanie modelu POWER A może otworzyć użytkownikowi nowe obszary rynku. Inną, równie
cenną zaletą hakowców Palfinger są różne opcje
teleskopowania głównego ramienia. Dzięki temu
możemy operować różnej długości kontenerami.

MASZYNY KOMUNALNE

Łatwiej też ulokować ładunek bliżej środka ciężkości, a to ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo jazdy i trwałość pojazdu.
Przykładem dobrze skomponowanego pojazdu
dla branży komunalnej jest pojazd do transportu kontenerów zbudowany z hakowca Plafinger
typ T20 na podwoziu MAN TGS 26.440 6X2-4
BL. To jednostka stosowana w logistyce kontenerów wielkogabarytowych. Udźwig maksymalny hakowca to ok. 20 t, czyli z odpowiednim zapasem na wypadek przeładowania. Typ T20 jest
przystosowany do obsługi kontenerów o długości od 5,5 do 6,5 m. Z uwagi na, częsty przy takich wymiarach, wysoko umieszczony środek
ciężkości zastosowano kilka zabiegów zabezpieczających przed wypadkiem: ramę o stałej
wysokości zapewniającą niskie położenie środka ciężkości transportowanego ładunku, podwójny punkt podparcia kontenera, mechaniczne zabezpieczenie gardzieli haka oraz tylną hydrauliczną blokada kontenera od wewnątrz.
Komfort pracy zapewnia sterowanie radiowe
z przenośnej konsoli oraz wspomniany już sys-
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a Urządzenie hakowe Palfinger T20, dysponujące maksymalną techniczną zdolnością załadunkową wynoszącą 20 ton. Umożliwia ono
obsługę kontenerów o wewnętrznej długości w zakresie od około 5.5 do 6.5 metra

s Przykładami rozwiązań zwiększających efektywność pracy są system łagodnego
układania kontenera do pozycji transportowej Soft Stop
oraz rama o „stałej” wysokości, gwarantująca niskie położenie środka ciężkości załadowanego pojazdu.

tem łagodnego ułożenia kontenera do pozycji
transportowej Soft Stop. Podczas projektowania nie zapomniano o zapewnieniu atrakcyjnych
warunków ekonomicznych. Niewielka masa
własna hakowca, uzyskana dzięki zastosowaniu
nowoczesnej konstrukcji i wysokogatunkowych
stali drobnoziarnistych, obniża masę całego pojazdu, a więc i zużycie paliwa – odczuwalne
zwłaszcza przy jeździe „na pusto”.
Poza tym inżynierowie Graco użyli, optymalnego
do możliwości hakowca, podwozia MAN
TGS 26.440 6X2-4 BL. Już sama moc (324kW)
wskazuje, że to jednostka do budowania zestawów przyczepowych. Temu celowi służy też
sprzęg ROCKINGER 400G150A. Oczywiście, jeżeli będzie to przyczepa podkontenerowa Palfinger typ T20, to z łatwością załaduje ją też drugim
kontenerem. Konfiguracja osi (6x2/2) w układzie
resor/powietrze to optymalne rozwiązanie i na trasę, i na miasto, i na składowiska, które obecnie
są coraz lepiej dostosowane dla tego typu zawieszeń. Nośność osi przedniej 8000 kg i tylnych 18000 kg (11500+7500 kg) pozwala
na znaczne przeciążenia, a jak wiadomo przewidzieć dokładną masę odpadów jest niezwykle
trudno. Nawet pomimo szczerych chęci osób
rzetelnie załadowujących kontenery odpadami
ryzyko nadwagi jest duże - warto wówczas mieć
większy zapas nośności.
Dlaczego warto skorzystać z oferty Graco? Warto
wymienić 3 powody. Po pierwsze, Graco reprezentuje jednego z najlepszych producentów hakowców – Palfinger wszak to długoletnie doświadczenie i wysoka jakość. Po drugie, Graco
oferuje pełną gamę usług związanych z nabyciem
urządzeń załadunkowych. Firma specyfikuje,
sprzedaje, montuje, serwisuje i dostarcza materiały eksploatacyjne. I wreszcie po trzecie, Graco
nie jest nowicjuszem w branży komunalnej,
i na swym koncie ma imponujący szereg sukcesów. To 3 mocne „haki” na odpady.
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Nowości od Arcon Polska
Jak przystało na uznanego dostawcę sprzętu do recyklingu w Europie Środkowej i Wschodniej, firma Arcon stale uzupełnia swoją ofertę o nowe produkty. Ostatnio do swego portfolio
dołączyła kolejne maszyny w tym rozrywarkę do worków oraz przeznaczone do materiałów
nietypowych urządzenia marki BHS Sonthofen.
Arcon dotychczas najbardziej rozpoznawalny jest
jako dostawca technologii opartych na rozwiązaniach firmy Doppstadt. Ponad półwieczna historia działalności tego niemieckiego producenta,
sprawiła, że jest on obecnie zaliczany do ścisłej
czołówki firm zajmujących się produkcją maszyn
stosowanych w procesach przetwarzania odpadów. Przede wszystkim kojarzony jest z szeroką
ofertą rozdrabniaczy i przesiewaczy. Firma stale
poszerza swoją ofertę, czego dowodem była ich
ekspozycja na ostatnich monachijskich targach
IFAT 2016, gdzie zaprezentowała wiele absolutnych nowości, w tym nowy rozdrabniacz końcowy do paliwa alternatywnego model DF 207. Poza tym wśród rozdrabniaczy znajduje się szeroka
gama modeli wstępnych, wolnoobrotowych oraz
szybkoobrotowych, bijakowych (recyklery). Natomiast oferta przesiewaczy to maszyny: bębnowe,
pokładowe i gwiaździste.
Dodatkowo pod marką Doppstadt sprzedawane
są: miksery, mieszarko-rozdrabniarki, przerzucarki pryzm kompostowych oraz separatory powietrzne. Jednak potrzeby rynku stale rosną i w celu ich
zaspokojenia firma wprowadza do sprzedaży kolejne urządzenia.
– Marka Doppstadt ostatnio znacznie poszerzyła
swój asortyment. Wprowadziła między innymi
do oferty separatory wodne i powietrzne, splittery,
prasy śrubowe itp. Dzięki temu oraz innym naszym
działaniom możemy lepiej zaspokoić oczekiwania
zakładów gospodarki odpadami. Zwłaszcza, że
wprowadzane zmiany ustawodawcze wymuszają
na nich rozbudowę linii przerobowych. My chcemy
mieć w tym swój udział, ale do tego potrzebujemy

a Po modernizacji w rozdrabniaczu wolnoobrotowym
DW 3060 można stosować
różne rodzaje wałów rozdrabniających.
Stojący
obok przesiewacz SM-518
może występować w wersji
stacjonarnej elektrycznej,
mobilnej elektrycznej i mobilnej spalinowej

s RW EE 1500 – maszyna do rozrywania i opróżniania worków z surowców
wtórnych w celu ich dalszego przetwarzania

konkurencyjnej pod każdym względem oferty. Dlatego nie poprzestajemy na ostatnich nowościach
i wkrótce planujemy kolejne. Temu celowi służy też
nawiązanie współpracy z biurem projektowym.
A wszystko podporządkowane jest strategii, mającej na celu zapewnienie klientom kompleksowej obsługi i dostarczeniu gotowych rozwiązań w postaci
kompletnych linii technologicznych – tłumaczy Eneasz Gawora, kierownik Regionalny ARCON.
Poza nowościami z firmy Doppstadt, Arcon do oferty wprowadził także rozrywarki do worków oraz specjalistyczne rozdrabniacze marki BHS Sonthofen. Są
to między innymi urządzenia przeznaczone do przerobu specyficznych materiałów, takich jak opony
oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Wraz ze wzrostem liczby klientów polski oddział
firmy Arcon podjął szereg działań mających
na celu zapewnienie należytej obsługi posprzedażnej. Obecnie firma ma pod opieką około trzystu urządzeń w kraju, a także kilka projektów zrealizowanych za wschodnią granicą.
W związku z tym postawiono na wzmocnienie potencjału firmy. Przede wszystkim znacznie powiększono magazyn części zamiennych oraz zatrudniono dodatkową kadrę w dziale serwisowym. Dodatkowo zainwestowano w nowe samochody serwisowe i ich wyposażenie, a wybudowana dodatkowa hala warsztatowa wyposażona
została w specjalistyczną suwnicę. Istotnym
wsparciem jest także oddział serwisowy w Zielonej Górze, który zapewnia szybszą obsługę klientów z zachodniej części kraju.
Dzięki temu Arcon Polska może zagwarantować
obsługę posprzedażną klientów na satysfakcjonującym poziomie, a na brak pracy firma nie narzeka
i wkrótce planuje zrealizować kolejne inwestycje
Pośrednik Komunalny
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Nowe ładowarki teleskopowe Cat
– niezawodne w pracach komunalnych
Od tego roku firma Bergerat Monnoyeur, będąca w Polsce wyłącznym dystrybutorem maszyn
Cat, rozpoczęła sprzedaż nowych ładowarek teleskopowych Caterpillar z serii D. Na początek
klienci mogą wybierać spośród czterech modeli, ale w następnych miesiącach do oferty trafiać będą kolejne, sukcesywnie zastępując popularne i cenione maszyny serii C.
Jako pierwsze udostępnione zostały modele
oznaczone symbolami: TH306D, TH357D,
TH408D i TH3510D. W efekcie firma posiada
obecnie w sprzedaży gamę kilkunastu nowoczesnych nośników teleskopowych. Tak liczna grupa maszyn sprawia, że każdy użytkownik bez trudu może wybrać ładowarkę idealnie odpowiadającą jego potrzebom.
Przy projektowaniu nowej serii wykorzystano ponad ćwierćwieczne doświadczenie firmy – pierwsze „teleskopy” z logo Cat powstały jeszcze
w końcu lat 80-tych ubiegłego wieku – w budowie nośników teleskopowych. Zebrane w tym
czasie opinie pozwalają konstruktorom projektować maszyny, które zachowując najlepsze cechy
swych poprzedników, dodatkowo wzbogacane
są na bieżąco o najnowsze technologie oraz uwagi przekazane przez ich użytkowników. W efekcie
powstają maszyny o najwyższych osiągach oraz
wytrzymałej konstrukcji, co przekłada się na niezawodność i trwałość, a tym samym na niskie
koszty eksploatacji.
Ideę ulepszania tego co dobre i czerpania z najnowszych osiągnięć technologicznych można
prześledzić na przykładzie modelu Cat TH3510D.
Maszyna dysponuje udźwigiem
znamionowym rzędu 3.500 kg,
a maksymalna wysokość podnoszenia to 9,8 m. Jednak to
co najlepiej charakteryzuje no-
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s Model TH3510D charakteryzuje zwarta konstrukcja
gwarantująca
optymalną
zwrotność w miejscu pracy,
a trzyczęściowy wysięgnik
hydrauliczny z niskim mocowaniem sworznia przegubowego, zapewnia maksymalną widoczność we wszystkich kierunkach

wą ładowarkę, to zwarta konstrukcja gwarantująca optymalną zwrotność w miejscu pracy,
a trzyczęściowy wysięgnik hydrauliczny z niskim mocowaniem sworznia przegubowego,
zapewnia maksymalną widoczność we wszystkich kierunkach. Dodatkowo lepszej widoczności sprzyja całkowicie przeszklona kabina.
Dzięki temu operator ma doskonałą widoczność i to w zakresie 360 stopni, a to z kolei gwarantuje większe bezpieczeństwo oraz lepszą
efektywność pracy. Dodatkowo efektywność
i wygodę pracy poprawia przemyślane wyposażenie kabiny. Stanowisko operatora modelu
TH3510D zostało stworzone z myślą o prostocie i trwałości, a wszystkie funkcje hydrauliczne
sterowane są za pomocą jednego joysticka.
Umożliwia on włączanie wszystkich biegów (F-N-R),
a to umożliwia jednoczesne korzystanie z funkcji
napędu i wysięgnika. Przełączniki są pogrupowane według funkcji, a nowa tablica przyrządów
i deska rozdzielcza umożliwiają szybkie monitorowanie osiągów maszyny. Opcjonalny monitor
w wersji Advanced przedstawia zarówno wykresy obciążenia, jak i obraz z tylnej kamery, gdy zostanie włączona. Poza tym może być używany
do wybierania preferencji operatora oraz wykonywania testów diagnostycznych. Dbałość
projektantów o detale i troska o jak najwygodniejszą obsługę maszyny widoczna jest
na przykładzie okien kabiny. Zastosowane
płaskie tafle przeszkleń znacznie ułatwiają
ich montaż, a konstrukcja podłogi
umożliwia szybkie czyszczenie za pomocą węża. Poza tym koszty obsługi
zmniejsza łatwość
serwisowania
uzyskana dzięki
dostępności
wszystkich
standardowych
punktów kontrolnych z poziomu podłoża
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d Stanowisko operatora zostało stworzone z myślą o prostocie i trwałości, a wszystkie funkcje hydrauliczne sterowane są za pomocą jednego joysticka. Przełączniki
są pogrupowane według
funkcji, a nowa tablica przyrządów i deska rozdzielcza
umożliwiają szybkie monitorowanie osiągów maszyny

i ograniczeniu codziennej konserwacji do sprawdzenia poziomu płynów.
W nowych modelach wykorzystano sprawdzone
już w praktyce elementy układu napędowego Cat.
Okazało się, że po połączeniu z prostym,
a przy tym wysoce wydajnym układem hydraulicznym z pompą zębatą, zwiększono trwałość
i niezawodność maszyn. Dodatkowo takie rozwiązanie zapewnia niższe koszty eksploatacji i to nawet w długim czasie użytkowania.
Model TH3510D do napędu wykorzystuje
– spełniający normy emisji EPA Tier Stage IV
– nowy, oszczędny silnik wysokoprężny Cat
C3.4B. Jednostka ma moc 112 KM (83 kW)
i w połączeniu z czterobiegową skrzynią biegów Cat Power Shift napędza obie osie ładowarki. Tym samym uzyskano stały napęd
na cztery koła, gwarantujący doskonałą przyczepność w każdych warunkach. Zwłaszcza
że w przedniej osi zastosowano mechanizm
różnicowy o ograniczonym poślizgu, który dodatkowo zwiększa przyczepność na mokrych
powierzchniach. Pomyślano też o odpowiednim układzie hamulcowym. Na osiach stosowane są mokre, podwójne hamulce tarczowe,
a hamulec postojowy działa w połączeniu
z przednim. W efekcie uzyskano układ hamulcowy, który zapewnia bezproblemowe działa18 Pośrednik Komunalny

s Wszystkie nowe ładowarki
standardowo wyposażone
są w szybkozłącze zintegrowanego nośnika osprzętu
Cat. Dzięki temu oraz bogatemu osprzętowi można wykorzystywać
maszyny
do różnych zadań

nie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
W celu zwiększenia uniwersalności model
TH3510D został wyposażony w standardowe
szybkozłącze zintegrowanego nośnika osprzętu
Cat (IT), które jest kompatybilne ze wszystkimi ładowarkami teleskopowymi Cat. Dostępne jest
opcjonalne, sterowane hydraulicznie złącze
osprzętu. Dodatkowe opcje dla modelu TH3510D
obejmują czujniki cofania, system ważenia ładunku oraz system wskaźników zarządzania ładunkiem LMIS (przeznaczony dla regionów, w których jest wymagany).
Pozostałe modele serii D, które trafiły już
do sprzedaży, charakteryzują się podobnymi właściwościami co opisany TH3510D. Różnią się
przede wszystkim osiągami oraz jednostką napędową. I tak najmniejszy w tej grupie model
TH306D dysponuje udźwigiem znamionowym
rzędu 2.800 kg, a maksymalna wysokość podnoszenia to 5,8 m. Ładowarkę napędza silnik o mocy 100 KM (75kW). Z kolei maszyna TH357D sięga wysokości 7 m, a maksymalny ciężar udźwigu
to 3.500 kg. Do napędu użyto jednostki napędowej o mocy 112 KM (83 kW). Ostatni model
– TH408D napędza ta sama jednostka. Ładowarka zdolna jest transportować ciężar o wadze 4.000 kg, a maksymalna wysokość podnoszenia to granica 7,6 m. Wszystkie silniki współpracują z nowoczesnymi skrzyniami biegów Powerschift, zapewniającymi płynną pracę oraz
optymalne korzyści ekonomiczne.
Jak widać cztery nowe nośniki teleskopowe
Caterpillara, skonstruowano pod kątem wymogów współczesnego rynku. Ładowarki pozwalają uzyskać korzystne efekty ekonomiczne,
a dzięki parametrom technicznym oraz bogatemu osprzętowi dodatkowemu klienci otrzymują
wszechstronne maszyny, zdolne zrealizować nawet najbardziej skomplikowane zadania rynku
komunalnego.

www.manitou.com/pl

MASZYNY KOMUNALNE

Manitou i komunalka? Tandem z przyszłością!
Manitou Polska docenia rosnące znaczenie branży komunalnej.
Dyrektor zarządzający firmy, Wojciech Rzewuski uważa, że warto
angażować się w ten segment rynku. „Komunalka” rozwija się
bardzo dynamicznie. Manitou ma w zanadrzu cały szereg maszyn
i rozwiązań dla firm zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów i walczy z sukcesami o klientów. W ubiegłym roku Manitou Polska zrealizowało kilka spektakularnych zamówień na dostawę maszyn i specjalistycznego osprzętu. – Kilka wiodących
firm z branży komunalnej zdecydowało się na zakup naszych maszyn. Obserwujemy rosnące zainteresowanie marką Manitou, co
niezwykle cieszy i dowodzi słuszności strategii obranej przez Manitou Polska. Decydujące znaczenie dla klientów mają bowiem nie
tylko walory samego sprzętu, ale także poziom obsługi serwisowej oraz możliwość odpowiedniego skonfigurowania i doposażenia maszyny – mówi Wojciech Rzewuski.
Analizy rynkowych perspektyw wypadają dla branży komunalnej wielce pozytywnie. Zakładać zatem należy, że tak uniwersalne maszyny, jakimi są ładowarki teleskopowe Manitou cieszyć się będą coraz większym zainteresowaniem firm zajmujących się recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów. Bez
„teleskopów” nie są w stanie obyć się choćby sortownie śmieci
czy kompostownie. Szereg nowych możliwości otwiera maszynom bogata gama specjalistycznych łyżek oraz chwytaków. – Jak już wspomniałem, Manitou oferuje nie same maszyny, ale także specjalistyczny osprzęt roboczy. Pozwala to nie
tylko poprawić efektywność i wydajność pracy, ale także wydłużyć żywotność oraz podnieść bezawaryjność sprzętu. Mani-

tou Polska ma bardzo bogate doświadczenia w tym względzie.
Dostarczane przez nas maszyny eksploatowane są niekiedy
w naprawdę ekstremalnych warunkach. A mimo to potrafią
przepracować nawet sześć tysięcy godzin rocznie bez dezorganizujących pracę bezproduktywnych przestojów wywołanych
awarią – tłumaczy Wojciech Rzewuski.
W zakresie konfiguracji i doposażenia maszyn Manitou Polska
może wykorzystywać doświadczenia francuskiej centrali. Manitou od lat udanie współpracuje z firmami sektora komunalnego z wielu krajów Europy zachodniej. Odnosząc przy tym
sukcesy nie tylko w rodzimej Francji. Można przenieść je
na polski grunt. Wymiana doświadczeń, do jakiej dochodzi
podczas cyklicznych spotkań dealerów Manitou działających
w różnych krajach i warunkach umożliwia wzajemną inspirację. Życie idzie naprzód, niegdyś nowatorskie sposoby wykorzystania maszyn i osprzętu Manitou stanowią dziś standard.
To co jeszcze do niedawna wydawało się czystą abstrakcją,
staje się normą.
Jeżeli chodzi o branżę komunalną, to w sferze głównych zainteresowań Manitou Polska pozostają w tej chwili sortowanie i przetwórstwo odpadów. Prace w tym sektorze mogą być usprawnione
dzięki możliwości skorzystania z odpowiednio skonfigurowanych
i wyposażonych w specjalistyczny osprzęt roboczy ładowarek teleskopowych. Te z kolei mogą być wspomagane przez inne maszyny z oferty Manitou Polska. Na przykład małe ładowarki Gehl
sprawdzające się w pracach typowo porządkowych, takich jak zamiatanie, odśnieżanie czy posypywani nawierzchni drogowych.
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Druga młodość „teleskopów”

Choć w tym roku mija 40 lat od czasu, gdy zespół konstruktorów JCB opracował pierwszą
ładowarkę teleskopową, to w Polsce maszyny tego typu na szeroką skalę zaczęto stosować
dopiero w obecnym wieku. Początkowo traktowano je nieufnie – szczególnie w branży komunalnej i budowlanej, rolnictwo sięgało po nie chętnie już wcześniej – nie widząc ich ekonomicznego potencjału. Jednak rozwój gospodarki rynkowej wymuszał na przedsiębiorcach szukania rozwiązań, gwarantujących optymalizację kosztów, na którą istotny wpływ
ma wybór odpowiedniej maszyny.
Dlatego coraz większym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć maszyny, które są nie tylko wydajne
i niezawodne, ale jednocześnie uniwersalne. A idealną odpowiedzią na te wymogi współczesnego
rynku są ładowarki teleskopowe, które w naszym
kraju od kilku lat przeżywają drugą młodość.
Nic więc dziwnego, że popyt na nośniki teleskopowe stale rośnie. Dotyczy to praktycznie wszystkich
gałęzi gospodarki, ale maszyny te wydają się być
wręcz stworzone do branży komunalnej. Mają one
bowiem wydajne układy hydrauliczne i umożliwiają
współpracę z różnym osprzętem dodatkowym, stając się wielofunkcyjnymi nośnikami narzędzi. W ten
sposób jedna maszyna może być wykorzystywana do bardzo wielu czynności, eliminując konieczność zakupu i utrzymywania dużej liczby sprzętu.
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a W roku 1977 niewielki zespó∏
konstruktorów JCB opracowa∏ pierwszą ∏adowarkę teleskopową. W ciągu trzech
dekad, jakie up∏ynę∏y od tego czasu Brytyjczycy wprowadzając szereg innowacyjnych rozwiązań zrewolucjonizowali rynek „teleskopów”

s Niskie posadowienie wysięgnika zapewnia operatorowi
dobrą widoczność na prawą
stronę maszyny oraz do tyłu,
co ze względów bezpieczeństwa jest niezwykle istotnie
przy pracach na ograniczonej przestrzeni

Wprawdzie nadal można zetknąć się z opinią, że
to, co można stosować do wszystkiego, w rezultacie nie nadaje się do niczego, ale jej zwolennicy w przypadku teleskopowych nośników osprzętu muszą ją poddać weryfikacji. Dlaczego?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, w jakich warunkach muszą obecnie funkcjonować wykonawcy realizujący zadania związane z branżą komunalną. Konkurencja, wymuszająca obniżanie
kosztów inwestycji wyśrubowane terminy, no
i jeszcze ograniczenia związane z miejscem realizacji zadania (tereny zurbanizowane, prace w ciągach komunikacyjnych), to tylko niektóre bariery,
które trapią wykonawców. W wielu wypadkach
rozwiązaniem tych problemów może być stosowanie maszyn teleskopowych.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji o włączeniu
do parku maszynowego teleskopowego nośnika
osprzętu – mimo że jest on z natury rzeczy maszyną uniwersalną – należy dokładnie przeanalizować, jakiego rodzaju prace będziemy nim wykonywać. Pod uwagę należy brać zarówno parametry techniczne maszyny, jak i – szczególnie
w przypadku wykorzystywania jej głównie
do prac transportowych – rodzaj przemieszczanych ładunków.
Maszyny teleskopowe są z reguły wszechstronniejsze niż, traktowane również jako sprzęt wieloczynnościowy, ładowarki kołowe, koparki hydrauliczne czy koparkoładowarki. Przy pomocy „teleskopów” prowadzić można nie tylko prace niwelacyjne, przeładunkowe oraz transportowe bli-
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skiego zasięgu, ale także wszelkiego rodzaju
czynności wykonywane zwykle terenowymi wózkami widłowymi. W praktyce nie oznacza to oczywiście możliwości całkowitego zastąpienia popularnymi „teleskopami” maszyn specjalistycznych.
Jednak nie to jest głównym powodem, że ciągle
jeszcze stosunkowo niewiele firm decyduje się
na pozyskanie maszyn teleskopowych. Znacznie
trudniejszym do przezwyciężenia problemem jest
z pewnością brak ostatecznego przekonania co
do faktycznej uniwersalności „teleskopów”, a także konieczność zatrudniania do ich obsługi lepiej
wyszkolonych operatorów.
Teleskopowe nośniki osprzętu są najczęściej spotykane w wersji ze sztywną ramą, a coraz większym uznaniem cieszą się obecnie wersje z obrotową częścią nadwozia. Dostępne są co prawda
także przegubowe ładowarki kołowe – z krótkim,
teleskopowym ramieniem wysięgnika, ale z powodu stosunkowo niewielkiego udźwigu, ograniczonych koordynatów pracy oraz uzależnionej
od ustawienia stabilności, nie można ich raczej
potraktować jako klasyczne „teleskopy”.
Najważniejszymi kryteriami bezpieczeństwa pracy dla maszyn teleskopowych są stateczność dynamiczna i statyczna.
W celu przekonania przedsiębiorców, działających w sektorze komunalnym do zalet „teleskopów”, konstruktorzy skoncentrowali się na dążeniach do poprawy osiągów oraz warunków pracy operatorów oraz zapewnieniu im maksymalnego bezpieczeństwa. I tak, zwiększeniu statycznej i dynamicznej stateczności maszyn służy niskie posadowienie wysięgników oraz montaż silników napędowych pomiędzy osiami w bocznej
części nadwozia. Przez dynamiczną stateczność
rozumie się występującą podczas jazdy maksymalnie obciążonej maszyny (lub też znajdującej
się w pozycji spoczynkowej bez wysuniętych
podpór), wystarczającą stabilność wzdłużną i odporność na przechyły boczne. Z kolei statyczna stateczność maszyny sztywnoramowej dotyczy przechyłów bocznych ładowarki wspartej
na łapach wspornikowych w części przedniej.
W przypadku maszyny z obrotowymi elementa-

a Maszyny Merlo pracują
w wielu nietypowych miejscach, także pod ziemią
na budowie drugiej linii warszawskiego metra…

s Ładowarki teleskopowe w swojej ofercie miało także Komatsu. Dzięki wszystkim ko∏om
skrętnym maszyny imponowały zwrotnością. Jest to niezwykle ważna cecha podczas
prac wykonywanych na ograniczonej przestrzeni…

mi nadwozia, jej podwozie oparte być musi
na pięciu łapach wspornikowych.
Większość spośród producentów nośników teleskopowych umiejscawia silnik maszyny w jej
środkowej części, po prawej stronie między
osiami. Taki sposób zabudowy jednostki napędowej pozwala na montaż podstawy wysięgnika
teleskopowego, jak najbliżej końca podwozia.
Prowadzi to w rezultacie do obniżenia punktu
ciężkości maszyny. Wysokość montażu silnika
w tylnej części uzależniona jest bowiem od miejsca zajmowanego przez tylną oś. W sposób naturalny silnik posadowiony z tyłu nadwozia pełniłby rolę przeciwwagi. Maszyna w takim przypadku straciłaby jednak na stabilności. Patrząc
z drugiej strony, położenie punktu ciężkości
w centralnym miejscu maszyny ma pozytywny
wpływ na zachowanie przez nią stabilności podczas prac na pochyłościach, szybkiego pokonywania ostrych zakrętów, a także w czasie przyspieszania i hamowania.
Niskie posadowienie wysięgnika zapewnia operatorowi dobrą widoczność na prawą stronę maszyny oraz do tyłu. W przypadku maszyn samojezdnych jest to jeden z podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Statystyki wykazują dobitnie, że do większości wypadków na placach budowy z udziałem maszyn dochodzi podczas cofania. Głównie dlatego, że operator nie jest w stanie zbyt długo obserwować obszaru za maszyną.
Musi koncentrować się na tym co dzieje się
przed maszyną i po jej bokach, a przede wszystkim na transportowanym ładunku.
Z reguły maszyny sztywnoramowe, osiągające
wysokość podnoszenia ponad dziesięć metrów,
wyposażane są standardowo w hydraulicznie łapy wspornikowe umieszczone w części przedniej.
Możliwość ustawiania każdej łapy z osobna pozwala nie tylko na zniwelowanie nierówności terenu, lecz także – w połączeniu z wahliwą tylną
osią – na ograniczenie przechyłów poprzecznych.
W przypadku maszyn z obrotowymi elementami
nadwozia konieczne jest niezależne ustawianie
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wszystkich czterech podpór, tak by oś obrotu maszyny była zawsze ustawiona w pionie. Tylko
w ten sposób w pełni wykorzystać można określone dla statycznego stanu maszyny obciążenia
graniczne. Analizując ich diagram operator orientuje się, jaki maksymalny ciężar i na jaką wysokość może podnieść przy danym wychyle wysięgnika. Operator musi bezwzględnie przestrzegać
tych wartości. Przenosząc bowiem zbyt duży ciężar nie będzie w stanie osiągnąć wymaganego
wysięgu. Przeciążenie doprowadzić może
do uszkodzenia maszyny.
Maszyny teleskopowe transportują często drogie
materiały. Ich ewentualny upadek powoduje nie
tylko straty materialne, ale również zagrożenie dla
przebywających w pobliżu ludzi i innych urządzeń. W celu zmniejszenia do minimum ryzyka
wypadku, operator musi stale koncentrować się
na manewrowaniu maszyną i ładunkiem.
Większość producentów „teleskopów” oferuje
w swych maszynach system samodiagnozy. Operator jest na bieżąco informowany o stanie maszyny, ewentualnych zagrożeniach, w przypadku wystąpienia usterki może także zlokalizować jej miejsce i natychmiast podjąć środki zaradcze.
Konstruktorzy wszystkich producentów „teleskopów” pracują nad tym, by maszyny były w stanie
pewnie przenosić coraz większe ciężary. W tym celu wysięgnik teleskopowy stojącej maszyny powinien mieć możliwość przemieszczania się na obie
strony, a sam nośnik powinien bez najmniejszych
problemów uporać się z nierównościami wzdłużnymi wynikającymi z ukształtowania terenu.
Chociaż klienci żądają maszyn o możliwie dużym
udźwigu, to jednak widać wyraźnie granicę,
po przekroczeniu której maszyny cieszą się
mniejszą popularnością. Stanowi ją udźwig ponad pięciu ton. Dzieje się tak z dwóch powodów.
Po pierwsze mają one zbyt duże gabaryty,
po drugie zaś są po prostu za drogie.
Rosnąca liczba sprzedanych maszyn teleskopowych stanowi wyzwanie dla producentów osprzętu roboczego. Dopiero bowiem możliwość korzystania z różnych narzędzi czyni z „teleskopów”
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a Ładowarka teleskopowa
MHT 790 zapewnia udźwig
wynoszący 9 ton i wysięg
równy prawie 7 metrów, pozwalając na łatwe operowanie belami sprasowanej
makulatury, zwłaszcza przy
ich stogowaniu

s Ślady na śniegu świadczą
o doskona∏ej zwrotności tego typu maszyn, w tym przypadku ładowarki marki New
Holland

urządzenia prawdziwie uniwersalne. Z reguły
osprzęt montowany jest za pomocą szybkozłącza
na końcu teleskopowego wysięgnika, tak że w razie potrzeby maszyna może zostać błyskawicznie przygotowana do rzadko wykonywanych,
bądź stale zmieniających swój charakter robót
specjalistycznych. Szybkozłącze pozwala operatorowi na zmianę narzędzia w ciągu zaledwie kilku minut bez konieczności opuszczania kabiny.
Jedynie narzędzia napędzane hydraulicznie muszą zostać przez operatora ręcznie podłączone
do systemu hydrauliki maszyny. W praktyce budowlanej nie sprawdzają się bowiem szybkozłącza hydrauliczne. Są one ciągle zbyt drogie i awaryjne. Zaletą ręcznego łączenia układów hydraulicznych jest możliwość sprawdzenia przez operatora czystości i szczelności połączeń.
Już podstawowe wersje maszyn teleskopowych
wyposażane bywają w funkcjonalne narzędzia.
Większość z nich montowana jest już w fazie produkcji maszyny. Inne można wprawdzie zainstalować po zakupie, jednak wiąże się to z koniecznym przestojem i większymi kosztami. Dlatego
warto przeanalizować nasze potrzeby przed złożeniem zamówienia na maszynę.
Właściwy transport ciężaru polega na odpowiednim operowaniu przenoszonym ładunkiem oraz
dopasowaniu prędkości, przyspieszeń i opóźnień do panujących warunków. Wszystkie ładunki powinny być transportowane przy w pełni złożonym wysięgniku i na wysokości bliskiej podłożu (około czterdziestu centymetrów nad ziemią).
Prędkość jazdy odgrywa rolę szczególnie
przy pokonywaniu zakrętów. Im ostrzejszy zakręt, tym mniejszą prędkość może rozwijać maszyna. Nośniki teleskopowe są szczególnie narażone na wywrócenie się, przy czym decydujące znaczenie ma tu wysokość wysięgu. Maszyny
dojeżdżające z wysuniętym wysięgnikiem
do miejsc pracy położonych na wysokości, muszą poruszać się z minimalną prędkością. Muszą
być też łagodnie wyhamowywane. Operatorzy
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zatrudniani do obsługi maszyn teleskopowych
powinni być szczególnie dobrze wyszkoleni,
w przeciwnym razie narażają samych siebie i innych na ryzyko wypadku.
Ważnym wyróżnikiem podlegających wysokim
obciążeniom maszyn teleskopowych jest to, że
różne wychylenia kół przednich podczas pokonywania zakrętów nie pociąga za sobą znaczących
zmian w momencie równowagi, tak jak ma to
miejsce w przypadku przegubowych ładowarek
kołowych. Maszyny teleskopowe mają w większości przypadków stały napęd na cztery koła i nawet na miękkim podłożu dysponują wystarczającą zdolnością pokonywania wzniesień.
Maszyny teleskopowe od lat cieszą się niezmiennie wysoką popularnością za Oceanem. Ciekawostkę stanowi fakt, że podczas gdy produkcję
„teleskopów” w USA rozwijają Brytyjczycy z JCB,
Amerykanie próbują podboju Starego Kontynentu. Mowa tu o firmie JLG, która wybudowała fabrykę nośników teleskopowych w Europie. Maszyny przeznaczone są zarówno dla branży komunalnej, jak i budowlanej oraz rolniczej.
Jednak to nie Amerykanie dominują na europejskim rynku. Teleskopowe nośniki osprzętu ma
w swej ofercie wielu producentów maszyn, takich
jak: JCB, Bobcat, Manitou, John Deere, Caterpillar,
Komatsu, Liebherr, Haulotte, New Holland, Merlo…
W Polsce też były próby stworzenia rodzimej konstrukcji, była nią na przyklad maszyna produkowana przez firmę Technocentrum ze Stalowej Woli.
Prekursorem w produkcji tych maszyn był brytyjski koncern JCB, który pierwszą ładowarkę teleskopową zaprezentował już w roku 1977, a w następnych czterech dekadach, zrewolucjonizował
rynek „teleskopów”, wprowadzając dalsze innowacyjne rozwiązania techniczne.
Zastosowanie dwu-, trzy-, a później czterosegmentowego wysięgnika, czterech kół skrętnych,
zabudowy silników umożliwiającej odpowiednie
posadowienie wysięgnika, to tylko niektóre z nowatorskich rozwiązań wdrożonych przez Brytyjczyków. Widać wyraźnie, że konsekwentnie stawiają oni na rozwój tego typu konstrukcji. Świad-

a Dzięki nisko po∏ożonemu
środkowi ciężkości oraz
szerokiemu rozstawowi sterowanych kó∏ nośniki teleskopowe JCB odznaczają
się wysoką stabilnością
i manewrowalnością

f W Polsce także produkowane były „teleskopy”. Handler
HT 285 stanowił owoc kooperacji stalowowolskiej firmy Technocentrum z brytyjskim partnerem

s Podniesienie poziomu uniwersalności maszyny umożliwia różnego rodzaju
osprzęt roboczy: ∏yżki,
uchwyty, wid∏y, haki, pojemniki samowy∏adowcze
czy zamiatarki

czy o tym wielomilionowa – oczywiście liczona w funtach – inwestycja podjęta na terenie firmy w środkowej Anglii, w Rochester. Pozwoliła
ona na podwojenie produkcji ładowarek teleskopowych, co pozwoliło sprostać zamówieniom napływającym z całego świata.
Podobnie długie doświadczenie w budowie ładowarek teleskopowych ma francuska firma MANITOU. Zaliczana jest do ścisłej czołówki światowych wytwórców w tym segmencie, a swój sukces zawdzięcza przede wszystkim wypracowanej
przez dziesiątki lat opinii producenta maszyn
o trwałej i solidnej konstrukcji. Ładowarki teleskopowe MANITOU zaprojektowane z myślą o pracach w segmencie komunalnym dzielą się
na dwie podgrupy. Do pierwszej zaliczają się ładowarki teleskopowe MT o sztywnej ramie, podnoszące ładunki na wysokość od siedmiu do siedemnastu metrów. W skład drugiej grupy wchodzą ładowarki teleskopowe MRT z obrotowym
wysięgnikiem i wysokości podnoszenia od czternastu do trzydziestu metrów.
Najbardziej popularną grupę ładowarek teleskopowych stanowią maszyny podnoszące ładunek
na wysokość siedmiu metrów, a maksymalny
udźwig to 3,2 tony. Wszystkie maszyny napędzane
są wysokoprężnymi silnikami Perkins, a zastosowane w nich podzespoły (mosty i układ hydrauliczny) pochodzą od renomowanych poddostawców.
Pośrednik Komunalny
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Stosunkowo niedawno do grona producentów ładowarek teleskopowych dołączył Liebherr,
a pierwsze maszyny tego typu były przeznaczone na wynajem w krajach niemieckojęzycznych.
Zdaniem producenta w ten właśnie sposób, z walorami nowych „teleskopów” w stosunkowo krótkim czasie, mogła zapoznać się duża rzesza ich
potencjalnych nabywców.
Typoszereg ładowarek teleskopowych Liebherr
składa się z czterech modeli. Ich premiera odbyła się w 2014 roku podczas monachijskich targów
Bauma. Maszyny TL 435-10, TL 435 -13, TL 44510 i TL 442-13 zapewniają wysokość podnoszenia od dziesięciu do trzynastu metrów i udźwig
od 3,5 do 4,5 tony. Wszystkie nośniki napędzane
są nowoczesnym turbodoładowanym czterocylindrowym silnikiem o mocy 80 kW/109 KM.
Stało się już dobrą tradycją Liebherra – podobnie
jak to miało miejsce przy wprowadzeniu innych
rodzajów maszyn, jak na przykład ładowarek kołowych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, że produkcja nowości powierzana jest najlepszym fabrykom firmy. Austriackie zakłady
w Telfs wytwarzające spycharki i układacze rur
nie tylko zaprojektowały nowe ładowarki teleskopowe, ale także podjęły ich produkcję na uruchomionej specjalnie w tym celu linii.
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek
w przypadku ładowarek jest firma Bobcat. Wprawdzie kojarzona jest przede wszystkim, jako producent zwinnych, niewielkich maszyn, ale ma też
w swej ofercie bogatą gamę maszyn o znacznie
szerszym zastosowaniu. Wśród nich istotną część
stanowią ładowarki teleskopowe. A o tym, jak dużą wagę firma przywiązuje do tego segmentu maszyn niech świadczy fakt wprowadzenia na rynek,
w ostatnim czasie nowej serii ładowarek telesko-

a Dzięki dużej mocy, udźwigowi i możliwości stosowania
różnego rodzaju osprzętu roboczego nośniki teleskopowe MANITOU stanowią idealne urządzenie do obs∏ugi
zakładów
przetwarzania
odpadów

f Liebherr dopiero niedawno
dołączył do grona producentów nośników teleskopowych. Ich światowa premiera odby∏a się w Monachium podczas targów Bauma w roku 2007

d Maszyny Bobcat cechują
się wyjątkową wszechstronnońcią zastosowań.
Doskonale spisują się bowiem nie tylko w przedsiębiorstwach komunalnych
ale także w firmach budowlanych, w przemyśle oraz
w branży ogrodniczej.
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powych ze sztywną ramą. Tym samym oferta Bobcat poszerzona została o 11 nowych modeli,
o maksymalnym udźwigu od 2,6 do 4,1 t i wysokości podnoszenia od sześciu do osiemnastu m.
Nowe maszyny oferowane są z trzyletnią gwarancją w standardzie, a ich produkcja odbywa się
w zakładzie zlokalizowanym we francuskim
Pontchâteau (Loire Atlantique).
Na rynkach europejskich, gdzie obowiązują surowe regulacje dotyczące emisji, najwyższą wydajność zapewnia produkowany przez Bobcat nowy
silnik wysokoprężny D34. Jest on zgodny z normami Stage IIIB/IV, a powstał specjalnie z myślą
o nowej generacji ładowarek teleskopowych ze
sztywną ramą. Jego wprowadzenie zoptymalizowało wydajność wszystkich modeli serii. Niewielki rozmiar modelu D34 w połączeniu z nową, niskoprofilową klapą poprawia widoczność od strony silnika, co jest przecież tak istotne podczas
przenoszenia ładunków. Silniki dostępne są
w dwóch różnych konfiguracjach. Model o mocy 55,2 kW (75 KM) zapewnia oszczędną pracę,
bez wtrysku roztworu wodnego mocznika (DEF).
Dodatkowo zawiera układ utleniania katalitycznego (DOC) gwarantujący oczyszczanie spalin. Natomiast model o mocy 74,5 kW (100 KM) przeznaczony jest do prac w trudnych warunkach. Podobnie, jak mniejsza jednostka jest także wypo-
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sażony w technologię DOC wraz z systemem selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) i wtryskiem
DEF. Dodatkowo silniki te posiadają elektroniczne, wysokociśnieniowe układy wtrysku paliwa
Common Rail, system sterowania powietrzem
z turbosprężarką oraz chłodzony system recyrkulacji spalin dla zapewnienia ich mniejszej
toksyczności. Poza tym nie wymagają wykorzystania z filtra cząstek stałych (DPF).
Bardzo szeroką gamę ładowarek teleskopowych,
dedykowanych w znacznej mierze branży komunalnej, ma w ofercie firma Bergerat Monnoyeur.
Firma jako wyłączny, autoryzowany dealer maszyn Cat w Polsce ma w sprzedaży aktualnie aż
kilkanaście „teleskopów”. Do niedawna klienci
mogli wybierać spośród gamy 10 ładowarek serii C, ale już od tego roku w ofercie firmy dostępne są też nowsze maszyny z serii D. Nowa seria
stopniowo będzie uzupełniać gamę ładowarek,
a w pierwszym rzucie na rynku pojawiły się modele oznaczone symbolami: TH306D, TH357D,
TH408D i TH3510D.
Nowe maszyny mają wszystkie zalety ładowarek
serii C, ale zastosowane nowe rozwiązania, sprawiają że są jeszcze bardziej wydajne i ekonomiczne. Zadbano także o większy komfort pracy oraz
bezpieczeństwo operatora. Poza tym dostosowano konfigurację maszyn, tak aby zwiększyć ich
uniwersalność. I tak wprowadzone obecnie
do sprzedaży modele serii D oferują maksymalną
wysokość podnoszenia od 5,8 (model TH306D)
do blisko 10 metrów (TH3510D). Natomiast maksymalny udźwig zawiera się w przedziale
od 2.800 (TH306D) do 4.000 kg (TH408D).
Wszystkie ładowarki wyposażono w optymalnie
dobrane jednostki napędowe. Nowoczesne, własnej produkcji, silniki Cat dysponują osiągami,
gwarantującymi sprawną, bezawaryjną pracę,
a w połączeniu z nowoczesnymi skrzyniami biegów Powerschift pozwalają uzyskać korzystne
warunki ekonomiczne. Cztery modele serii D mają jednostki napędowe o mocach od 74,4 kW
(100 KM) do 83 kW (112KM). Oczywiście w tak
szerokiej gamie maszyn, klienci bez trudu znajdą

a Doskona∏a zwrotność maszyn
Caterpillar jest wynikiem
ma∏ego promienia skrętu oraz
trzech różnych trybów sterowania skrętem kó∏ (przednie
ko∏a, cztery ko∏a oraz „chód
kraba”) wybieranych przez
operatora
za
pomocą
prze∏ącznika trójpozycyjnego

s Dzięki swej unikatowej
wszechstronności ładowarki
teleskopowe Merlo coraz
częściej stanowią podstawowe wyposażenie sortowni, składowisk odpadów itp.

ładowarki o specyfikacji optymalnie dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb.
Ogromne doświadczenie w produkcji nośników
teleskopowych ma firma Merlo. Mimo ugruntowanej pozycji jednego z liderów segmentu firma
nie zwalnia tempa, a wprost przeciwnie, nieustannie prowadzi prace mające na celu wprowadzanie do produkcji innowacyjnych rozwiązań. Ich cel to ładowarki teleskopowe, które mają być jeszcze bardziej wydajne, bezpieczne, uniwersalne i komfortowe. Innowacyjność maszyn
nowej generacji dotyczyć ma wszystkich faz ich
powstawania, począwszy od projektu, przez wykorzystanie najnowszych technologii i najwyższej
jakości podzespołów, aż po sposób zorganizowania procesu produkcji. Ponieważ we wszystkich modelach zastosowane zostaną te same
technologie, pozwoli to na unifikację produkcji,
a tym samym dalsze podniesienie jakości maszyny opuszczającej linię produkcyjną fabryki we
włoskiej miejscowości Cuneo.
Merlo od zawsze angażowała się w tworzenie
konstrukcji maszyn, które imponują wydajnością,
ale także ekonomiczną eksploatacją. Dlatego
Merlo wprowadziło do swoich maszyn innowacyjny system EPD (Eco Power Drive). Doświadczenia wyniesione z pracy w warunkach rzeczywistych pokazują, że zmniejsza on poziom zużycia paliwa nawet o trzydzieści procent. Zasada
działania systemu EPD oparta jest na module
elektronicznym, do którego podłączony jest bezprzewodowy pedał gazu. Dostosowuje on prędkość obrotową silnika wysokoprężnego
do wskaźników oszczędności paliwa definiowanych przez moduł dla konkretnych warunków roboczych. System EPD pozwala ograniczyć zużycie paliwa przy zachowaniu maksymalnej wydajności maszyny. Testy praktyczne wykazały, że
na każde tysiąc godzin pracy maszyny w średnich warunkach roboczych można w ten sposób
zaoszczędzić nawet 3.000 litrów paliwa. W ciągu
roku może być to zatem kwota sięgająca kilkunastu tysięcy złotych…
Pośrednik Komunalny
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Opony do zadań specjalnych
Elementem niezbędnym do efektywnej pracy każdej maszyny jest dobór właściwego ogumienia. Należy brać pod uwagę nie tylko rodzaj maszyny, ale też miejsce, w którym będzie ona
pracować. Szczególną rozwagą powinni się wykazać przedsiębiorcy, którzy wykorzystują maszyny w zakładach utylizacji odpadów komunalnych, gdyż tam opony są narażone na wyjątkowo ekstremalne warunki. W tym wypadku nie opłaci się stosować „zwykłych” opon, trzeba sięgać po opony specjalistyczne, gdyż tylko one zapewnią odpowiednio długi czas bezawaryjnego użytkowania. A to z kolei pozwoli osiągnąć optymalne efekty ekonomiczne. Dlatego zwróciliśmy się do Mariusza Wrońskiego, menadżera firmy Magna Tyres Poland, aby wyjaśnił czym
należy się kierować decydując się na zakup opon do tak specjalistycznych prac.
Pośrednik Komunalny: – Przebicia to jeden z najczęstszych
problemów związanych z oponami. Szczególnie często mają z tym do czynienia przedsiębiorcy zakładów komunalnych, zakładów utylizacji, złomowisk. W jaki sposób mogą
oni zmniejszyć ilość przestojów z tym związanych?
Mariusz Wroński: – Najpowszechniejszym rozwiązaniem
w większych ładowarkach jest zastosowanie całostalowej,
radialnej opony klasy L5. Wzmocnione boki, mieszanka gumy odporna na przecięcia oraz bardzo wysoki bieżnik dają
dużą pewność ciągłości pracy. Jednak każdą pneumatyczną oponę, choćby najwyższej klasy można przebić, a poważne uszkodzenie opony wysokiej klasy to wyrzucenie, nomen
omen w śmieci, dużych pieniędzy. Jedynym pewnym rozwiązaniem jest zamontowanie opony pełnej. Taka opona
może być przebijana i przecinana wielokrotnie, a i tak maszyna będzie zdolna kontynuować pracę. Dzieje się tak,
gdyż guma w oponie dobrej firmy nie będzie się rozrywać
w miejscach uszkodzeń.
PK: – To sprawdza się w przypadku dużych maszyn. A jaka
jest recepta dla mniejszych, lub średnich ładowarek?
MW: – Do nich także można stosować opony pełne. Nasza
firma ma w ofercie trzy rodzaje takich opon. Ładowarki teleskopowe czy też popularne „bobcaty” są fabrycznie wyposażane w zazwyczaj diagonalne, słabe jak na tak ciężkie warunki, opony. Konieczna jest więc zmiana felg, bo pełne
opony w takiej wersji nie występują. Klient słysząc to, za26 Pośrednik Komunalny

zwyczaj traci zainteresowanie nowościami i zostaje przy dotychczasowym rozwiązaniu. To błąd, bo taki zakup trzeba
traktować jako inwestycję, która zwraca się już przy drugim,
rzadziej trzecim komplecie opon. Z nowymi felgami mamy
znacznie lepszy wybór opon specjalistycznych, zarówno całostalowych pneumatycznych, jak i pełnych. W większości
fabrycznie wyposażanych maszyn mamy do czynienia
z oponami pneumatycznymi, montowanymi na felgi pojedyncze, bezdętkowe, co właściwie nie pozwala na wybór
opony typowo skalnej, tzw. L5.

a Założenie opon pełnych do ciężkich ładowarek gwarantuje długie, bezawaryjne
użytkowanie. Nawet w trudnych warunkach mogą być używane przez kilka lat.
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PK: – Czy wypełnienie opon elastomerem nie jest lepszym
rozwiązaniem?
MW: – Takie rozwiązanie było bardziej rozpowszechnione
w czasach, kiedy nie było dobrego dostępu do opon pełnych, a te, które były oferowane, nie dawały wystarczającej
amortyzacji. Obecnie z wielu względów jest to nieuzasadnione. Z ekonomicznych, ponieważ takie rozwiązanie ma
sens jedynie przy zastosowaniu wysokiej klasy opony L5,
a jej cena wraz z opłatą za wypełnienie jest porównywalna
z kosztem opony pełnej. Jak również – a raczej przede
wszystkim – dlatego, że bieżnik opony pełnej jest od 2
do 2,5 razy głębszy niż opony klasy L5. Natomiast oceniając tylko z technicznego względu, otrzymuje się kosztowny
produkt, który i tak można zniszczyć, gdyż przecięcie konstrukcji opony często prowadzi do wykruszenia się elastomeru. Poza tym ponosi się dodatkowe ryzyko, że usługa wypełnienia elastomerem zostanie źle wykonana. A tego nie
da się ocenić od razu, gdyż nie sposób zweryfikować jakości materiału ani procesu napełniania i „leżakowania”, który
ma miejsce przecież zanim produkt zostanie dostarczony
klientowi. Na koniec warto dodać, że demontaż opony wypełnionej elastomerem jest dużo trudniejszy, a utylizacja
droższa i bardziej kłopotliwa.
PK: – Jednak opona pełna nie zawsze może być stosowana. Co w takim wypadku należy zrobić?
MW: – Faktycznie, nie zalecamy stosowania pełnej opony
wtedy, gdy podłoże, po którym maszyna jeździ jest bardzo
nierówne, albo drogi „odstawu” są bardzo duże. Przy czym
w przypadku zakładów utylizacji odpadów nierówny teren nie
oznacza, np. konieczności przejazdu przez tory kolejowe,
a raczej jazdę po hałdzie śmieci. W takich przypadkach pozostaje wybór dobrej opony, tzw. „skalnej”, czyli wymienianej wcześniej opony L5. W naszej ofercie takim wymaganiom
z powodzeniem sprostają opony z górnej półki – MAGNA MA10,
albo jej tańszy odpowiednik – ale mimo to świetnie sprawdzający się u naszych klientów – MTP WB10. Polecamy też
ich bardziej bardziej „trakcyjnych” odpowiedników, czyli opony MAGNA MA08 i MTP WB05.
PK: – Polecają Państwo stosowanie opon z otworami. Z czego to wynika i jakie korzyści przynosi to użytkownikom?

a Opony pełne można z powodzeniem stosować także w ładowarkach teleskopowych, zwłaszcza gdy pracują w tak ciężkich warunkach, jakie panują na składowiskach odpadów
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a Przebicia to jeden z najczęstszych problemów związanych z oponami. Szczególnie często mają z tym do czynienia przedsiębiorcy zakładów komunalnych, zakładów utylizacji, złomowisk

MW: – Takie otwory to większa powierzchnia odprowadzania
ciepła z opony, ale to jest spojrzenie producenta. Dla użytkownika liczy się poprawa amortyzacji maszyny. Dwa rzędy otworów w części amortyzacyjnej opony daje niezbędne minimum,
żeby maszyna i operator nie ucierpieli.
PK: – Czy producenci maszyn nie mają nic przeciwko pełnym oponom w ich produktach?
MW: – Nasze opony dostarczamy do większości producentów
maszyn, więc najwyraźniej dopuszczają i akceptują takie rozwiązanie.
PK: – Na pewno montaż takich opon wymaga specjalistycznych urządzeń. Gdzie właściciele maszyn mogą otrzymać
taką usługę?
MW: – Opony należy „wcisnąć” na felgę przy użyciu dużej prasy do opon. Magna Tyres Poland posiada taką prasę. Odbieramy felgi od klienta, montujemy opony i odsyłamy koła
do klienta. W ciągu 2-3 dni od wysłania felg klient jeździ
na swoich nowych, „pancernych” oponach i przestaje myśleć
o ich wymianie przynajmniej przez następne kilkanaście miesięcy, a często zdarza się, że ponowna wymiana konieczna
jest dopiero po kilku latach.
PK: – A ile wynosi koszt takiego całego pakietu, łącznie
z zakupem opon pełnych?
MW: – Mało, jeśli ktoś patrzy na pełnię kosztów, szczególnie
gdy skalkuluje całościowo pracę swojego sprzętu. Wystarczy
że podliczy koszty związane z: przestojem maszyny i brakiem
ciągłości pracy, czasem pracowników zaangażowanych w wymianę/naprawę ogumienia i w końcu na same koszty napraw
czy zakupu kolejnego kompletu opon. Dużo, jeśli ktoś patrzy
jedynie na koszt zakupu i montażu nie myśląc o osiąganych
korzyściach i świętym spokoju.
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Tercet z Komatsu na szkoleniu w Łodzi
Libet – jeden z największych producentów wyrobów betonowych segmentu premium – zaprosił na szkolenie do swojego zakładu produkcyjnego w Łodzi dystrybutorów, wykonawców oraz
architektów krajobrazu. Przez dwa tygodnie w sumie blisko trzy tysiące osób miało możliwość
zapoznania się nie tylko z pełną gamą produktów Libetu, ale także z ofertą ich partnerów. Jednym z nich jest firma Komatsu, która zaprezentowała w Łodzi trzy maszyny kompaktowe – ładowarkę WA70 oraz koparki PC26MR i PC55MR.
Libet to czołowy producent wyrobów betonowych
segmentu premium. Dysponuje w Polsce 15 zakładami produkcyjnymi i osiemdziesięcioma
punktami sprzedaży z kompleksową obsługą.
Tam klienci otrzymują nie tylko możliwość wyboru z całej palety produktów Libet, ale także mogą
liczyć na fachowe doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji, a także nawiązać kontakt z wyspecjalizowanymi ekipami wykonawców. W zapewnieniu odpowiedniego poziomu obsługi służą między innymi warsztaty i wykłady. Pierwsze
odbyły się w ubiegłym roku, a skorzystało z nich
półtora tysiąca osób.
Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do wykonawców i architektów krajobrazu. Podczas
warsztatów prezentowane były najnowsze zagadnienia projektowe oraz technologiczne, a w tym roku program został poszerzony o możliwość zapoznania się z maszynami Komatsu, co jak się okazuje tylko z pozoru może wydawać się dziwną
współpracą. Wręcz przeciwnie, działanie to wpisuje się idealnie nie tylko w strategię marketingową
obu firm, ale też w oczekiwania uczestników.
– Dlaczego Komatsu? Szkolenia prowadzimy
pod kątem potrzeb zgłaszanych przez naszych
klientów. Po ubiegłorocznym cyklu pojawiła się informacja, że wykonawcy chcieliby mieć możliwość
korzystania podczas takich szkoleń także z maszyn
i urządzeń przydatnych w ich pracach. A my stawiamy na kompleksową obsługę i w odpowiedzi
na te postulaty przygotowaliśmy program Libet Tools. Stąd też w tym roku na szkoleniach obecni są
partnerzy techniczni, dysponujący profesjonalnym
i niezawodnym sprzętem. Jest wśród nich Komatsu, które dysponuje odpowiednimi maszynami
do prac ziemno-drogowych – tłumaczy Katarzyna
Nosalik, dyrektor d. s. Marketingu Libiet S.A.

a Ekspozycja Komatsu wzbudzała duże zainteresowanie
uczestników
warsztatów.
Uznanie zdobyły parametry
maszyn pozwalające pracować na ograniczonych placach budowy.

f Uczestnicy warsztatów, którzy w większości na co
dzień mają styczność z maszynami, z dużym zainteresowaniem słuchali prezentacji pracowników Komatsu

d W koparkach Komatsu postarało się o zapewnienie
jak największego komfortu
pracy operatora. Mimo że
kabina nie jest duża, dzięki
pomysłowemu rozplanowaniu uzyskano wygodne miejsce pracy

Ze współpracy zadowoleni są też przedstawiciele
Komatsu. Możliwość zaprezentowania w praktycznym zastosowaniu maszyn 3-tysięcznej rzeszy potencjalnych użytkowników to nie lada gratka.
– Nasza decyzja o wzięciu udziału w szkoleniach
Libetu podyktowana została faktem, że po pierwsze, podobnie jak Libet oferujemy produkt marki
premium, a po drugie chcemy ze swoją ofertą dotrzeć bezpośrednio do wykonawców. Tutaj nie ma
przypadkowych osób, jacy zdarzają się, np. podczas targów, a jedynie przedstawiciele konkretnych firm. A właśnie ten sektor wykonawców interesuje nas bardzo, gdyż o ile mamy ugruntowaną
pozycję w segmencie dużych maszyn to intensywnie pracujemy nad zwiększeniem sprzedaży maszyn kompaktowych. A podczas takich warsztatów
mamy możliwość zaprezentować się firmom zajmującym się układaniem kostki brukowej. Dlatego do Łodzi przywieźliśmy trzy maszyny kompaktowe, które idealnie nadają się do prac przygotowawczych pod nawierzchnie z prefabrykowanego
betonu. I tak są to – ładowarka kołowa WA70 oraz
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minikoparki PC26MR i PC55MR – informuje Czesław Ziobro, przedstawiciel regionalny Komatsu.
Ładowarka kołowa WA 70 wzbudzała duże zainteresowanie uczestników warsztatów. Uznanie
zdobyły parametry pozwalające ładowarce pracować na bardzo ograniczonych placach budowy.
Nic w tym dziwnego, wszak ta branża często realizuje zadania w miejscach z bardzo ograniczonym terenem manewrowym. Często są to wąskie
parkingi, chodniki lub skwery, gdzie dodatkowo
tuż obok odbywa się ciągły ruch komunikacyjny.
Tymczasem maksymalny kąt skrętu w przegubie
ładowarki wynosi 40° i zapewnia maszynie promień skrętu zaledwie 3,68 m. Do tego mała wysokość – poniżej 2,5 m – pozwala wjeżdżać jej nawet do bardzo niskich obiektów. A ładowarka mimo kompaktowych wymiarów imponuje bardzo
wyśrubowanymi osiągami. Jej maksymalna siła
odrywania wynosi 41 kN, a pojemność łyżki zawiera się w przedziale od 0,75 do 1,25 m3. Uwagę
zwracała też wygodna i obszerna kabina operatora. Mimo ograniczonej powierzchni projektantom
udało się stworzyć przestrzeń, która gwarantuje
optymalne warunki pracy. Uzyskano to między innymi poprzez ergonomiczne rozmieszczenie
wszystkich elementów sterujących. I tak wielofunkcyjna dźwignia umożliwia wygodne sterowanie osprzętem roboczym i zmianom kierunków
jazdy, a duże powierzchnie szklane zapewniają
doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.
Na jeszcze inną zaletę ładowarki zwrócił uwagę,
obsługujący ją pracownik Komatsu. – Ładowarka
kołowa WA 70 to maszyna idealna dla wykonawców, którzy mają krótkie terminy realizacji i dla których czas odgrywa ogromną rolę. Zaprojektowano ją w taki sposób, aby mogła pracować bez konieczności zbędnych przerw, co umożliwia, np.
pojemny – 132-litrowy zbiornik paliwa. Poza tym
dostęp do punktów serwisowych wymagających
codziennej obsługi jest prosty. Wystarczy otworzyć maskę silnika i od razu mamy dostęp
do wszystkich punktów kontrolnych. Są one czytelnie oznaczone, tak że nawet bez specjalnej wiedzy można szybko sprawdzić i uzupełnić brakujące płyny – zapewnia Sebastian Ostrowski
przedstawiciel handlowy Komatsu.
Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się minikoparki Komatsu. Zarówno koparka PC26MR, jak

a W Łodzi Komatsu zaprezentowało trzy maszyny kompaktowe, które idealnie nadają się do prac przygotowawczych pod nawierzchnie
z prefabrykowanego betonu

a Doskonałą
widoczność
w warunkach nocnych zapewniają reflektory zamontowane na ramieniu koparki

a W koparkach standardowo
zamontowane są zamki hydrauliczne zabezpieczające
przed opadnięciem ramienia w przypadku rozerwania,
któregoś z przewodów

d W ładowarce WA70 konstruktorzy zadbali o prosty
dostęp do punktów serwisowych wymagających codziennej obsługi
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i PC55MR to maszyny gąsienicowe o niewielkich
gabarytach, a jednocześnie oferujące zadowalające parametry techniczne. Kompaktowe wymiary umożliwiają bezpieczne stosowanie maszyn
nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach.
Nawet w takich, w których zastosowanie jakiejkolwiek maszyny wydaje się niemożliwe.
– Są to maszyny „obrysowe”, dodatkowo wysięgnik
ramienia koparki połączony jest z korpusem „konikiem obrotowym”, który umożliwia skręt ramienia
o 90 stopni. W warunkach miejskich jest to idealne
rozwiązanie, gdyż operator może siedzieć bokiem
do miejsca w którym kopie. Przydaje się to w miastach, gdzie np. z racji ruchu niemożliwe jest postawienie maszyny przodem. Tak samo umożliwia
to pracę „za płotem” bez konieczności jego demontażu. PC 55MR to segment midi, jej moc pozwala pracować łyżkami o parametrach zbliżonych
do tych stosowanych w koparko-ładowarkach. Możemy założyć do niej łyżkę 60-centymetrową, a warto wiedzieć, że wykona pracę szybciej niż koparko-ładowarka – zapewnia Sebastian Ostrowski.
W obu koparkach postarano się o zapewnienie,
jak największego komfortu pracy operatora. Kabina oczywiście nie jest duża, ale dzięki pomysłowemu rozplanowaniu uzyskano wygodne miejsce
pracy. Jest ogrzewana, może być doposażona
w klimatyzację, przednia szyba jest uchylana
do góry, co ułatwia na przykład komunikowanie
się operatora z innymi pracownikami.
Odpowiednią trakcję i stabilność umożliwiają maszynom wytrzymałe gąsienice, które są nie tylko
trwałe, ale też łatwe w wymianie. Zresztą cała obsługa serwisowa maszyny jest prosta, a codziennych przeglądów wymagają tylko podstawowe
podzespoły. Poza tym długie okresy serwisowe, co 500 godzin w tym segmencie nie podwyższa nadmiernie kosztów eksploatacji. A warto wiedzieć, że podczas przeglądu maszyna poddawana jest pełnej diagnostyce i przy odbiorze klient
otrzymuje dokładne wskazówki jak ma użytkować
maszynę, aby pracowała bezawaryjnie. Dodatkowo w standardzie – bez żadnych dodatkowych
opłat ani potrzeby opłaty abonamentu – klient
otrzymuje dostęp do systemu Komtrax, który jest
dostępny przez przeglądarkę internetową.
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www.interhandler.pl

JCB? Na trwałe wpisane w Pisz!
O atrakcyjności Mazur nie trzeba nikogo przekonywać. W letnim sezonie przez tutejsze jeziora
i lasy przetacza się fala setek tysięcy turystów. A jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc jest
otoczony prastarą puszczą i jeziorem Pisz. Jednak Mazury, w tym Pisz, to miejsce, które warte
jest odwiedzin także poza sezonem. Zwłaszcza, gdy ma się szczęście na swej drodze spotkać
tak interesujących rozmówców, jak dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu. Z Jarosławem Anusiewiczem rozmawialiśmy o historii regionu, wielkiej wichurze i sposobach przygotowania biomasy. A i tak wszystko skończyło się na dyskusji o maszynach komunalnych…
W roku 2003 wybudowano w Piszu zasilaną biomasą ciepłownię o mocy 21 MW. Stosowanie niekonwencjonalnego paliwa wymaga gromadzenia
zapasów i przygotowywania mieszanki o odpowiednim składzie. – W chwili obecnej nasze zapasy biomasy wynoszą ponad 45 tysięcy metrów
przestrzennych, co pozwala w praktyce na około
cztery miesiące pracy w sezonie zimowym. Pracujemy przez cały rok, bowiem produkujemy też ciepłą wodę. Musimy na bieżąco kontrolować parametry mieszanki, tak aby zapewnić stabilność
działania i ekonomikę paliwową zakładu – tłumaczy Jarosław Anusiewicz, dyrektor PEC w Piszu.
Konieczność utrzymywania tak dużych zapasów
biomasy wymagała utwardzenia około dziewięciuset metrów kwadratowych placów i dróg oraz
stworzenia odpowiedniego parku maszynowego.
Jeżeli chodzi o prace przeładunkowe, to firma postawiła na ładowarki teleskopowe JCB. W chwili
obecnej piski PEC eksploatuje dwie maszyny tego typu. Ładowarka JCB 550-80, zresztą jako
pierwsza w Polsce, trafiła do Pisza w 2012 roku.
Mimo że od tego czasu przepracowała ponad 5000 godzin, zupełnie tego po niej nie widać.
Maszyna jest zadbana i nadal wygląda doskonale. Operatorzy żartują, że jest to zasługą garażowania w dobrze ogrzewanym pomieszczeniu. Nic
dziwnego w końcu, gdzie jak gdzie, ale w PEC
Pisz ciepła nie powinno brakować…
Pytany o kryteria wyboru ładowarki 550-80 JCB,
dyrektor Anusiewicz tłumaczy, że przekonały go
głównie jej parametry robocze, zasięg do przodu
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a Stosowanie niekonwencjonalnego paliwa wymaga gromadzenia zapasów i przygotowywania mieszanki o odpowiednim składzie. Gromadzony materiał tworzy potężną skarpę o wysokości dochodzącej do ośmiu metrów.

s Ładowarka eksploatowana
jest przez cały rok, ale z reguły dokonuje przeładunku
i transportu – stosunkowo
lekkiego materiału – na bliskie odległości.

wynoszący 4,47 metra, udźwig 5 ton oraz wysokość podnoszenia na 8,10 metra. – Potrzebowaliśmy większej maszyny o odpowiednim udźwigu.
Pozwala to bowiem przyspieszyć wykonanie prac.
Tym samym maszyny są eksploatowane krócej
w ciągu dnia, odpada też konieczność pracy
w nocy. Teraz zdarza się to sporadycznie, tylko
przy bardzo niskich temperaturach.
Gromadzony materiał tworzy potężną skarpę o wysokości dochodzącej do ośmiu metrów. Z czasem
pryzma osiada pod własnym ciężarem, powodując
coraz większe zagęszczenie materiału. Zadaniem
ładowarki jest jego odspajanie, a temu może podołać tylko sprawna, wytrzymała maszyna. Ładowarka JCB 550-80 radzi sobie jednak z tym doskonale, a pozwala jej na to niezwykle solidna konstrukcja wysięgnika. Optymalne rozłożenie naprężeń
ogranicza do minimum zmęczenie materiałowe,
a tym samym ryzyko potencjalnego uszkodzenia
poszczególnych elementów wysięgnika. Inżynierowie JCB zadbali, by zarówno jego wewnętrzne, jak
i zewnętrzne segmenty miały zawsze wspólne powierzchnie styku o ponad metrowej długości. Rozwiązanie to skutecznie zapobiega odkształceniu się
wysięgnika, wydłużając tym samym jego żywotność. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy
maszyna wykonuje zadania pracując na pochyłościach skarpy. Mamy wówczas do czynienia ze
specyficznym rozkładem sił oddziałujących zarówno na sam wysięgnik, jak i całą maszynę. Niewielkie tarcie elementów, trwałe okładziny oraz długi,
wynoszący 500 godzin okres między smarowaniem
podzespołów wysięgnika, ograniczają koszty eks-
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ploatacji i zapewniają ciągłość działania maszyny.
Ładowarka radzi sobie doskonale z odspajaniem
warstw zwartego materiału skarpy także dlatego,
że pracuje ze specjalnym osprzętem. Wyposażono ją bowiem w specjalne widły, których konstrukcję opracował… dyrektor Anusiewicz. – To prawda, jest to narzędzie mojego pomysłu wykonane
na specjalne zamówienie przez przedstawiciela
koncernu JCB w Polsce, firmę Interhandler – mówi
Jarosław Anusiewicz. Dodaje, że jest inżynierem,
nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim
z zamiłowania. – Na początku naszej rozmowy padło pytanie, co sprawiło, że nasza firma zdecydowała się na markę JCB. Oczywiście, jak już wspomniałem, przemawiały za tym w głównej mierze
osiągi, ale istotne były także bogate tradycje brytyjskiego koncernu i podejście do klienta. Miałem
możność odwiedzenia siedziby JCB. Zaimponowało mi poszanowanie własnej historii i droga, jaką
przebyło JCB. Od garażowej manufaktury do gigantycznego koncernu, prawdziwego potentata wśród
światowych producentów maszyn budowlanych.
Imponujący jest też sposób organizacji produkcji
oraz to, że JCB pozostaje prywatną firmą, co jest
ewenementem w dzisiejszym, zglobalizowanym
świecie – mówi Jarosław Anusiewicz.
Ładowarka JCB 550-80 wyposażona jest w cały
szereg elementów podnoszących bezpieczeństwo pracy, takich jak zawory zabezpieczające
przed niekontrolowanym opadaniem wysięgnika
i ruchem sań wideł czy umieszczony w kabinie
wskaźnik obciążenia. Za jego pomocą operator
informowany jest na bieżąco o stopniu stabilności maszyny podczas jazdy do przodu. Kolejnym
elementem podnoszącym bezpieczeństwo pracy
jest blokada uruchomienia silnika przy wybranym
kierunku jazdy. Załączenie hamulca powoduje
automatyczne rozłączenie napędu.
Umieszczenie silnika z boku i niskie posadowienie wysięgnika pozwoliły zdecydowanie poprawić
widoczność wokół maszyny. Pozwala to zyskać
operatorowi większą pewność i precyzję w wykonywaniu szybkich ruchów maszyną, a jednocześnie zapewnione jest pełne bezpieczeństwo.

a Niewątpliwą zaletą ładowarki
JCB 550-80 są jej parametry
robocze. Zasięg do przodu
wynoszący 4,47 metra,
udźwig 5 ton oraz wysokość
podnoszenia 8,10 metra pozwalają wykonywać wydajnie
i bezpiecznie nawet najtrudniejsze zadania
f Odspajanie materiału z wysokiej na osiem metrów pryzmy
wymaga zastosowania maszyny, która potrafi przemieszczać
się po mało spoistym podłożu

s Ładowarka to nie jedyna
maszyna JCB wykorzystywana przez piski PEC. W transporcie materiałów wykorzystywany jest nowoczesny
Fastrac

Warunki pracy ładowarki JCB 550-80 z pozoru nie
wydają się trudne. Maszyna jest co prawda eksploatowana przez cały rok, ale z reguły dokonuje
przeładunku i transportu – stosunkowo lekkiego
materiału – na bliskie odległości. Problem stanowi
natomiast zapylenie. Ze względu na grubość frakcji i wilgotność materiału jest ono zmienne, dokuczliwe staje się przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim, szczególnie w wysokiej temperaturze otoczenia i przy porywistym wietrze. W tym
kontekście niezwykle ważna okazuje się efektywność działania układu chłodzenia maszyny. W ładowarce JCB 550-80 działa on bez zarzutu. Dodatkowym jego atutem jest ułatwiony dostęp do odchylanych chłodnic oraz wentylator z rewersem.
Pozwala to na utrzymywanie układu w odpowiedniej czystości, gwarantującej pełną sprawność, nawet podczas pracy w trudnym środowisku.
Ładowarka napędzana jest ekonomicznym silnikiem nowej generacji JCB o mocy 130 KM (97 kW).
W połączeniu z przekładnią Powershift stanowi niezawodny zespół napędowy o wysokich osiągach.
Szybka zmiana trybu sterowania wszystkimi kołami
pozwala na łatwe przejście ze skrętu przednich kół
do trybu „kraba”. Ładowarka bardzo dobrze radzi
sobie nie tylko w miejscach o ograniczonej przestrzeni, ale także przy pokonywaniu wzniesień. To
w przypadku takiego użytkownika, jakim jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu olbrzymia
zaleta. Odspajanie materiału z wysokiej na osiem
metrów pryzmy bardzo często wymaga bowiem
„wspinaczki” i przemieszczania się po – przynajmniej miejscami – mało spoistym podłożu.
Pośrednik Komunalny
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www.dressta.eu

Dressta TD-15R – taniec na składowisku!
Posiadający status RIPOK zakład w Woli Suchożebrskiej koło Siedlec ma pozwolenie zintegrowane dotyczące składowania odpadów. Aby spełnić zgodne z wymaganiami i przepisami kryteria RIPOK dla ich przetwarzania zmodernizowano linię sortowniczą, wybudowano nową instalację bioreaktorów i wybudowano wiatę magazynową na surowce wtórne. Zakupiono też
nową spycharkę Dressta TD-15R wykorzystywaną do zagospodarowania składowiska.
Pierwsze odpady na powstałe na terenie wyeksploatowanego wyrobiska piasku składowisko trafiać zaczęły już w roku 1986. Dziś teren należącego do ZUO w Siedlcach składowiska obejmuje ponad dwanaście hektarów. Ponad połowę powierzchni zajmuje podzielona na trzy kwatery niecka miesząca blisko milion metrów sześciennych
odpadów. Na co dzień zmaga się z nimi spycharka Dressta TD15R. Maszyna klasy dwudziestu ton
została specjalnie doposażona. Zastosowano
w niej lemiesz z ażurową nadstawką, która nie tylko zwiększa jego pojemność, ale skutecznie zapobiega przesypywaniu się odpadów na siłowniki hydrauliczne. Maszyna wyposażona została także
w zgarniacze oczyszczające gąsienice oraz osłony zapobiegające wciskaniu się zanieczyszczeń
w elementy podwozia. Uszkodzeniom mechanicznym zapobiegają także wzmocnione osłony misy
olejowej silnika i skrzyni biegów. Dodatkowe zabezpieczenia zastosowano również dla zbiorników
paliwa i oleju hydraulicznego, które znajdują się
na tylnej ramie. Maszynę wyposażono we wstępny
filtr powietrza, kierowanego do silnika, o większej
powierzchni, przeciwwagę o regulowanej masie ze
zgarniaczami usuwającymi nadmiar zanieczyszczeń z gąsienic, parę analogicznych zgarniaczy
34 Pośrednik Komunalny

z przodu spycharki oraz zabezpieczenia kratownicowe dolnych lamp roboczych. Dzięki tym rozwiązaniom maszyna może pracować z zakładaną wydajnością, bez bezproduktywnych przestojów.
Dwubiegowy mechanizm skrętu, rozwiązanie
konstrukcyjne będące swoistym znakiem firmowym spycharek Dressta, zapewnia łagodny skręt
i wykorzystanie pełnej mocy maszyny. Umożliwia
to jednoczesny napęd obu gąsienic z dwiema różnymi prędkościami. Mechanizm skrętu połączony
z trzybiegową, w pełni przełączalną pod obciążeniem skrzynią biegów, umożliwia poruszanie się
maszyny z sześcioma różnymi prędkościami zaf

Kontakt elementów podwozia z niektórymi zalegającymi
na składowisku substancjami zwiększa ryzyko uszkodzeń jego elementów
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równo do przodu, jak i do tyłu. Mechanizm ten
oprócz zwiększenia wydajności spycharki, umożliwia lepsze sterowanie maszyną na pochyłym terenie, zmniejsza też zużycie się układu jezdnego
i elementów układu napędowego.
Trzypunktowy układ zawieszenia chroni
przed wstrząsami pochodzącymi z układu roboczego zarówno przekładnie boczne, jak i ramę
główną spycharki. Przekładnie boczne zabezpieczają wałki zawieszenia ram trakcyjnych, które są zamontowane przed nimi i to one absorbują wszelkie wstrząsy. Zaś ochronę ramy głównej
zapewnia wahliwie zamontowana belka stabilizatora, uginająca się prawie trzydzieści milimetrów podczas spychania przy maksymalnie napełnionym lemieszu. Ramy trakcyjne nie będąc
sztywno połączone z belką stabilizatora mogą
wykonywać pionowe ruchy, utrzymując gąsienice w linii jazdy maszyny.
Konstruktorzy Dressty nie zapomnieli też o operatorze. Pracujący na składowisku odpadów doceni nie tylko komfort, ale także doskonałe wyciszenie i szczelność kabiny wyposażonej w efektywny system filtro-wentylacyjny. Duże powierzchnie przeszklone zapewniają doskonałą
widoczność zarówno na obszar przed maszyną,
jak i obu naroży lemiesza. Umieszczony z lewej
strony fotela operatora joystick steruje kierunkiem jazdy maszyny, zmianą biegów i zakresów
prędkości. Umieszczone na nim klawiszowe
przełączniki ułatwiają płynny wybór wysokiego
lub niskiego zakresu jazdy. Funkcje wyboru trybu zmiany biegów (tzw. preselekcji) oraz samoczynnej redukcji biegu zwiększają wydajność
spycharki i komfort pracy operatora w przypadku cyklicznej pracy maszyny w ciężkich i lżejszych warunkach, a także gdy obciążenia przekraczają zakres efektywnej pracy spycharki.
Do sterowania czołowym osprzętem roboczym
służy ergonomicznie zaprojektowany joystick.
Znajdujący się na nim przycisk umożliwia precyzyjne nachylanie lemiesza oraz jego przechył.
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną
ma możliwość obrotu o piętnaście stopni w pra-

f Wykorzystywana przez ZUK spycharka została specjalnie doposażona, między innymi w parę zgarniaków usuwających zanieczyszczenia z gąsienic

s Pracujący na składowisku odpadów doceni nie tylko komfort, ale także doskonałe wyciszenie i szczelność kabiny wyposażonej w efektywny system filtro-wentylacyjny

wo, co zwiększa pole widzenia i wygodę obsługi
maszyny. Oprócz tego fotel posiada regulację
pochylenia siedziska i oparcia do sylwetki oraz
wagi operatora, podłokietniki i pas bezpieczeństwa. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami pedał hamulca umieszczono centralnie, zaś
deceleratora – po prawej stronie.
Środowisko pracy na składowisku odpadów wydaje się łatwe, ale to tylko bardzo mylące pozory.
Kontakt elementów podwozia z niektórymi
zalegającymi tam substancjami zwiększa ryzyko
uszkodzeń. W takich warunkach użytkownicy
szczególnie doceniają wydłużoną żywotność
układu jezdnego spycharek Dressty. Osiągnięto
ją poprzez zastosowanie do produkcji superwytrzymałych odpornych na ścieranie materiałów
oraz ich odpowiednią obróbkę cieplną. Ważne
dla prawidłowej eksploatacji jest oczywiście utrzymywanie podwozia w czystości i regularne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych.
Prostota i niezawodność to kluczowe zalety spycharek produkowanych w Stalowej Woli. Ich użytkownicy podkreślają ekonomiczną eksploatację
i nieskomplikowaną obsługę serwisową. Wystarczy, że operator sprawdzi poziom płynów, stan
filtrów czy przesmaruje niektóre z mechanizmów.
Wszystkie punkty serwisowe są oznakowane
w widoczny sposób i łatwo dostępne.
Modularna budowa układu napędowego oznacza,
że podstawowe zespoły maszyny mogą być wymieniane lub instalowane bez potrzeby demontażu innych zespołów. Dotyczy to silnika, zmiennika
momentu, skrzyni biegów, mechanizmu skrętu,
przekładni bocznych, ram trakcyjnych i kabiny.
Zespoły te zamontowane są na niezwykle wytrzymałej, jednoczęściowej ramie głównej. Dzięki
modularnej konstrukcji spycharki, mechanicy
mogą w ciągu zaledwie kilku godzin dokonać
wymiany praktycznie każdego podzespołu bez
potrzeby ściągania maszyny do warsztatu.
Pośrednik Komunalny
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www.amago.pl

Koparko-ładowarka MST 642
– idealna maszyna dla gmin!
Życie nie znosi próżni. Podczas gdy branża budowlana zgłasza mniejsze zainteresowanie koparko-ładowarkami, to popyt na te uniwersalne maszyny rośnie wśród Urzędów Gmin posiadających zakłady remontowo-budowlane. Krakowska firma Amago przekonuje, że koparko-ładowarki tureckiej marki MST sprawdzą się w takich zastosowaniach doskonale.
Jakie względy przemawiają za koparkoładowarkami MST? Z całą pewnością oprócz
przystępnej ceny i ułatwionego finansowania
także cały szereg istotnych zalet konstrukcyjnych. Producent zapewnia, że choć maszyny
są stosunkowo tanie, nie dzieje się to kosztem
jakości użytych podzespołów i jakości montażu. Na szczególną uwagę zasługuje biegnąca
przez całą długość maszyny rama, podnosząca
w znacznym stopniu jej stabilność. Solidnością
wykonania imponują też ramiona wysięgników
ładowarkowego i koparkowego. Zastosowanie
wzmocnień bocznych ścianek sprawiło, że zyskały one bardzo wysoką odporność na
odkształcenia. Koparko-ładowarki MST odznaczają się też lepszymi parametrami w zakresie
siły udźwigu na łyżce ładowarkowej.
Oferowane w standardzie bogate wyposażenie
koparko-ładowarek MST stwarza przewagę
nad konkurentami, którzy wymagają dopłat.
Za co? Choćby za automatyczną skrzynię biegów, klimatyzację, szybkozłącze z przodu, teleskopowane ramię koparkowe czy dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota. W przypadku koparko-ładowarek MST elementy te mające
niebagatelny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy a są dostępne w standardzie.
Szybkozłącze umożliwiające błyskawiczne odpięcie łyżki ułatwia manewrowanie widłami. Na wysięgniku nie trzeba też wówczas dźwigać niewy36 Pośrednik Komunalny

a Nabywca koparko-ładowarki
MST otrzymuje w standardzie dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota oraz teleskopowane ramię koparkowe. Dzięki temu
zwiększa się zakres zastosowań maszyny

a Szybkozłącze z przodu pozwala błyskawicznie odpiąć
łyżkę ładowarkową

a Wnętrze kabiny zapewnia
operatorowi wygodę w każdych warunkach

korzystywanej łyżki. Dodatkową zaletą jest także
to, że łyżka nie przesłania widoku na przód maszyny, co jest niezwykle istotne podczas rozładunku pojazdu, czy przenoszenia palet.
Nabywca koparko-ładowarki MST otrzymuje
w standardzie dodatkowy obwód hydrauliczny
do zasilania młota oraz teleskopowane ramię koparkowe. Dzięki temu zwiększa się zakres zastosowań maszyny oraz poprawiają jej parametry robocze w zakresie zasięgu a także głębokości kopania, która sięgać może nawet sześciu metrów.
Podkreślić należy także wysoki komfort przestronnej kabiny. Duża powierzchnia przeszkleń,
układ klimatyzacji, pneumatycznie zawieszony fotel i joystiki zamiast dźwigni zdecydowanie zwiększają wydajność i poprawiają komfort pracy operatora. Model MST 642 cieszy się zainteresowaniem firm prowadzących roboty komunalne, pracujących na miejskich placach budowy. Sprawdza się także jako maszyna pomocnicza w firmach drogowych i brukarskich. Ważną zaletą maszyn pracujących na ograniczonej przestrzeni są
metalowe zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego.
Takie wykonanie sprawia, że są one mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.
Czas oczekiwania na realizację dostawy
zamówionej maszyny jest dość krótki. Niektóre
modele dostępne są od ręki, realizacja finalizacja
zamówienia trwa średnio dwa-trzy tygodnie. Z reguły dostawę udaje się jeszcze przyspieszyć.
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www.samasz.pl

SaMASZ skosi wszystko

Ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji maszyn zielonkowych i komunalnych umożliwa
białostockiej firmie SaMASZ projektowanie specjalistycznych urządzeń, mogących zadowolić
nawet najbardziej wymagających użytkowników. Maszyny dysponują parametrami technicznymi umożliwiającymi efektywną pracę w bardzo zróżnicowanych warunkach terenowych. W dodatku zadbano, aby praca była, jak najmniej uciążliwa, a mnogość dodatkowego osprzętu,
sprawia że maszyny są uniwersalne i mogą być wykorzystane przy różnego typu zadaniach.
Jednym z najnowszych produktów skierowanych do branży komunalnej jest ramię wysięgnikowe KWT 651E/EP. Aktualnie jest ono dostępne w standardowej wersji „E” lub
opcjonalnej „EP”. Odmiana „E” ma sterowanie elektryczne,
przy którym ramię porusza się ze stałą prędkością regulowaną zaworami dławiącymi. W przypadku wersji „EP” sterowanie jest proporcjonalne, co oznacza, że prędkość ruchu ramienia zależy od stopnia wychylenia joysticka, a ponadto można jednocześnie zarządzać pracą obu siłowników (tzw. składanie ruchów).
Wysięgnik KWT 651E/EP bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ
zastosowano w nim kilkudziesięciocentymetrowe odsadzenie
najdalej wysuniętego członu, w kierunku przodu ciągnika.
W ten sposób głowica kosząca „wyprzedza” pozycję operatora, dzięki czemu do jej obserwacji nie trzeba odwracać głowy
do tyłu. Takie rozwiązanie najłatwiej docenić w czasie wielogodzinnej pracy, bo eliminuje bóle szyi i pleców.
Ramię wysięgnikowe KWT 651E/EP może być wyposażone w szereg różnych narzędzi roboczych. Największą część
oferty stanowi 5 głowic bijakowych, tj. cztery lekkie o szerokości roboczej 1,2 m (Lama 120, Lama 121) i 1,4 m (Lama 140, Lama 141) oraz trzy typu ciężkiego o szerokości 1,1 m (KW 110), 1,25 m (KW 125) i 1,4 m (KW 140).
Wśród innych dostępnych przystawek są: frezarka do pni
ściętych drzew, odmularka do czyszczenia rowów meliora38 Pośrednik Komunalny

cyjnych z mułu, roślin oraz naniesionego przez wodę piasku, przycinarki do gałęzi, krzaków i żywopłotów, równiarka do ścinania i profilowania pobocza drogi w celu zapewnienia właściwego odpływu wody z jezdni do rowu, przycinarka do cięcia gałęzi i krzaków o średnicy do 150 mm
(w wersji PT3 – 190 cm lub PT4 – 250 cm) oraz myjka
szczotkowa do znaków i tablic drogowych, słupków pikietażowych, barier energochłonnych itp.
Maksymalny zasięg pracy ramienia KWT 651E/EP wynosi 6,4 m (z głowicą koszącą 1,2 m). Nowoczesne urządzenie
jest przeznaczone do ciągników rolniczych o mocy co najmniej 90 KM i masie własnej minimum 4.300 kg. Układ hydrauliczny zasila WOM ciągnika: w wersji standardowej z prędkością obrotową 540 obr./min, na zamówienie – 1.000 obr./min.
W trosce o maksymalnie bezproblemową i bezpieczną
eksploatację ramienia wysięgnikowego, w układzie pompa hydrauliczna – silnik hydrauliczny zamontowano chłodnicę oleju, która zapobiega przegrzaniu medium podczas
intensywnej i długotrwałej pracy. Standardowo są też montowane filtry oleju hydraulicznego z wbudowanym wskaźnikiem zanieczyszczenia, a także bezpiecznik hydrauliczny, który w przypadku najechania na przeszkodę powoduje odchylenie ramienia do tyłu, a tym samym zapobiega
jego uszkodzeniu. Istotnym rozwiązaniem jest też dodatkowy zawór na siłowniku podnoszenia, który przeciwdzia-
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ła opadnięciu ramienia, gdy dojdzie do rozszczelnienia
przewodu hydraulicznego.
Od niedawna w gamie maszyn SaMASZ dostępna jest lekka
głowica kosząca Lama 101P. Wyróżnia się ona obrotowym
kominem wyrzutowym, który pozwala na precyzyjne sterowanie kierunkiem wyrzutu skoszonego materiału. Rozwiązanie
to w znaczący sposób podnosi efektywność pracy przy wykaszaniu rowów melioracyjnych, ponieważ nie pozostaje w nich
skoszony materiał, utrudniający odpływ wody. Obrót komina jest realizowany hydraulicznie i bezstopniowo z kabiny ciągnika. Głowica Lama101P zapewnia szerokość roboczą jednego metra. Jest wyposażona w wał bijakowy o średnicy 108 milimetrów, wyposażony w dwadzieścia noży. Masa
kompletnego urządzania wynosi 250 kg. Można je wykorzystywać do współpracy ze wszystkimi ramionami wysięgnikowymi, w tym z różnymi mocowaniami, na przykład obrotowym
mechanicznym (zakres obrotu 45°), obrotowym hydraulicznym (zakres obrotu 180°) i mocowaniem z zawieszeniem
umożliwiającym kopiowanie terenu w zakresie 260 milime-

trów. Ofertę ramion wysięgnikowych uzupełniają maszyny
KOLIBER i CAMEL, których zasięg zawiera się w przedziale
od 4 do 9 metrów. Poza tym klienci firmy SaMASZ mogą wybierać spośród szerokiej gamy kosiarek bijakowych. I tak maszyny klasy ciężkiej na pantografie – KBRP 160 i KBRP 200 idealnie nadają się dla służb komunalnych. Charakteryzują się szerokim zakresem pracy w poziomie (do 170 cm), co umożliwia
omijanie przeszkód, na przykład znaków drogowych, bez zmiany toru jazdy ciągnika. Poza tym umożliwiają koszenie powierzchni o nachyleniu od +90° do –60°. Zaletą maszyn jest zastosowanie pantografu, który zapewnia idealne dopasowanie
się do podłoża, a tym samym otrzymuje się optymalną jakość
koszenia. Maszyny tego typu idealnie sprawdzają się podczas
koszenia poboczy dróg, rowów przydrożnych, oraz skarp
i przeciwskarp. Mogą być używane przy cięciu żywopłotów,
a maksymalna średnica ciętych gałęzi wynosi aż 80 milimetrów.
Szerokość robocza maszyn waha się w zakresie
od 1,6 (KBRP 160) do 2,0 metrów (KBRP 200). Oba modele
współpracują z ciągnikami o mocy powyżej 70 KM.
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www.casece.com

Case angażuje się w utylizację odpadów

Case CE ma w ofercie ładowarki kołowe, które odpowiednio skonfigurowane pracować mogą
na wysypiskach, składowiskach i sortowniach odpadów, na złomowiskach oraz w kompostowniach. CNH Polska planuje stworzenie przy swym centrum szkoleniowym w Płocku stałej ekspozycji ładowarek Serii F w wersji Weste Handler dla firm z branży komunalnej.
Ciężar roboczy maszyn Serii F przeznaczonych dla firm komunalnych mieści się w przedziale od dziesięciu do dwudziestu
ton. Wszystkie ładowarki napędzane są silnikami konstrukcji
Case spełniającymi najnowsze normy emisji spalin. Jednostki
napędowe nie wymagają stosowania filtrów cząstek stałych.
Ma to w przypadku maszyn „śmieciowych” niewątpliwą zaletę.
Pamiętać bowiem należy, że filtry DPF muszą być regularnie
co kilka godzin wypalane, co pociąga za sobą podniesienie
temperatury spalin do około 600°C. Praca maszyn wśród łatwopalnych przedmiotów nie zwiększa więc ryzyka pożaru.
Przesunięcie silnika w kierunku tyłu maszyny pozwoliło konstruktorom uzyskać efekt dodatkowej przeciwwagi, co w istotny sposób poprawia stabilność maszyny.
Do zastosowań w zakładach komunalnych ładowarki Case Serii F
– w zależności od potrzeb wynikających z warunków roboczych panujących w miejscu pracy – wyposażyć można w opony klasy L4, L5 lub pełne. Te ostatnie stosowane są w maszynach przemieszczających się po podłożu mogącym spowodować przecięcie lub innego rodzaju uszkodzenie mechaniczne
ogumienia. W ofercie dealerów nabywca znajdzie także opcjonalne zestawy osłon chroniące newralgiczne podzespoły
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blok chłodnic umieszczono tuż za kabiną. Miejsce to wybrano
nieprzypadkowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu do układu chłodzenia zasysane jest powietrze ze strefy o najmniejszym zapyleniu. Kolejnym atutem zmodernizowanego układu chłodzenia
jest zasilany hydraulicznie wentylator z funkcją zmiany obro40 Pośrednik Komunalny

tów na wsteczne. Tego rodzaju rozwiązanie ułatwia czyszczenie chłodnic, a to z kolei skraca czas codziennej obsługi serwisowej i zapobiega przegrzewaniu się maszyny w przypadku
dużego zapylenia.
Efektywność wykorzystania i ekonomikę eksploatacji maszyn
zapewnia stosowanie odpowiedniego osprzętu. Case CE oferuje między innymi łyżkę o dużej pojemności do materiałów
sypkich, łyżkę wysokiego wysypu, łyżkę z dociskiem, widły
oraz specjalistyczny hak na wysięgniku pozwalający na przenoszenie i przewóz odpadów gabarytowych. Dzięki szybkozłączu operator może dokonać łatwej wymiany poszczególnych
narzędzi roboczych. W tym celu nie musi wychodzić z kabiny.
Wiadomo, że praca na wysypisku, czy w sortowni odpadów
nie należy do najprzyjemniejszych. Operator w takich warunkach narażony jest na szkodliwy wpływ pyłów, wyziewów i nieprzyjemnych zapachów. Dlatego kabina, w której operator każdego dnia spędza wiele godzin wyposażona jest w układ nadciśnienia z efektywnym systemem filtracji. Zapewnia to operatorowi pracę w przyjaznym środowisku. Może on korzystać
z systemu ogrzewania z układem nawiewów, klimatyzacji oraz
amortyzowanego pneumatycznie, podgrzewanego fotela. Wykonywanie codziennej obsługi serwisowej ładowarek Case Serii F nie sprawia operatorowi większych problemów. Wszystkie
punkty serwisowe są łatwo dostępne, a kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych czy stanu filtrów trwa bardzo krótko. Nie
jest więc zbytnio uciążliwa nawet w przypadku maszyn pracujących w zdegradowanym środowisku.
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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
Wydanie

Data ukazania się

Data dostarczenia
materia∏ów do druku

2/2017
3/2017
4/2017

09.06.2017
16.10.2017
15.12.2017

22.05.2017
15.09.2017
27.11.2017

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem
si´ danego wydania.

1/2 strony
1/1 strona

Formy p∏atnoÊci
kolor
900,- z∏
900,- z∏
1.500,- z∏
1.500,- z∏
2.800,- z∏
2.800,- z∏
5.000,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje
prawo bezp∏atnego zamieszczenia
tekstu promującego oferowane przez
niego wyroby i us∏ugi.

Faktura VAT zostanie przes∏ana
wraz z egzemplarzem dowodowym.
Należność należy uiścić przelewem
zgodnie z terminem p∏atności widniejącym na fakturze.
Zamieszczanie reklam o formatach innych niż podane wymagają dop∏at i są
możliwe wy∏ącznie po otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane
miejsce wynosi 20%.

DO WSZYSTKICH CEN
DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.

Rabaty
- 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

Dane techniczne
Format:
A4, 210 mm x 297mm
Powierzchnia zadruku:
181 mm x 260mm
Rodzaj druku:
offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku:
wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy
redakcja dolicza poniesione
koszty do ceny.

* przy zamówieniu okładki,
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Panorama 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∏

!
Prenumerata - zamówienie 1/2017
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

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

