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SPIS TREŚCI

Te ra pia (P)SZOK -owa

Mi mo u pły wu cza su obo wią zek utwo rze nia
punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych (PSZOK -ów) to dla wie lu gmin cią -
gle nie la da wy zwa nie 

Tar gi ENEX coraz ciekawsze

Jaz da elek trycz nym BMW i3, spo tka nie z in we -
sto ra mi z peł nym port fe lem, in for ma cje o pa ne -
lach fo to wol ta icz nych i ko tłach grzew czych…
ENEX za po wia da się wy jąt ko wo cie ka wie

„Ha kow ce” Gra co – ma ją „ha ka” na od pa dy

Pro wa dząc bu do wę, re mont lub roz biór kę,
chcąc nie  chcąc mu si my sko rzy stać z „ha kow -
ca”. Na przy kład ofe ro wa ne go przez Gra co,
pol skie go part ne ra fir my Pal fin ger

No we ła do war ki te le sko po we Cat 

Ber ge rat Mon noy eur  roz po czął sprze daż ła -
do wa rek te le sko po wych Ca ter pil lar Se rii D.
Wy bie rać można spo śród czte rech mo de li, ale
w wkrótce do ofer ty tra fiać bę dą ko lej ne

Dru ga mło dość „te le sko pów”

Choć w tym ro ku mi ja czterdzieści lat od cza -
su, gdy ze spół kon struk to rów JCB opra co wał
pierw szą ła do war kę te le sko po wą, to w Pol sce
maszyny te bardzo długo trak to wa no nie uf nie 

Opo ny do za dań spe cjal nych

Ele men tem nie zbęd nym do efek tyw nej pra cy
każ dej ma szy ny jest do bór wła ści we go ogu -
mie nia. Na le ży brać pod uwa gę nie tyl ko ro -
dzaj ma szy ny, ale też miej sce jej pracy 

Ter cet z Ko mat su szkolił się w Ło dzi

Fir ma Li bet za pro si ła na szko le nie bli sko trzy
ty sią ce osób. Przy oka zji za po zna ły się one nie
tyl ko z peł ną ga mą pro duk tów Li be tu, ale tak -
że z kil ko ma ma szy na mi Ko mat su

JCB? Na trwa łe wpi sa ne w Pisz!

Pisz to miej sce war te od wie dzin. Zwłasz cza,
że moż na tu spo tkać in te re su ją cych roz mów -
ców  i do wie dzieć się wie le o ma szy nach wy -
ko rzy sty wa nych w bran ży ko mu nal nej

Dres sta TD -15R – ta niec na skła do wi sku!

Po sia da ją cy sta tus RI POK za kład w Wo li Su cho -
że br skiej zo stał grun tow nie zmo der ni zo wan.
Wzbo ga cił się też o spy char kę Dres sta TD -15R
słu żą cą do za go spo da ro wa nia skła do wi ska

MST 642 – idealna maszyna dla gmin!

Ży cie nie zno si próż ni. Pod czas gdy bran ża
bu dow la na zgła sza mniej sze za in te re so wa nie
ko par ko -ła do war ka mi, to po pyt na te uni wer -
sal ne ma szy ny ro śnie wśród Urzę dów Gmin 

SaMASZ sko si wszyst ko

Po nad trzy dzie sto let nie do świad cze nie umoż li -
wa bia ło stoc kiej fir mie Sa masz pro jek to wa nie
spe cja li stycz nych urzą dzeń za do wa la ją cych
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów

Ca se ładuje i… uty li zuje

Ca se CE produkuje ła do war ki ko ło we, któ re
pra co wać mo gą na wy sy pi skach, skła do wi -
skach i sor tow niach od pa dów, na zło mo wi -
skach oraz w kom po stow niach 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

po dob nie jak to by ło w ostat nich la tach, tak i w tym ro ku bran żę ko mu nal ną cze ka ogrom wy tę żo nej pra cy.
Li sta bie żą cych pro ble mów do roz wią za nia jest dłu ga i bę dzie wy ma ga ła wiel kie go za an ga żo wa nia wszyst kich
za in te re so wa nych. A to wszyst ko za spra wą ko niecz no ści do sto so wa nia kra jo wej go spo dar ki od pa da mi do wy -
mo gów Unii Eu ro pej skiej.
Obec nie naj pil niej szą spra wą jest do sto so wa nie się do wcho dzą ce go w ży cie pierwszego lip ca roz po rzą dze nia
do ty czą ce go no wych za sad se gre ga cji od pa dów ko mu nal nych, któ re bę dą obo wią zy wa ły na te re nie ca łe go kra -
ju. Przy po mnij my, że od tej po ry od pa dy bę dą dzie lo ne na czte ry frak cje. Do po jem ni ka/wor ka nie bie skie go
tra fi pa pier, do zie lo ne go – szkło, żół te go – me ta le i two rzy wa sztucz ne, a do brą zo we go – od pa dy ule ga ją ce
bio de gra da cji. Wpraw dzie na wy mia nę po jem ni ków, na te we wła ści wych ko lo rach, gmi ny bę dą mia ły pięć
lat, czy li bę dą mu sia ły to zro bić mak sy mal nie do 30 czerw ca 2022 ro ku, ale i tak wie le sa mo rzą dów sta je
przed nie la da wy zwa niem lo gi stycz nym.
Ale to nie lo gi sty ka spę dza sen z po wiek gmin nych wło da rzy. Miej scy skarb ni cy gło wią się przede wszyst kim
nad zna le zie niem źró deł sfi nan so wa nia nie zbęd nych in we sty cji. Ak tu al nie za rów no sa mo rzą dy, jak i pod mio -
ty go spo dar cze po szu ku ją róż no rod nych źró deł fi nan so wa nia in we sty cji w go spo dar ce od pa da mi. Na kła dy bo -
wiem na mo der ni za cję, bądź bu do wę no wych obiek tów – słu żą cych do se gre ga cji, skła do wa nia, od zy sku
i uniesz ko dli wia nia od pa dów ko mu nal nych – są ogrom ne. A to prze cież nie wszyst ko. Do te go do cho dzą,
na przykład kosz ty eks plo ata cyj ne. 
Zresz tą fi nan se to zmar twie nie nie tyl ko lo kal nych władz, ale też i cen tral nych. Zgod nie z dy rek ty wa mi UE
Pol ska do roku 2020  mu si osią gnąć pięćdziesięciopro cen to wy po ziom re cy klin gu i przy go to wa nia do po now -
ne go uży cia. Tym cza sem osią gnię ty w na szym kra ju w roku 2015  po ziom re cy klin gu wspo mnia nych 4 frak cji
wy niósł tyl ko 26 pro cent. A nie osią gnię cie w roku 2020  wy ma ga nych przez UE po zio mów re cy klin gu bę dzie
skut ko wa ło na ło że niem na Pol skę wy so kich kar pie nięż nych do 300.000 eu ro. 
Jak by te go by ło ma ło, brak jed no li tych za sad se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów okre ślo nych w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Śro do wi ska gro ził by utra tą unij nych fun du szy na in fra struk tu rę go spo dar ki od pa da mi w wy so ko ści
ok. 1,3 mld zł. A środ ki te ma ją wspo móc in we sty cje uła twia ją ce oby wa te lom go spo da ro wa nie od pa da mi, np.
po przez bu do wę więk szej licz by punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych (PSZOK).

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny
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Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock
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Ładowarka kołowa 
CAT 930M

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Sys tem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi w gmi nach zdą -
żył już okrzep nąć. Dziś za da niem PSZOK - ów jest wspo ma ga -
nie te go sys te mu. Ja ki obrać kie ru nek, po dej mu jąc ewen tu al -
ne in we sty cje w tym za kre sie? Na co zwró cić uwa gę, by kon -
cep cje no wych PSZOK -ów, a tak że roz bu do wy już ist nie ją cych
przy nio sły za kła da ne efek ty? W ja kim oto cze niu praw nym na -
le ży się po ru szać, aby spro stać wy mo gom sta wia nym przez
pra wo za rów no pol skie, jak i unij ne? – to py ta nia, któ re po wi -
nien za dać so bie każ dy sa mo rząd.
Pie nią dze to nie wszyst ko
Jak zwy kle, w spo rej czę ści przy pad ków pro ble mem są
fun du sze. Aby móc czer pać środ ki ze wnętrz ne na ta kie in -
we sty cje, trze ba być wpi sa nym do pla nu in we sty cyj ne go.
To jed nak nie wy star czy. W oce nie Ja ro sła wa Ro liń skie go
z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej, PSZOK po wi nien być umiej sco wio ny w pew -
nym sys te mie. – Gru bym błę dem jest trak to wa nie PSZOK -
-a ja ko te go, któ ry sam w so bie ma roz wią zać kwe stię se -
lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów i osią gnię cia po zio mów
w gmi nie. Prze cież se lek tyw ne zbie ra nie od pa dów nie jest
ce lem sa mym w so bie. Wy dzie la my po szcze gól ne gru py

od pa dów po to, że by móc je wła ści wie prze twa rzać i osią -
gać od po wied nie po zio my re cy klin gu – stwier dził Ja ro słąw
Ro liń ski pod czas ubie gło rocz nej kon fe ren cji do ty czą cej
PSZOK -ów, któ ra od by ła się we Wro cła wiu. Przy tej oka zji
pod kre ślił, że we wnio skach o do fi nan so wa nie czę sto bra -
ku je umiej sco wie nia ta kie go obiek tu w lo kal nym sys te mie
go spo dar ki od pa da mi. Je go ele men ta mi po win ny być np.
ja kieś roz pro szo ne punk ty se lek tyw ne go zbie ra nia czy au -
to ma ty, a tak że in ne dzia ła nia sko ja rzo ne w tym ob sza rze
se lek tyw nej zbiór ki. – Je śli tak nie jest, moż na od nieść wra -
że nie, że lo kal ne wła dze chcą wy bu do wać PSZOK dla te go,
że na ka zu je to usta wa, a nie dla te go, że na koń cu te go
wszyst kie go jest cel zwią za ny z osią gnię ciem po zio mów
od zy sku i re cy klin gu, rów nież wy ni ka ją cy z pra wa – prze ko -
ny wał Ja ro słąw Ro liń ski. 
Dzi siaj jed nak są już re ali zo wa ne po tęż ne, wie lo mi lio no we pro -
jek ty, któ re ma ją na ce lu or ga ni za cję ca łe go sys te mu PSZOK -
-ów. Jed no z ta kich przed się wzięć, do fi nan so wa ne ze środ ków
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko, już trwa.
To bu do wa no wych EKO POR TÓW w Szcze ci nie. Aż 10
PSZOK -ów i dwa „gniaz da” ma ją na to miast po wstać do koń -
ca 2019 r. na te re nie Związ ku Miast i Gmin Do rze cza Par sę ty.
Za da nie rów nież otrzy ma ło wspar cie unij ne.
PSZOK bli żej lu dzi
Za pew ne utwo rze nie w gmi nie PSZOK -a dla wie lu sa mo rzą -
dów jest trud ne. Pla nu jąc ta ką in we sty cję, głów nym wy zwa -
niem bę dzie uzy ska nie przy chyl no ści miesz kań ców dla te -
go pro jek tu. Stąd nie ba ga tel ną ro lę po win na od gry wać tu
edu ka cja eko lo gicz na i od po wied nio w nią wkom po no wa na
ak cja in for ma cyj na. Już dzi siaj na le ża ło by po ło żyć na cisk
na to, by punk ty te by ły bar dziej ob le ga ne przez miesz kań -
ców. Dzię ki licz nym przed się wzię ciom w tym za kre sie za -
pew ne już nie ba wem PSZOK -i wkom po nu ją się w pol ski kra -
jo braz i bę dą sta łym, na tu ral nym ele men tem go spo dar ki od -
pa da mi. Aby jed nak tak się sta ło, punkt mu si być „bli żej lu -
dzi”. War to za tem, by oprócz funk cji, ja ka jest mu przy pi sa -
na, od gry wał rów nież in ne, uży tecz ne ro le: cen trum edu ka -
cji eko lo gicz nej, wy po ży czal ni przy czep na od pa dy czy ką -
ci ka, w któ rym na da je się od pa dom „dru gie ży cie”. War to
do dać, iż pro jek ty, któ re są na sta wio ne rów nież na in ne
funk cje PSZOK -u, mo gą li czyć na do dat ko we punk ty
przy apli ko wa niu o do ta cję.
PSZOK ma słu żyć miesz kań com. Dla te go wy bie ra jąc lo ka li -
za cję ta kie go punk tu, do bie ra jąc od po wied nie wy po sa że nie
czy per so nel, nie na le ży się spie szyć. Naj pierw war to prze -
pro wa dzić ana li zę obec ne go sys te mu se lek tyw nej zbiór ki

WYDARZENIA
www.ekorum.pl

Te ra pia (P)SZOK -owa
Mi nę ło już spo ro cza su od mo men tu, gdy na bar ki pol skich gmin zło żo no obo wią zek utwo rze -
nia sa mo dziel nie (bądź z in ny mi sa mo rzą da mi) punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych (PSZOK -ów). Zor ga ni zo wa nie ta kie go miej sca to dla wie lu pod mio tów nie la da wy -
zwa nie. Trze ba bo wiem po go dzić praw ne wy ma ga nia z po trze ba mi lo kal nej spo łecz no ści. Po -
nad to sa mo rzą dy, ma jąc na wzglę dzie ko niecz ność osią gnię cia okre ślo nych po zio mów od zy -
sku i re cy klin gu, to wła śnie w PSZOK -ach upa tru ją szan sy na zy ska nie do dat ko wych punk tów
pro cen to wych w tym za kre sie. Ro dzi się za tem py ta nie, w któ rą stro nę pójść, by wi zja miej sco -
wych władz nie roz mi nę ła się z lo kal ny mi uwa run ko wa nia mi.

a Selektywne zbieranie odpadów nie jest celem samym w sobie. Ma umożliwić ich
właściwe przetwarzanie w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu



WYDARZENIA

w gmi nie, od po wia da jąc na kil ka py tań: jak ma on funk cjo -
no wać?, ja kie jest miej sce PSZOK -ów sta cjo nar nych i mo bil -
nych w tym sys te mie?, jak w ca łość wpi su je się se lek tyw na
zbiór ka „u źró dła” i sys tem gniaz do wy? Do pie ro wów czas
moż na po szu ki wać for my or ga ni za cyj nej, opty mal nej dla
kon kret nej gmi ny. W tym bo wiem przy pad ku, po dob nie
zresz tą jak w oma wia nych wcze śniej RI POK -ach, nie ma roz -
wią zań uni wer sal nych, a fakt, że jed no spraw dzi ło się w da -
nej gmi nie czy związ ku, wca le nie ozna cza, że uda się je sko -
pio wać na in nym te re nie.

PSZOK – ele men tem cir cu lar eco no my?
War to przy po mnieć, że pla no wa nych jest ok 850 no wych ta -
kich punk tów w Pol sce, a po nad 270 obec nych pod da nych
bę dzie roz bu do wie i mo der ni za cji. Mi mo wszyst ko na le ży
w tym wzglę dzie przy glą dać się do świad cze niom in nych, aby
móc z jak naj lep szym skut kiem utwo rzyć PSZOK. Szan sę ta -
ką da je Ogól no pol ska kon fe ren cja „PSZOK –efek tyw ność
i funk cjo nal ność”, któ rą w dniach 5-7 kwiet nia br. w Ka to wi -
cach or ga ni zu je fir ma Eko rum. Pod czas spo tka nia za pla no -
wa no re fe ra ty do ty czą ce fi nan so wa nia te go ty pu obiek tów,
do świad czeń w two rze niu i pro wa dze niu PSZOK -ów, w tym
kry te riów wy bo ru lo ka li za cji, za sad funk cjo no wa nia w kon tek -
ście licz by wi zyt i ilo ści przyj mo wa nych od pa dów czy ana li zy
eko no micz nej bu do wy i eks plo ata cji ta kich obiek tów. Prak -
tycz ne go wy mia ru je dy nej ta kiej kon fe ren cji w na szym kra ju
z pew no ścią nada dzą wy jaz dy tech nicz ne. Or ga ni za to rzy
prze wi dzie li bo wiem zwie dza nie PSZOK -a w Biel sku -Bia łej
oraz w Wied niu. W Au strii bę dzie moż na rów nież bli żej przyj -
rzeć się eko mar ke to wi z uży wa ny mi/na pra wio ny mi przed mio -
ta mi. Ta ki sklep mo że stać się do dat ko wą dzia łal no ścią
PSZOK -u. Nada nie rze czom „dru gie go ży cia” jak naj bar dziej
wpi su je się bo wiem w po pu la ry zo wa ną ostat nio go spo dar kę
o obie gu za mknię tym.

Kin ga Ga mań ska
Pa weł Sza dzie wicz

Eko rum

a W Au strii uczest ni cy ka to wic kie go fo rum bę dą mo gli przyj rzeć się eko mar ke to wi
z uży wa ny mi/na pra wio ny mi przed mio ta mi. Nada nie rze czom „dru gie go ży cia” ide -
al nie wpi su je się w po pu la ry zo wa ną ostat nio go spo dar kę o za mknię tym obie gu
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Od 1 do 2 mar ca na te re nach wy sta wo wych Tar -
gów Kiel ce po ja wią się in ży nie ro wie, eks per ci
oraz przed się bior cy, któ rzy na co dzień wpły wa ją
na wy twa rza nie i wy ko rzy sty wa nie ener gii we
współ cze snym świe cie. Tra dy cyj nie już tar gom
ENEX to wa rzy szyć bę dą Mię dzy na ro do we Tar gi
Go spo dar ki Od pa da mi i Ochro ny Śro do wi ska
EKO TECH.
Nie za prze czal nym atu tem tar gów ENEX jest ich
pro fe sjo nal ny cha rak ter. Każ de go ro ku w gro nie
wy staw ców po ja wia ją się fir my, któ rych dzia łal -
ność zwią za na jest z pro duk cją, prze twa rza niem,
udo stęp nia niem ener gii. Szu ka jąc po wo du, dla
któ re go war to przy je chać do Kielc i wziąć udział
w tym wy da rze niu nie moż na po mi nąć ar gu men -
tu, że w cią gu tych dwóch mar co wych dni moż na
li czyć na owoc ne spo tka nia. Po ra dy, bo ga ta wie -
dza oraz go to we do wpro wa dze nia roz wią za nia
cze ka ją na każ de go zwie dza ją ce go. 
– Ob ser wu je my co dzie je się w bran ży, cze go
ocze ku ją od nas za rów no wy staw cy, jak i zwie dza -
ją cy. Dzię ki na wią za niu współ pra cy z ta ki mi mar -
ka mi, jak De fro, ZPUE S.A., PGE Dys try bu cja czy
BMW ZK Mo tors tar gi ENEX 2017 po sze rza ją swo -
ją ofer tę. Two rzy my cen trum wie dzy i dzie le nia się
do bry mi prak ty ka mi w kil ku waż nych i ak tu al nie
czę sto po dej mo wa nych te ma tach, a w ra mach
wy sta wy firm bę dzie moż na po znać ryn ko we no -
wo ści pro duk to we – mó wi Ro bert Frąk, me na dżer
Tar gów ENEX 2017.
W 2016 r. łącz na moc in sta la cji od na wial nych źró -
deł ener gii prze kro czy ła w Pol sce pu łap 8 GW,
a od no to wa ny wzrost wy niósł pra wie 20% w sto -
sun ku do ro ku po przed nie go. Fi la rem pol skich
OZE, z naj więk szym udzia łem w ryn ku, są in sta -

la cje wia tro we. OZE to jed nak nie tyl ko ener ge ty -
ka du żych mo cy, ale rów nież mi kro i ma łe in sta -
la cje fo to wol ta icz ne, pom py cie pła, ko tły na bio -
ma sę, czy po pu lar ne ko lek to ry sło necz ne. W ra -
mach Pa sa żu Ener ge tycz ne go za pre zen tu ją się
fir my sek to ra OZE ofe ru ją ce swo je pro duk ty.
Oprócz te go or ga ni za to rzy tar gów oraz re dak cja
GLOBEnergia za pra sza ją na kon fe ren cje: 
Ogól no pol skie Fo rum Pomp Cie pła i Tech no lo gii
Grzew czej, któ re od bę dzie się pierw sze go dnia
Tar gów (1 mar ca). Pod czas kon fe ren cji bę dzie
moż na spo tkać in we sto rów, do staw ców, wy ko -
naw ców i wszyst kich za in te re so wa nych wy ko rzy -
sta niem pomp cie pła w tech no lo gii grzew czej.
Ogól no pol skie Fo rum Fo to wol ta iki i Ma ga zy no -
wa nia Ener gii SO LAR+, czy li ogól no pol ska kon -
fe ren cja po świę co na bran ży fo to wol ta icz nej. Tu -
taj spo tka ją się przed sta wi cie le bran ży, in we sto -
rzy, wła dze sa mo rzą do we oraz pa sjo na ci ener ge -
ty ki sło necz nej. Pa tro nat me ry to rycz ny nad wy -
da rze niem ob ję ło Sto wa rzy sze nie Bran ży Fo to -
wol ta icz nej Pol ska PV.
W ubie głym ro ku wzro sła sprze daż sa mo cho dów
elek trycz nych – nie myl my z sa mo cho da mi hy bry -
do wy mi – o 60 pro cent. Dla po rów na nia pa ne le
fo to wol ta icz ne no tu ją rocz nie oko ło 50-pro cen to -
wy wzrost sprze da ży. We dług ana liz, po 2020 ro -
ku już 35 pro cent no wo ku po wa nych aut bę dzie
sa mo cho da mi elek trycz ny mi. To ozna cza, że
rocz nie bę dzie przy by wać 150-170 mi lio nów no -
wych sa mo cho dów elek trycz nych, a po dro gach
ma już wte dy jeź dzić ok. 440 mln aut z na pę dem
elek trycz nym. Tym bar dziej war to już dziś za cząć

IMPREZY TARGOWE
www.enex.pl

Tar gi ENEX 2017 roz bu do wu ją swo ją ofer tę
Ju bi le uszo wa, 20. edy cja tar gów ener ge tycz nych ENEX za po wia da się wy jąt ko wo cie ka wie.
Jaz da prób na w peł ni elek trycz nym BMW i3, in we sto rzy z peł nym port fe lem go to wym na fi nan -
so wa nie in no wa cyj nych roz wią zań, kom plek so wa wie dza o pa ne lach fo to wol ta icz nych i ko -
tłach grzew czych naj now szej ge ne ra cji. 

s Ogni wa fo to wol ta icz ne i ko -
lek to ry sło necz ne z ro ku
na rok cie szą się w Pol sce
co raz więk szą po pu lar no ścią.

f Wal kę ze smo giem we sprą
wy staw cy z Alei Ko tłów, któ -
rzy po mo gą wy brać zgod ny
ze stan dar da mi emi syj ny mi
piec C.O.
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bli żej po zna wać tę no wą tech no lo gię, któ ra, jak
wi dzi my, nie dłu go bę dzie czymś na tu ral nym. Sa -
mo cho dy elek trycz ne bę dą w tym ro ku jed ną
z atrak cji tar gów ENEX. Sta nie się tak za przy czy -
ną BMW ZK Mo tors, któ ra do łą czy ła do gro na
part ne rów Mię dzy na ro do wych Tar gów Ener ge ty -
ki i Elek tro tech ni ki ENEX i to na ich sto isku bę dzie
moż na zo ba czyć elek trycz ne dziec ko tej mar ki, tj.
BMW i3. By jesz cze bar dziej przy bli żyć zwie dza -
ją cym tę co raz po pu lar niej szą re wo lu cję w mo to -
ry za cji sa lon pro po nu je jaz dę prób ną.
Pierw szy w Pol sce In ku ba tor Elek tro ener ge tycz -
ny – to miej sce pre zen ta cji in no wa cyj nych roz wią -
zań dla sek to ra elek tro ener ge tycz ne go. Fir ma
ZPUE S. A., od 29 lat ak tyw nie dzia ła ją ca w sek -
to rze elek tro ener ge tycz nym oraz Tar gi Kiel ce za -
pra sza ją star tu py, na ukow ców i in ży nie rów, któ -
rzy zaj mu ją się pro jek to wa niem in no wa cyj nych
roz wią zań i po szu ku ją in we sto rów. 
– Do star czy li śmy do tej po ry po nad 380 ty się cy in -
dy wi du al nie pro jek to wa nych roz wią zań dla na -
szych klien tów. Tar gi ENEX są dla nas moż li wo -
ścią spo tka nia ze star tu pa mi, uczel nia mi oraz ma -
ły mi fir ma mi, któ re chcia ły by z na mi współ pra co -
wać. Po szu ku je my po my słów za rów no na wstęp -
nym eta pie roz wo ju, jak i doj rza łych wy ma ga ją -
cych do fi nan so wa nia. Fir ma za mie rza w naj bliż -
szym cza sie za in we sto wać w no we roz wią za nia
po nad 40 mi lio nów zło tych – mó wi Łu kasz Nie rad -
ko, Dy rek tor Cen trum In no wa cji ZPUE S.A.
Na bór firm, star tu pów, wy na laz ców spe cja li zu ją -
cych się w pro jek to wa niu in no wa cyj nych roz wią -
zań dla sek to ra elek tro ener ge ty ki trwa. Wszyst -
kich za in te re so wa nych od sy ła my na stro nę tar -
gów ENEX www.enex.pl. 
W spe cjal nej Stre fie In no wa cji ZPUE bę dzie mia -
ła miej sce ca ło dnio wa kon fe ren cja po świę co na
te ma ty ce fi nan so wa nia, re gu la cji praw nych, me -
cha ni zmów kon tro li i bez pie czeń stwa przy re ali -
za cji i wdra ża niu no wa tor skich po my słów i tech -
no lo gii. Nie zwy kle cie ka we wy kła dy po pro wa dzą
do świad cze ni eks per ci – prak ty cy, któ rzy po dzie -
lą się swo ją wie dzą i do świad cze nia mi.

W kon fe ren cji we zmą udział mię dzy in ny mi, 
dr inż. Da riusz Go łę biew ski – szef pro jek tu PZU
Lab, Pa weł Boch niarz, Pre zes Za rzą du MIT En -
ter pri se Fo rum Po land (MI TEF), dr Sta ni sław Ro -
go ziń ski z fir my Bran te Part ners, dr hab. inż.
elek tryk, prof. Ja kub Ber natt, wy na laz ca, Dy rek -
tor w KO MEL, Mag da le na Jac kow ska – Rej -
man – pre zes na le żą cej do Gru py In no va ti ka
spół ki TechBrainers, Mar cin Wi śniew ski – Dy rek -
tor dz. Sprze da ży i Mar ke tin gu w i3D S. A., Ro -
bert Bar ski z Elec tro mo bi li ty Pol ska S.A. – fir my
wspie ra nej przez czte ry spół ki dys try bu cyj ne:
PGE, Tau ron, Ener ga i Enea.
Me dia aż hu czą od in for ma cji o ro sną cych wskaź -
ni kach smo gu w pol skich mia stach. Co raz gło -
śniej mó wi się o mon ta żu ko tłów C. O. wy łącz nie
z naj lep szy mi stan dar da mi emi syj ny mi. Ale ja Ko -
tłów, któ rej part ne rem stra te gicz nym jest fir ma
DE FRO, bę dzie wy sta wą kon kret nych i go to wych
do na by cia pro duk tów, miej scem no wi nek tech -
nicz nych oraz cen trum wie dzy jak wy brać od po -
wied ni piec, jak oce nić koszt mon ta żu da ne go
pro duk tu. Atrak cją wy sta wy bę dą ul tra no wo cze -
sne ko tły pią tej kla sy.
Wy da rze nia tar go we moż na bę dzie śle dzić
na bie żą co po przez in ter net na www.enex.pl lub
www.fa ce bo ok.com/tar gie nex. 
Do zo ba cze nia w Tar gach Kiel ce od 1 do 2 mar -
ca. Wstęp bez płat ny po re je stra cji. 

a Istot ną za le tą tar gów jest
moż li wość uzy ska nia in for -
ma cji bez po śred nio od eks -
per tów, na co dzień zaj mu -
ją cych się te ma ty ką wy twa -
rza nia i wy ko rzy sty wa nia
ener gii.

f BMW i3 po ru sza się cał ko -
wi cie bez emi to wa nia ha ła -
su, spa lin i za pa chów, a tym
sa mym zmniej sza za nie -
czysz cze nie po wie trza
w mia stach i po zwa la od dy -
chać czyst szym po wie trzem

s Tar gi to do sko na ła oka zja
do za po zna nia się z naj now -
szy mi roz wią za nia mi tech no -
lo gicz ny mi.
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Po śred nik Ko mu nal ny: – Ja kie czyn ni ki wpły nę ły na roz -
wój ryn ku po jaz dów ko mu nal nych w Pol sce? 
Kon stan ty Ro kic ki: – Przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej w 2004 ro ku by ło im pul sem, któ ry bar dzo sil nie wpły -
nął na roz wój ryn ku ma szyn i po jaz dów ko mu nal nych. Pol -
ska zy ska ła do stęp do unij nych pro gra mów struk tu ral nych,
ofe ru ją cych moż li wość po zy ska nia środ ków na za kup no -
wych, eko lo gicz nych po jaz dów. Sa mo rzą dy i fir my pry wat ne
zaj mu ją ce się go spo dar ką ko mu nal ną za czę ły ma so wo po -
zy ski wać do ta cje i in we sto wać w no we roz wią za nia. Z sza -
cun ko wych da nych wy ni ka, że od 2004 ro ku po nad po ło wa
uży wa nych śmie cia rek zo sta ła za stą pio na no wy mi. Tym sa -
mym, dzię ki za an ga żo wa niu sa mo rzą dów i firm pry wat nych,
po jaz dy i sprzęt wy ko rzy sty wa ne przez służ by ko mu nal ne
w Pol sce na le żą do naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie 
Środ ko wo -Wschod niej.

PK: – Ja kie po jaz dy ko mu nal ne są naj czę ściej ku po wa ne
przez pol skie sa mo rzą dy i fir my pry wat ne? 
KR: – Do naj po pu lar niej szych po jaz dów ko mu nal nych wy -
ko rzy sty wa nych w pro ce sie oczysz cza nia i utrzy ma nia in -
fra struk tu ry miej skiej w Pol sce na le żą po jaz dy do zbiór ki,
trans por tu śmie ci i od pa dów, od śnie ża nia oraz po sy py -
wa nia dróg, cią gni ki rol ni cze, spy char ki, po jaz dy
do czysz cze nia, wo zy ase ni za cyj ne, za mia tar ki, sprzęt
do utrzy ma nia lot nisk oraz au to bu sy i in ne po jaz dy wy ko -
rzy sty wa ne w ra mach trans por tu miej skie go. Do in nych
po jaz dów, któ re moż na za li czyć do tej gru py na le żą też:
sa mo cho dy sa ni tar ne, po jaz dy służ by miej skiej i dro go -

wej, po żar ni cze, po le wacz ki, zmy war ki, po le war ko -zmy -
war ki, warsz ta ty ru cho me, po go to wia tech nicz ne, po jaz dy
za ła dow czo -wy ła dow cze, dźwi gi i żu ra wie.

PK: – Na ja kie tren dy ryn ku po jaz dów ko mu nal nych war to
zwró cić szcze gól ną uwa gę? 
KR: – Obec nie pro du cen ci i dys try bu to rzy sprzę tu prze zna -
czo ne go do za dań ko mu nal nych sku pia ją się głów nie na do -
star cza niu po jaz dów eko lo gicz nych, zgod nych z nor ma mi
UE. Te go ty pu sprzęt jest nie tyl ko przy ja zny śro do wi sku, ale
tak że za zwy czaj gwa ran tu je du żo niż sze zu ży cie pa li wa
i znacz nie lep szą er go no mię użyt ko wa nia. W związ ku z tym
jest on po pu lar ny zwłasz cza, w gru pie pry wat nych przed się -
bior ców świad czą cych usłu gi ko mu nal ne.

PK: – A ja kie wła ści wo ści po jaz dów są szcze gól nie istot -
ne dla służb ko mu nal nych? 
KR: – W przy pad ku służb ko mu nal nych bar dzo istot ne jest,
aby po jaz dy by ły w sta nie spro stać ry go ry stycz nym nor mom
po zio mu ha ła su. Do ty czy to szcze gól nie urzą dzeń wy ko rzy -
sty wa nych przy za mia ta niu ulic, wy wo zie śmie ci i in nych pra -
cach wy ko ny wa nych w go dzi nach noc nych. Po nad to zgod -
nie z roz po rzą dze niem mi ni stra śro do wi ska wła ści ciel po jaz -
du wy ko rzy sty wa ne go do prac ko mu nal nych ma obo wią zek
wy po sa żyć go w sys tem lo ka li za cyj ny GPS oraz czuj ni ki za -
pi su ją ce da ne o miej scach wy ła dun ku od pa dów. Da ne te mu -
szą być za pi sy wa ne i ar chi wi zo wa ne po nie waż pod le ga ją one
kon tro li. To roz wią za nie ma ogra ni czyć moż li wość opróż nia -
nia śmie cia rek po za wy zna czo ny mi miej sca mi.

ROZMOWA POŚREDNIKA

Ry nek po jaz dów 
ko mu nal nych 
w Pol sce 
– tren dy, 
per spek ty wy 
i fi nan so wa nie

W cią gu ostat nich dzie się ciu lat ry nek po jaz dów ko mu nal nych w Pol sce in ten syw nie się roz wi nął.
Zwią za ne jest to głów nie z co raz więk szym za po trze bo wa niem pol skich miast na te go ro dza ju
sprzęt. Każ de go ro ku pro du cen ci wpro wa dza ją na ry nek kil ka dzie siąt no wych mo de li po jaz dów
i urzą dzeń. Nic więc dziw ne go, że z ro ku na rok ro śnie tak że po pyt na usłu gi fi nan so we umoż li -
wia ją ce kre dy to wa nie i le asin go wa nie po jaz dów ko mu nal nych. W ja kim kie run ku zmie rza ry nek
urzą dzeń ko mu nal nych i jak wy glą da spe cy fi ka ich fi nan so wa nia? Na te i in ne py ta nia od po wia da
Kon stan ty Ro kic ki, Dy rek tor Ryn ku Ma szyn i Urzą dzeń Bu dow la nych w Ra if fe isen Le asing. 
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PK: – Kto naj czę ściej ubie ga się o fi nan so wa nie po jaz dów ko -
mu nal nych? Jak wy glą da przy kła do wy pro ces prze tar go wy? 
KR: – O fi nan so wa nie po jaz dów w for mie po życz ki lub le asin -
gu ubie ga ją się sa mo rzą dy lub fir my ze wnętrz ne świad czą ce
usłu gi ko mu nal ne dla sa mo rzą dów. W przy pad ku prze tar gów
sa mo rzą do wych pro ces uczest ni cze nia wy ma ga od fir my le -
asin go wej do peł nie nia sze re gu for mal no ści. W takim
przypadku ma my wte dy do czy nie nia z tak zwanym od wró -
co nym pro ce sem. Oso ba przy go to wu ją ca ofer tę prze tar go -
wą w fir mie le asin go wej mu si w pierw szej ko lej no ści uzy skać
zgo dę na od po wied nie za pi sy, w umo wie le asin gu, w de par -
ta men tach: praw nym, ope ra cji, sprze da ży, ubez pie czeń, ra -
chun ko wo ści, fi nan sów, win dy ka cji, oraz po zy tyw ną de cy zję
ko mi te tu o fi nan so wa niu. Do pie ro po tym fir ma mo że przy -
stą pić do prze tar gu i przed sta wić ofer tę.

PK: – Z ja ki mi trud no ścia mi mu si mie rzyć się fir ma le asin -
go wa w przy pad ku prze tar gów pu blicz nych? 
K. R: – Udział w prze tar gu pu blicz nym ozna cza wpro wa dza nie
zmian w umo wie le asin gu, zgod nych ze spe cy fi ka cją i wa run ka -
mi za mó wie nia in sty tu cji or ga ni zu ją cej prze targ. Bar dzo czę sto
już do spe cy fi ka cji za mó wie nia do łą cza ny jest wzór umo wy le -
asin gu. Do te go do cho dzi pre sja cza su i kon ku ren cja. Ze wzglę -
du na wy ma ga ne for mal no ści i gwa ran cje na do star cza ny przed -
miot fir my le asin go we znacz nie chęt niej uczest ni czą w prze tar -
gach za kła da ją cych za war cie umo wy kon sor cjum z do staw cą.

PK: – Czy oprócz sa mo rzą dów i du żych za kła dów ko mu -
nal nych ist nie ją jesz cze in ne pod mio ty za in te re so wa ne
tym ro dza jem fi nan so wa nia? 
K. R: – Co raz czę ściej o fi nan so wa nie po jaz dów ko mu nal nych
ubie ga ją się tak że ma łe i śred nie fir my pry wat ne, któ re ma ją
zle ce nia od gmin na utrzy ma nie te re nów zie lo nych, czy sto -
ści, od śnie ża nie, usłu gi trans por to we. Dla tych przed się -
biorstw fir my le asin go we ofe ru ją atrak cyj ne roz wią za nie fi -
nan so we i moż li wość sko rzy sta nia z tzw. pro ce dur uprosz -
czo nych. Przy kła do wo Ra if fe isen Le asing ofe ru je fi nan so wa -
nie w opar ciu o pro ce du ry uprosz czo ne do 400.000 zł.
W przy pad ku gdy sprzęt po cho dzi od au to ry zo wa nych do -
staw ców, de cy zja o przy zna niu le asin gu zo sta je przy zna na
z au to ma tu.

PK: – W ja kim okre sie ro ku ob ser wu je cie Pań stwo naj -
więk sze za in te re so wa nie le asin giem i po życz ką na po jaz -
dy ko mu nal ne? 
K. R: – Za in te re so wa nie po jaz da mi ko mu nal ny mi bar dzo czę -
sto ma cha rak ter se zo no wy. Fir my po dej mu ją de cy zję o za -
ku pie od po wied nie go sprzę tu na zi mę lub na po cząt ku la ta,
w za leż no ści od spe cy fi ki sprzę tu. W przy pad ku sprzę tu do zi -
mo we go utrzy ma nia dróg wzmo żo ne za in te re so wa nie ob ser -
wu je my już w lip cu i sierp niu. Przed się bior stwa sta ra ją się za -
ku pić po jazd wcze śniej, aby być przy go to wa nym do zi my
i móc re ali zo wać usłu gi od po cząt ku se zo nu.  

W wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim ogło szo no na bór w ra -
mach dzia ła nia 5.1 In fra struk tu ra dro go wa (sche mat: bu do wa
i mo der ni za cja dróg wo je wódz kich na te re nie miast pre zy denc -
kich). Upraw nio ne do skła da nia wnio sków są gmi ny: Mia sto
Byd goszcz, Mia sto To ruń, Mia sto Wło cła wek, Mia sto Gru -
dziądz oraz Mia sto Ino wro cław.
Sa mo rzą dy mo gą ubie gać się o do fi nan so wa nie bu do wy, prze -
bu do wy, mo der ni za cji dróg wo je wódz kich, wę złów, skrzy żo -
wań wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą i in we sty cji w bez pie -
czeń stwo ru chu dro go we go na dro gach wo je wódz kich. In we -
sty cje do ty czyć ma ją dróg wo je wódz kie po za sie cią TEN -T,
wią żą ce re gio nal ny układ trans por to wy, po zwa la ją ce na włą -
cze nie do sys te mu dróg kra jo wych lub sie ci TEN -T.
Na bór wnio sków jest pro wa dzo ny od 1 lu te go 2017 ro ku
w spo sób cią gły aż do wy ko rzy sta nia wszyst kich pie nię dzy za -
re zer wo wa nych na ten kon kurs lub do za mknię cia kon kur su.
Ogól na pu la środ ków prze zna czo na na do fi nan so wa nie pro -
jek tów w ra mach te go na bo ru prze kra cza 60 mln zł.
Na to miast Lu bel ska Agen cja Wspie ra nia Przed się bior czo ści
w Lu bli nie ogło si ła na bór wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek -
tów w ra mach Dzia ła nia 4.2 Pro duk cja ener gii z OZE w przed -
się bior stwach. Do ta cję moż na uzy skać na:
1. Bu do wę i prze bu do wę in sta la cji słu żą cej do pro duk cji ener -

gii po cho dzą cej ze źró deł od na wial nych;

2. Bu do wę in sta la cji do pro duk cji bio kom po nen tów i bio pa liw
dru giej i trze ciej ge ne ra cji;

3. Bu do wę i mo der ni za cję dys try bu cyj nych sie ci elek tro ener -
ge tycz nych w peł ni de dy ko wa nych przy łą cze niu no wych
jed no stek wy twór czych ener gii z OZE, w tym bu do wę przy -
łą czy de dy ko wa nych pla no wa nym do przy łą cze nia no wym
jed nost kom wy twa rza nia ener gii z OZE (w ra mach bu do wy
i mo der ni za cji sie ci);

4. Bu do wę lo kal nych, ma łych źró deł ener gii pro du ku ją cych za -
rów no ener gię elek trycz ną, jak i cie pło z OZE na po trze by
lo kal ne, nie wy ma ga ją cą prze sy ła nia jej na du że od le gło ści;

5. Po pra wę spraw no ści wy twa rza nia cie pła po przez zmia -
nę źró deł cie pła na jed nost ki wy so ko spraw nej ko ge ne ra -
cji z OZE dzię ki bu do wie no wych in sta la cji wy so ko spraw -
nej ko ge ne ra cji z OZE lub prze bu do wie ist nie ją cych in -
sta la cji na wy so ko spraw ną ko ge ne ra cję z OZE (ko ge ne -
ra cja roz pro szo na opar ta na zi den ty fi ko wa nych lo kal -
nych za so bach).

O unij ne wspar cie ubie gać się mo gą spół ki z więk szo ścio wym
udzia łem jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go lub ich związ ki oraz
mi kro, ma łe i śred nie przed się bior stwa. Wnio ski moż na skła dać
od 28 lu te go do 31 ma ja 2017 ro ku. Do roz dy spo no wa nia jest
kwo ta po nad 92,6 mln zł. Ter min roz strzy gnię cia kon kur su za pla -
no wa no na I kwar tał przy szłe go ro ku.

Ru szy ły pierw sze prze tar gi
W ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych ogło szo no pierw sze w tym ro ku na bo ry zwią -
za ne z go spo dar ką ko mu nal ną i ochro ną śro do wi ska. O unij ne do ta cje ubie gać się mo gą po -
ten cjal ni be ne fi cjen ci w wo je wództw: ku jaw sko -po mor skie go i lu bel skie go.
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Fo rum na trwa le wpi sa ło się w ka len darz spo tkań
przed sta wi cie li firm dzia ła ją cych w bran ży go spo -
dar ki od pa da mi. O ce lo wo ści ta kich spo tkań niech
świad czy fakt, że te go rocz ne zor ga ni zo wa ne zo -
sta ną już po raz pią ty, a opi nie uczest ni ków po -
przed nich edy cji świad czą o po trze bie ich kon ty -
nu acji. Pod kre śla ją oni, że dy na micz nie roz wi ja ją -
cy się seg ment go spo dar ki od pa da mi i to wa rzy -
szą ce te mu zmia ny re gu la cji praw nych wy ma ga ją
moż li wo ści cy klicz nej wy mia ny do świad czeń. 
Ta ką moż li wość gwa ran tu ją te go ty pu spo tka nia,
a te go rocz ni uczest ni cy nie bę dą na pew no roz -
cza ro wa ni, gdyż te ma tem prze wod nim pią tej
edy cji fo rum jest: „Co da lej – praw ne, tech no lo -
gicz ne i eko no micz ne aspek ty roz bu do wy, mo -
der ni za cji i eks plo ata cji za kła dów za go spo da ro -
wa nia od pa dów”. 
Fo rum od bę dzie się 1 mar ca 2017 r. w pa wi lo nie E,
sa la kon fe ren cyj na F. Pierw sze pre lek cje za pla no -
wa no na godz. 09: 30 (szcze gó ło wy plan znaj du je
się po ni żej oraz na stro nie: www.ak no va.com.pl).
Po za pre lek cja mi or ga ni za to rzy za pla no wa li pa nel
in for ma cyj no -dys ku syj ny, pod czas któ re go go ście
bę dą mo gli za pre zen to wać ścież kę roz wo ju swo -
ich za kła dów, a tak że oce nić uzy ska ne efek ty
i przed sta wić pla ny na naj bliż szą przy szłość.
Na pew no bar dzo in te re su ją cym punk tem fo rum
bę dzie moż li wość udzia łu w wy jeź dzie tech nicz -
nym do Za kła du Uniesz ko dli wia nia Od pa dów
w Prom ni ku. Tam na wła sne oczy bę dzie moż na
za po znać się z funk cjo no wa niem ta kich przed się -
biorstw, a przy oka zji do wie dzieć się, jak w prak -
ty ce spraw dza ją się róż ne sys te my sto so wa ne
w go spo dar ce od pa da mi.
Uczest nic two w Fo rum jest bez płat ne, ale wy ma -
ga ne jest wy peł nie nie for mu la rza zgło sze nio we -
go (znaj du je się na stro nie www.ak no va.com.pl.

Ze wzglę du na ogra ni czo ną ilość miejsc or ga ni -
za to rzy za strze ga ją, że o uczest nic twie de cy du je
ko lej ność zgło szeń.
Or ga ni za to rem fo rum jest spół ka AK NO VA,
a part ne ra mi stra te gicz ny mi są: STRA BAG
Sp. z o.o. oraz SUT CO -Pol ska Sp. z o.o.

WYDARZENIA
www.aknova.com.pl

V Forum Gospodarki Odpadami
Po dob nie jak by ło w la tach po przed nich, tak i pod czas te go rocz nych XVIII Mię dzy na ro do wych
Tar gach Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKO TECH – or ga ni zo wa nych w dniach
1-2 mar ca 2017 ro ku w Kiel cach – im pre zą to wa rzy szą cą bę dzie Fo rum Go spo dar ki Od pa da mi.

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
a Dla uczestników ubiegłorocznej edycji Forum istotne znaczenie

miała możliwość zapoznania się z doświadczeniami różnych
przedsiębiorstw, zajmujących się gospodarką odpadami
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www.husqvarna.com/pl/

W ubie głym ro ku zło ty me dal tar gów MTP otrzy -
ma ła ko siar ka au to ma tycz na Hu sqvar na Au to mo -
wer® 450X, któ ra jest lau re atem wie lu na gród
i wy róż nień na ca łym świe cie. W tym ro ku na gro -
dy zdo by ły na sze naj bar dziej za awan so wa ne tech -
no lo gicz nie pro duk ty: Au to mo wer® Con nect
i eko lo gicz ne ma szy ny aku mu la to ro we. Ciesz ymy
się, że człon ko wie Są du Kon kur so we go tar gów
GAR DE NIA po raz ko lej ny do ce ni li fakt, iż Hu -
sqvar na od lat roz wi ja swo je naj bar dziej in no wa -
cyj ne i za awan so wa ne tech no lo gicz nie pro duk ty
do pie lę gna cji te re nów zie le ni. Dwa zło te me da le
są zwień cze niem pra cy, któ rą wło ży li śmy, aby roz -
wi jać funk cje con nec ti vi ty w ko siar kach Au to mo -
wer®, a tak że nasz wkład w roz wój eko lo gicz nych
ma szyn aku mu la to ro wych. Funk cje Au to mo wer®
Con nect są obec nie do stęp ne we wszyst kich mo -
de lach ko siar ki Au to mo wer®. Dzię ki niej za po -
mo cą smart pho na lub smar twat cha mo że my kon -
tro lo wać ma szy nę z do wol ne go miej sca na zie -
mi – mó wi Ma ciej Ko niecz ny, Dy rek tor Sprze da ży
i Mar ke tin gu w fir mie Hu sqvar na Po land.
Każ de go ro ku w wal ce o zło ty me dal MTP GAR -
DE NIA sta je po nad 500 pro duk tów. Po zy tyw ną
opi nię ju ry zy sku ją je dy nie te pro duk ty, któ re
speł nia ją re stryk cyj ne wy ma ga nia re gu la mi nu
kon kur su. Ju ry skła da się ze spe cja li stów, któ rzy
po szu ku ją in no wa cyj nych pro duk tów wy ko rzy stu -
ją cych naj now sze zdo by cze tech no lo gii. To
wszyst ko skła da się na ob raz zło te go me da lu
MTP, któ ry jest pre sti żo wą na gro dą i po twier dze -
niem naj wyż szej ja ko ści pro duk tu.
Au to mo wer® – to ro dzi na au to ma tycz nych ro -
bo tów ko szą cych fir my Hu sqvar na, któ ra obej -
mu je 6 mo de li do róż nej wiel ko ści ogro dów oraz
o róż nej spe cy fi ka cji. To ma łe, ci che i in te li gent -
ne ko siar ki, któ re bez tru du po do ła ją wy zwa niom
każ de go traw ni ka. Wą skie przej ścia, prze szko -
dy, trud ny te ren czy zbo cza o na chy le niu
do 45% nie sta no wią dla nich żad ne go pro ble -
mu. Dba ją o traw nik na wet w nie ko rzyst nych wa -
run kach po go do wych np. w desz czu. Do dat ko -
wo ko siar ki Au to mo wer sa me od naj du ją sta cję
do ku ją ca i ła du ją ba te rię. A no wo cze sne tech -
no lo gicz ne roz wią za nia, jak funk cje Au to mo -
wer® Con nect i na wi ga cja GPS po zwa la ją
na kon tro lo wa nie ko siar ki przez smart pho ne
i smar twatch. Dzię ki te mu mo że my na bie żą co

spraw dzać jej po ło że nie lub wy da wać po le ce nia
z do wol ne go miej sca na zie mi.
Ma szy ny aku mu la to ro we z se rii 100 – to li nia aku -
mu la to ro wych ma szyn kon su menc kich skie ro wa -
na do sze ro kiej gru py od bior ców. W ofer cie se -
rii 100 znaj du je się: pi lar ka, no ży ce do ży wo pło tu
oraz pod ka szar ka. Dzię ki za sto so wa niu na pę du
elek trycz ne go wy eli mi no wa no w nich bez po śred -
nią emi sję za nie czysz czeń, zre du ko wa no tak że
ha łas oraz drga nia ge ne ro wa ne przez sil ni ki spa -
li no we. Ogra ni czo ny zo stał rów nież za kres prac
kon ser wa cyj nych nie zbęd nych do pra wi dło wej
eks plo ata cji. Te ma szy ny otwo rzy ły no wy roz dział
w za kre sie no wo cze snych roz wią zań tech no lo -
gicz nych ofe ro wa nych przez fir mę Hu sqvar na.

Hu sqvar na z dwo ma zło ty mi me da la mi
MTP GAR DE NIA 2017
Hu sqvar na zdo by ła dwa zło te me da le tar gów GAR DE NIA. Sąd Kon kur so wy przy znał pre sti żo -
we na gro dy dla ma szyn aku mu la to ro wych Hu sqvar na z se rii 100 oraz dla Au to mo wer® Con -
nect, któ ry po zwa la na zdal ne kon tro lo wa nie ko siar ki za po mo cą urzą dzeń mo bil nych. Zło te
me da le MTP przy zna wa ne są każ de go ro ku wy łącz nie in no wa cyj nym pro duk tom, wy róż nia ją -
cym się naj wyż szą ja ko ścią na ryn ku.

a Dzię ki za sto so wa niu na pę du
elek trycz ne go wy eli mi no wa -
no w nich bez po śred nią
emi sję za nie czysz czeń, zre -
du ko wa no tak że ha łas oraz
drga nia ge ne ro wa ne przez
sil ni ki spa li no we

MASZYNY KOMUNALNE
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moż na szyb ko zor ga ni zo wać plac bu do wy, np.
przy usu wa niu awa rii sie ci wo do cią go wo -ka na li -
za cyj nej, a to wszyst ko przy uży ciu tyl ko jed ne go
sa mo cho du cię ża ro we go. 
Ko mu nal ni cy z pew no ścią do ce nią też ko lej ny
cie ka wy pro dukt – ha ko wiec Pal fin ger PO WER A.
Wy róż nia się on prze gu bo wym ra mie niem, co
przy da je się przy za ła dun ku ni skich kon te ne rów,
na przy kład w nie wy so kich ha lach, ga ra żach tak -
że tych pod ziem nych. Bio rąc pod uwa gę ro sną -
cą urba ni za cję miast i ogra ni czo ną po wierzch nię
na kon te ne ry ko mu nal ne, mo że to być bar dzo
cie ka wa pro po zy cja dla firm dzia ła ją cych w mia -
stach. Prze gu bo we ra mię uła twia tak że po bie ra -
nie dłuż szych kon te ne rów bez po trze by moc ne -
go „za dzie ra nia” ich do gó ry. Je że li ta ki kon te ner
po sia da wy so ko umiesz czo ny śro dek cięż ko ści
mo że to być na wet nie bez piecz ne. In ną za le tą
PO WER A jest opcja po dej mo wa nia po jem ni ków
z po zio mu znaj du ją ce go się po ni żej po zio mu po -
jaz du. Ta kie niec ki znaj du je my przy su per mar ke -
tach i w za kła dach pro duk cyj nych zatem po sia -
da nie mo de lu PO WER A mo że otwo rzyć użyt -
kow ni ko wi no we ob sza ry ryn ku. In ną, rów nie
cen ną za le tą ha kow ców Pal fin ger są róż ne opcje
te le sko po wa nia głów ne go ra mie nia. Dzię ki te mu
mo że my ope ro wać róż nej dłu go ści kon te ne ra mi.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

a Oprócz stan dar do we go pi -
lo ta na ka blu urządzenia wy -
po sa żo ne są w ste ro wa nie
ra dio we, umoż li wia ją ce
zdal ną kon tro lę wszyst kich
funk cji urzą dze nia.

a Opcja umoż li wia ją ca po dej -
mo wa nie kon te ne rów mor -
skich to bar dzo prak tycz ne
roz wią za nie, roz sze rza ją ce
moż li wo ści ha kow ca o no -
we za da nia ko mu nal ne.

Le gen dar na ja kość mar ki Pal fin ger opie ra się
na skru pu lat nie do pra co wa nych szcze gó łach.
Po cząw szy od do bre go pro jek tu, po przez ma te -
ria ły, wy ko naw stwo, a na ob słu dze po sprze daż -
nej koń cząc, wi dać dba łość pro du cen ta o de ta -
le, skut ku ją ce póź niej szym za do wo le niem użyt -
kow ni ków. Dłu go wiecz ność prze ja wia się w za -
bez pie cze niu an ty ko ro zyj nym POP (Pal fin ger
Ori gin Pro tect), na któ re skła da się pia sko wa nie,
od tłusz cza nie, ma lo wa nie pod kła do we i elek tro -
sta tycz ne. Za sto so wa ne uprosz cze nia ob słu go -
we to tak że zysk klien ta, któ ry nie mu si oba wiać
się o zbęd ne prze sto je ser wi so we. Nie za bra kło
tak że no wo cze snych roz wią zań pod no szą cych
po ziom er go no mii i bez pie czeń stwa pra cy. Do -
wo dem jest BI SPE ED – układ do sto so wu ją cy
pręd kość pra cy ha ka do oko licz no ści. Z pu stym
kon te ne rem lub bez nie go pręd kość po wro tu ra -
mie nia ha ka mo że być więk sza, co w glo bal nym
ra chun ku zwięk sza ilość wy ko na nych kur sów,
płat ne go prze bie gu itp. Za dba no tak że o ostat -
nią fa zę po sa do wie nie kon te ne ra na ra mie
w trak cie za ła dun ku. Sys tem Soft Stop nie po -
zwo li na szko dli we dla po jaz du ude rze nie kon te -
ne ra o ra mę oraz na zwią za ny z tym uciąż li wy
dla oto cze nia ha łas. Ste ro wa nie ha kow cem od -
by wa się z ka bi ny, co prze wyż sza roz wią za nia
bra mo we, wy ma ga ją ce więk sze go wy sił ku kie -
row cy. Pal fin ger ofe ru je aż 7 ro dza jów ki ne ma -
ty ki ra mie nia, dzię ki cze mu speł nia wy ma ga nia
wszyst kich eu ro pej skich stan dar dów: NF, DIN,
CHEM, DIN ACTS, SCAN. 
Bar dzo cie ka wym pro duk tem jest dwu funk cyj ny
ha ko wiec ISO TIP. Po tra fi on po dej mo wać z po -
zio mu pod ło ża nie tyl ko kla sycz ne kon te ne ry ha -
ko we, ale tak że, dzię ki spe cjal ne mu ada pte ro wi
CHU, chwy tać 20-sto po we kon te ne ry mor skie. To
bar dzo prak tycz ne roz wią za nie dla przed się bior -
ców, wy ko rzy stu ją cych kon te ne ry na ma ga zy ny,
warsz ta ty, po wierzch nie biu ro we i so cjal ne. ISO -
TIP wy ma ga za sto so wa nia pod wo zia 3-4-osio we -
go, gdyż je go udźwig to 20 ton. Rów nież bran ża
ko mu nal na po win na ła ska wiej spoj rzeć na to roz -
wią za nie. Po sia da jąc za le d wie jed no pod wo zie
ha ko we i ba rak bu dow la ny w kon te ne rze 20”,

„Ha kow ce” Gra co 
– dobrze mieć „ha ka” na od pa dy!
Ko nia z rzę dem te mu, ko mu pro wa dząc bu do wę, re mont lub roz biór kę uda ło się obyć bez to -
wa rzy szą cych pra com od pa dów. Na wet je śli uda się część z nich wy ko rzy stać na miej scu – np.
gruz – to i tak po zo sta nie frak cja wy ma ga ją ca wy wie zie nia na skła do wi sko. Z dru giej stro ny
roz biór ka to in te re su ją ce miej sce po zy ski wa nia cen nych su row ców, ta kich jak złom sta lo wy.
Jak  by nie by ło, po trzeb ne są kon te ne ry na od pa dy oraz po jaz dy przy sto so wa ne do ich trans -
por tu, czy li po pu lar nie „ha kow ce”. Bo ga tą ofer tą tych urzą dzeń – wraz z za bu do wą – ofe ru je
fir ma Gra co, pol ski part ner mar ki Pal fin ger.
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Ła twiej też ulo ko wać ła du nek bli żej środ ka cięż -
ko ści, a to ma nie ba ga tel ny wpływ na bez pie -
czeń stwo jaz dy i trwa łość po jaz du. 
Przy kła dem do brze skom po no wa ne go po jaz du
dla bran ży ko mu nal nej jest po jazd do trans por -
tu kon te ne rów zbu do wa ny z ha kow ca Pla fin ger
typ T20 na pod wo ziu MAN TGS 26.440 6X2 -4
BL. To jednostka stosowana w lo gi sty ce kon te -
ne rów wiel ko ga ba ry to wych. Udźwig mak sy mal -
ny ha kow ca to ok. 20 t, czy li z od po wied nim za -
pa sem na wy pa dek prze ła do wa nia. Typ T20 jest
przy sto so wa ny do ob słu gi kon te ne rów o dłu go -
ści od 5,5 do 6,5 m. Z uwa gi na, czę sty przy ta -
kich wy mia rach, wy so ko umiesz czo ny śro dek
cięż ko ści za sto so wa no kil ka za bie gów za bez -
pie cza ją cych przed wy pad kiem: ra mę o sta łej
wy so ko ści za pew nia ją cą ni skie po ło że nie środ -
ka cięż ko ści trans por to wa ne go ła dun ku, po -
dwój ny punkt pod par cia kon te ne ra, me cha nicz -
ne za bez pie cze nie gar dzie li ha ka oraz tyl ną hy -
drau licz ną blo ka da kon te ne ra od we wnątrz.
Kom fort pra cy za pew nia ste ro wa nie ra dio we
z prze no śnej kon so li oraz wspo mnia ny już sys -

MASZYNY KOMUNALNE

tem ła god ne go uło że nia kon te ne ra do po zy cji
trans por to wej Soft Stop. Pod czas pro jek to wa -
nia nie za po mnia no o za pew nie niu atrak cyj nych
wa run ków eko no micz nych. Nie wiel ka ma sa
wła sna ha kow ca, uzy ska na dzię ki za sto so wa niu
no wo cze snej kon struk cji i wy so ko ga tun ko wych
sta li drob no ziar ni stych, ob ni ża ma sę ca łe go po -
jaz du, a więc i zu ży cie pa li wa – od czu wal ne
zwłasz cza przy jeź dzie „na pu sto”. 
Po za tym in ży nie ro wie Gra co uży li, opty mal ne go
do moż li wo ści ha kow ca, pod wo zia MAN
TGS 26.440 6X2 -4 BL. Już sa ma moc (324kW)
wska zu je, że to jed nost ka do bu do wa nia ze sta -
wów przy cze po wych. Te mu ce lo wi słu ży też
sprzęg ROC KIN GER 400G150A. Oczy wi ście, je -
że li bę dzie to przy cze pa pod kon te ne ro wa Pal fin -
ger typ T20, to z ła two ścią za ła du je ją też dru gim
kon te ne rem. Kon fi gu ra cja osi (6x2/2) w ukła dzie
re sor/po wie trze to opty mal ne roz wią za nie i na tra -
sę, i na mia sto, i na skła do wi ska, któ re obec nie
są co raz le piej do sto so wa ne dla te go ty pu za wie -
szeń. No śność osi przed niej 8000 kg i tyl -
nych 18000 kg (11500+7500 kg) po zwa la
na znacz ne prze cią że nia, a jak wia do mo prze wi -
dzieć do kład ną ma sę od pa dów jest nie zwy kle
trud no. Nawet pomimo szczerych chęci osób
rzetelnie załadowujących kontenery odpadami
ryzyko nadwagi jest duże - warto wówczas mieć
większy zapas nośności.  
Dla cze go war to sko rzy stać z ofer ty Gra co? War to
wy mie nić 3 po wo dy. Po pierw sze, Gra co re pre -
zen tu je jed ne go z naj lep szych pro du cen tów ha -
kow ców – Pal fin ger wszak to dłu go let nie do -
świad cze nie i wy so ka ja kość. Po dru gie, Gra co
ofe ru je peł ną ga mę usług zwią za nych z na by ciem
urzą dzeń za ła dun ko wych. Fir ma spe cy fi ku je,
sprze da je, mon tu je, ser wi su je i do star cza ma te -
ria ły eks plo ata cyj ne. I wresz cie po trze cie, Gra co
nie jest no wi cju szem w bran ży ko mu nal nej,
i na swym kon cie ma im po nu ją cy sze reg suk ce -
sów. To 3 moc ne „ha ki” na od pa dy.

a Urzą dze nie ha ko we Pal fin -
ger T20, dys po nu ją ce mak -
sy mal ną tech nicz ną zdol no -
ścią za ła dun ko wą wy no szą -
cą 20 ton. Umoż li wia ono
ob słu gę kon te ne rów o we -
wnętrz nej dłu go ści w za kre -
sie od oko ło 5.5 do 6.5 metra

s Przy kładami roz wią za ń zwięk -
sza ją cych efek tyw ność pra -
cy są sys tem ła god ne go
ukła da nia kon te ne ra do po -
zy cji trans por to wej Soft Stop
oraz ra ma o „sta łej” wy so ko -
ści, gwa ran tu ją ca ni skie po -
ło że nie środ ka cięż ko ści za -
ła do wa ne go po jaz du. 
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Ar con do tych czas naj bar dziej roz po zna wal ny jest
ja ko do staw ca tech no lo gii opar tych na roz wią za -
niach fir my Dop p stadt. Po nad pół wiecz na hi sto -
ria dzia łal no ści te go nie miec kie go pro du cen ta,
spra wi ła, że jest on obec nie za li cza ny do ści słej
czo łów ki firm zaj mu ją cych się pro duk cją ma szyn
sto so wa nych w pro ce sach prze twa rza nia od pa -
dów. Przede wszyst kim ko ja rzo ny jest z sze ro ką
ofer tą roz drab nia czy i prze sie wa czy. Fir ma sta le
po sze rza swo ją ofer tę, cze go do wo dem by ła ich
eks po zy cja na ostat nich mo na chij skich tar gach
IFAT 2016, gdzie za pre zen to wa ła wie le ab so lut -
nych no wo ści, w tym no wy roz drab niacz koń co -
wy do pa li wa al ter na tyw ne go mo del DF 207. Po -
za tym wśród roz drab nia czy znaj du je się sze ro ka
ga ma mo de li wstęp nych, wol no obro to wych oraz
szyb ko obro to wych, bi ja ko wych (re cy kle ry). Na to -
miast ofer ta prze sie wa czy to ma szy ny: bęb no we,
po kła do we i gwiaź dzi ste.
Do dat ko wo pod mar ką Dop p stadt sprze da wa ne
są: mik se ry, mie szar ko -roz drab niar ki, prze rzu car -
ki pryzm kom po sto wych oraz se pa ra to ry po wietrz -
ne. Jed nak po trze by ryn ku sta le ro sną i w ce lu ich
za spo ko je nia fir ma wpro wa dza do sprze da ży ko -
lej ne urzą dze nia. 
– Mar ka Dop p stadt ostat nio znacz nie po sze rzy ła
swój asor ty ment. Wpro wa dzi ła mię dzy in ny mi
do ofer ty se pa ra to ry wod ne i po wietrz ne, split te ry,
pra sy śru bo we itp. Dzię ki te mu oraz in nym na szym
dzia ła niom mo że my le piej za spo ko ić ocze ki wa nia
za kła dów go spo dar ki od pa da mi. Zwłasz cza, że
wpro wa dza ne zmia ny usta wo daw cze wy mu sza ją
na nich roz bu do wę li nii prze ro bo wych. My chce my
mieć w tym swój udział, ale do te go po trze bu je my

kon ku ren cyj nej pod każ dym wzglę dem ofer ty. Dla -
te go nie po prze sta je my na ostat nich no wo ściach
i wkrót ce pla nu je my ko lej ne. Te mu ce lo wi słu ży też
na wią za nie współ pra cy z biu rem pro jek to wym.
A wszyst ko pod po rząd ko wa ne jest stra te gii, ma ją -
cej na ce lu za pew nie nie klien tom kom plek so wej ob -
słu gi i do star cze niu go to wych roz wią zań w po sta ci
kom plet nych li nii tech no lo gicz nych – tłu ma czy Ene -
asz Ga wo ra, kie row nik Re gio nal ny AR CON.
Po za no wo ścia mi z fir my Dop p stadt, Ar con do ofer -
ty wpro wa dził tak że roz ry war ki do wor ków oraz spe -
cja li stycz ne roz drab nia cze mar ki BHS Son tho fen. Są
to mię dzy in ny mi urzą dze nia prze zna czo ne do prze -
ro bu spe cy ficz nych ma te ria łów, ta kich jak opo ny
oraz zu ży ty sprzęt elek tro nicz ny i elek trycz ny.
Wraz ze wzro stem licz by klien tów pol ski od dział
fir my Ar con pod jął sze reg dzia łań ma ją cych
na ce lu za pew nie nie na le ży tej ob słu gi po sprze -
daż nej. Obec nie fir ma ma pod opie ką oko -
ło trzystu urzą dzeń w kra ju, a tak że kil ka pro jek -
tów zre ali zo wa nych za wschod nią gra ni cą.
W związ ku z tym po sta wio no na wzmoc nie nie po -
ten cja łu fir my. Przede wszyst kim znacz nie po -
więk szo no ma ga zyn czę ści za mien nych oraz za -
trud nio no do dat ko wą ka drę w dzia le ser wi so -
wym. Do dat ko wo za in we sto wa no w no we sa mo -
cho dy ser wi so we i ich wy po sa że nie, a wy bu do -
wa na do dat ko wa ha la warsz ta to wa wy po sa żo na
zo sta ła w spe cja li stycz ną suw ni cę. Istot nym
wspar ciem jest tak że od dział ser wi so wy w Zie lo -
nej Gó rze, któ ry za pew nia szyb szą ob słu gę klien -
tów z za chod niej czę ści kra ju.
Dzię ki te mu Ar con Pol ska mo że za gwa ran to wać
ob słu gę po sprze daż ną klien tów na sa tys fak cjo nu -
ją cym po zio mie, a na brak pra cy fir ma nie na rze ka
i wkrót ce pla nu je zre ali zo wać ko lej ne in we sty cje

www.arcon.com.pl

No wo ści od Ar con Pol ska
Jak przy sta ło na uzna ne go do staw cę sprzę tu do re cy klin gu w Eu ro pie Środ ko wej i Wschod -
niej, fir ma Ar con sta le uzu peł nia swo ją ofer tę o no we pro duk ty. Ostat nio do swe go port fo lio
do łą czy ła ko lej ne ma szy ny w tym roz ry war kę do wor ków oraz przeznaczone do ma te ria łów
nie ty po wych urzą dze nia mar ki BHS Son tho fen.

a Po mo der ni za cji w roz drab -
nia czu wol no obro to wym
DW 3060 moż na sto so wać
róż ne ro dza je wa łów roz -
drab nia ją cych. Sto ją cy
obok prze sie wacz SM -518
mo że wy stę po wać w wer sji
sta cjo nar nej elek trycz nej,
mo bil nej elek trycz nej i mo -
bil nej spa li no wej

s RW EE 1500 – ma szy -
na do roz ry wa nia i opróż nia -
nia wor ków z su row ców
wtór nych w ce lu ich dal sze -
go prze twa rza nia 



Ja ko pierw sze udo stęp nio ne zo sta ły mo de le
ozna czo ne sym bo la mi: TH306D, TH357D,
TH408D i TH3510D. W efek cie fir ma po sia da
obec nie w sprze da ży ga mę kil ku na stu no wo cze -
snych no śni ków te le sko po wych. Tak licz na gru -
pa ma szyn spra wia, że każ dy użyt kow nik bez tru -
du mo że wy brać ła do war kę ide al nie od po wia da -
ją cą je go po trze bom.
Przy pro jek to wa niu no wej se rii wy ko rzy sta no po -
nad ćwierć wiecz ne do świad cze nie fir my – pierw -
sze „te le sko py” z lo go Cat po wsta ły jesz cze
w koń cu lat 80-tych ubie głe go wie ku – w bu do -
wie no śni ków te le sko po wych. Ze bra ne w tym
cza sie opi nie po zwa la ją kon struk to rom pro jek to -
wać ma szy ny, któ re za cho wu jąc naj lep sze ce chy
swych po przed ni ków, do dat ko wo wzbo ga ca ne
są na bie żą co o naj now sze tech no lo gie oraz uwa -
gi prze ka za ne przez ich użyt kow ni ków. W efek cie
po wsta ją ma szy ny o naj wyż szych osią gach oraz
wy trzy ma łej kon struk cji, co prze kła da się na nie -
za wod ność i trwa łość, a tym sa mym na ni skie
kosz ty eks plo ata cji. 
Ideę ulep sza nia te go co do bre i czer pa nia z naj -
now szych osią gnięć tech no lo gicz nych moż na
prze śle dzić na przy kła dzie mo de lu Cat TH3510D.
Ma szy na dys po nu je udźwi giem
zna mio no wym rzę du 3.500 kg,
a mak sy mal na wy so kość pod -
no sze nia to 9,8 m. Jed nak to
co naj le piej cha rak te ry zu je no -

wą ła do war kę, to zwar ta kon struk cja gwa ran tu -
ją ca opty mal ną zwrot ność w miej scu pra cy,
a trzy czę ścio wy wy się gnik hy drau licz ny z ni -
skim mo co wa niem sworz nia prze gu bo we go,
za pew nia mak sy mal ną wi docz ność we wszyst -
kich kie run kach. Do dat ko wo lep szej wi docz no -
ści sprzy ja cał ko wi cie prze szklo na ka bi na.
Dzię ki te mu ope ra tor ma do sko na łą wi docz -
ność i to w za kre sie 360 stop ni, a to z ko lei gwa -
ran tu je więk sze bez pie czeń stwo oraz lep szą
efek tyw ność pra cy. Do dat ko wo efek tyw ność
i wy go dę pra cy po pra wia prze my śla ne wy po -
sa że nie ka bi ny. Sta no wi sko ope ra to ra mo de lu
TH3510D zo sta ło stwo rzo ne z my ślą o pro sto -
cie i trwa ło ści, a wszyst kie funk cje hy drau licz ne
ste ro wa ne są za po mo cą jed ne go joy stic ka.
Umoż li wia on włą cza nie wszyst kich bie gów (F -N -R),
a to umoż li wia jed no cze sne ko rzy sta nie z funk cji
na pę du i wy się gni ka. Prze łącz ni ki są po gru po -
wa ne we dług funk cji, a no wa ta bli ca przy rzą dów
i de ska roz dziel cza umoż li wia ją szyb kie mo ni to -
ro wa nie osią gów ma szy ny. Opcjo nal ny mo ni tor
w wer sji Ad van ced przed sta wia za rów no wy kre -
sy ob cią że nia, jak i ob raz z tyl nej ka me ry, gdy zo -
sta nie włą czo na. Po za tym mo że być uży wa ny

do wy bie ra nia pre fe ren cji ope ra to ra oraz wy ko -
ny wa nia te stów dia gno stycz nych. Dba łość
pro jek tan tów o de ta le i tro ska o jak naj wy -
god niej szą ob słu gę ma szy ny wi docz na jest
na przy kła dzie okien ka bi ny. Za sto so wa ne
pła skie ta fle prze szkleń znacz nie uła twia ją

ich mon taż, a kon struk cja pod ło gi
umoż li wia szyb kie czysz cze -

nie za po mo cą wę ża. Po -
za tym kosz ty ob słu gi

zmniej sza ła twość
s e r  w i  s o  w a  n i a  
uzy ska na dzię ki 

d o  s t ę p  n o  ś c i
w s z y s t  k i c h
stan dar do wych
punk tów kon -
tro l nych z po -
zio mu pod ło ża

MASZYNY KOMUNALNE
www.b-m.pl

No we ła do war ki te le sko po we Cat 
– nie za wod ne w pra cach ko mu nal nych
Od te go ro ku fir ma Ber ge rat Mon noy eur, bę dą ca w Pol sce wy łącz nym dys try bu to rem ma szyn
Cat, roz po czę ła sprze daż no wych ła do wa rek te le sko po wych Ca ter pil lar z se rii D. Na po czą tek
klien ci mo gą wy bie rać spo śród czte rech mo de li, ale w na stęp nych mie sią cach do ofer ty tra -
fiać bę dą ko lej ne, suk ce syw nie za stę pu jąc po pu lar ne i ce nio ne ma szy ny se rii C. 
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s Mo del TH3510D cha rak te ry -
zu je zwar ta kon struk cja
gwa ran tu ją ca opty mal ną
zwrot ność w miej scu pra cy,
a trzy czę ścio wy wy się gnik
hy drau licz ny z ni skim mo co -
wa niem sworz nia prze gu bo -
we go, za pew nia mak sy mal -
ną wi docz ność we wszyst -
kich kie run kach





18 Pośrednik Komunalny

i ogra ni cze niu co dzien nej kon ser wa cji do spraw -
dze nia po zio mu pły nów.
W no wych mo de lach wy ko rzy sta no spraw dzo ne
już w prak ty ce ele men ty ukła du na pę do we go Cat.
Oka za ło się, że po po łą cze niu z pro stym,
a przy tym wy so ce wy daj nym ukła dem hy drau -
licz nym z pom pą zę ba tą, zwięk szo no trwa łość
i nie za wod ność ma szyn. Do dat ko wo ta kie roz wią -
za nie za pew nia niż sze kosz ty eks plo ata cji i to na -
wet w dłu gim cza sie użyt ko wa nia.
Mo del TH3510D do na pę du wy ko rzy stu je
– speł nia ją cy nor my emi sji EPA Tier Sta ge IV
– no wy, oszczęd ny sil nik wy so ko pręż ny Cat
C3.4B. Jed nost ka ma moc 112 KM (83 kW)
i w po łą cze niu z czte ro bie go wą skrzy nią bie -
gów Cat Po wer Shift na pę dza obie osie ła do -
war ki. Tym sa mym uzy ska no sta ły na pęd
na czte ry ko ła, gwa ran tu ją cy do sko na łą przy -
czep ność w każ dych wa run kach. Zwłasz cza
że w przed niej osi za sto so wa no me cha nizm
róż ni co wy o ogra ni czo nym po śli zgu, któ ry do -
dat ko wo zwięk sza przy czep ność na mo krych
po wierzch niach. Po my śla no też o od po wied -
nim ukła dzie ha mul co wym. Na osiach sto so -
wa ne są mo kre, po dwój ne ha mul ce tar czo we,
a ha mu lec po sto jo wy dzia ła w po łą cze niu
z przed nim. W efek cie uzy ska no układ ha mul -
co wy, któ ry za pew nia bez pro ble mo we dzia ła -

nie na wet w naj trud niej szych wa run kach eks -
plo ata cyj nych.
W ce lu zwięk sze nia uni wer sal no ści mo del
TH3510D zo stał wy po sa żo ny w stan dar do we
szyb ko złą cze zin te gro wa ne go no śni ka osprzę tu
Cat (IT), któ re jest kom pa ty bil ne ze wszyst ki mi ła -
do war ka mi te le sko po wy mi Cat. Do stęp ne jest
opcjo nal ne, ste ro wa ne hy drau licz nie złą cze
osprzę tu. Do dat ko we opcje dla mo de lu TH3510D
obej mu ją czuj ni ki co fa nia, sys tem wa że nia ła dun -
ku oraz sys tem wskaź ni ków za rzą dza nia ła dun -
kiem LMIS (prze zna czo ny dla re gio nów, w któ -
rych jest wy ma ga ny).
Po zo sta łe mo de le se rii D, któ re tra fi ły już
do sprze da ży, cha rak te ry zu ją się po dob ny mi wła -
ści wo ścia mi co opi sa ny TH3510D. Róż nią się
przede wszyst kim osią ga mi oraz jed nost ką na pę -
do wą. I tak naj mniej szy w tej gru pie mo del
TH306D dys po nu je udźwi giem zna mio no wym
rzę du 2.800 kg, a mak sy mal na wy so kość pod no -
sze nia to 5,8 m. Ła do war kę na pę dza sil nik o mo -
cy 100 KM (75kW). Z ko lei ma szy na TH357D się -
ga wy so ko ści 7 m, a mak sy mal ny cię żar udźwi gu
to 3.500 kg. Do na pę du uży to jed nost ki na pę do -
wej o mo cy 112 KM (83 kW). Ostat ni mo del
– TH408D na pę dza ta sa ma jed nost ka. Ła do war -
ka zdol na jest trans por to wać cię żar o wa -
dze 4.000 kg, a mak sy mal na wy so kość pod no -
sze nia to gra ni ca 7,6 m. Wszyst kie sil ni ki współ -
pra cu ją z no wo cze sny mi skrzy nia mi bie gów Po -
wer schift, za pew nia ją cy mi płyn ną pra cę oraz
opty mal ne ko rzy ści eko no micz ne.
Jak wi dać czte ry no we no śni ki te le sko po we 
Ca ter pil la ra, skon stru owa no pod ką tem wy mo -
gów współ cze sne go ryn ku. Ła do war ki po zwa la -
ją uzy skać ko rzyst ne efek ty eko no micz ne,
a dzię ki pa ra me trom tech nicz nym oraz bo ga te -
mu osprzę to wi do dat ko we mu klien ci otrzy mu ją
wszech stron ne ma szy ny, zdol ne zre ali zo wać na -
wet naj bar dziej skom pli ko wa ne za da nia ryn ku
ko mu nal ne go.

MASZYNY KOMUNALNE

d Sta no wi sko ope ra to ra zo sta -
ło stwo rzo ne z my ślą o pro -
sto cie i trwa ło ści, a wszyst -
kie funk cje hy drau licz ne ste -
ro wa ne są za po mo cą jed -
ne go joy stic ka. Prze łącz ni ki
są po gru po wa ne we dług
funk cji, a no wa ta bli ca przy -
rzą dów i de ska roz dziel cza
umoż li wia ją szyb kie mo ni to -
ro wa nie osią gów ma szy ny

s Wszyst kie no we ła do war ki
stan dar do wo wy po sa żo ne
są w szyb ko złą cze zin te gro -
wa ne go no śni ka osprzę tu
Cat. Dzię ki te mu oraz bo ga -
te mu osprzę to wi moż na wy -
ko rzy sty wać ma szy ny
do róż nych za dań
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Ma ni tou Pol ska do ce nia ro sną ce zna cze nie bran ży ko mu nal nej.
Dy rek tor za rzą dza ją cy fir my, Woj ciech Rze wu ski uwa ża, że war to
an ga żo wać się w ten seg ment ryn ku. „Ko mu nal ka” roz wi ja się
bar dzo dy na micz nie. Ma ni tou ma  w za na drzu ca ły sze reg ma szyn
i roz wią zań dla firm zaj mu ją cych się za go spo da ro wy wa niem od -
pa dów i wal czy z suk ce sa mi o klien tów. W ubie głym ro ku Ma ni -
tou Pol ska zre ali zo wa ło kil ka spek ta ku lar nych za mó wień na do -
sta wę ma szyn i spe cja li stycz ne go osprzę tu. – Kil ka wiodących
firm z bran ży ko mu nal nej zde cy do wa ło się na za kup na szych ma -
szyn. Ob ser wu je my ro sną ce za in te re so wa nie mar ką Ma ni tou, co
nie zwy kle cie szy i do wo dzi słusz no ści stra te gii ob ra nej przez Ma -
ni tou Pol ska. De cy du ją ce  zna cze nie dla klien tów ma ją bo wiem nie
tyl ko wa lo ry sa me go sprzę tu, ale tak że po ziom ob słu gi ser wi so -
wej oraz moż li wość od po wied nie go skon fi gu ro wa nia i do po sa że -
nia ma szy ny – mó wi Woj ciech Rze wu ski. 
Ana li zy ryn ko wych per spek tyw wy pa da ją dla bran ży ko mu nal -
nej wiel ce po zy tyw nie. Za kła dać za tem na le ży, że tak uni wer -
sal ne ma szy ny, ja ki mi są ła do war ki te le sko po we Ma ni tou cie -
szyć się bę dą co raz więk szym za in te re so wa niem firm zaj mu ją -
cych się re cy klin giem i za go spo da ro wa niem od pa dów. Bez
„te le sko pów” nie są w sta nie obyć się choć by sor tow nie śmieci
czy kom po stow nie. Sze re g no wych moż li wo ści otwiera ma szy -
nom bo ga ta ga ma spe cja li stycz nych ły żek oraz chwy ta -
ków. – Jak już wspo mnia łem, Ma ni tou ofe ru je nie sa me ma szy -
ny, ale tak że spe cja li stycz ny osprzęt ro bo czy. Po zwa la to nie
tyl ko po pra wić efek tyw ność i wy daj ność pra cy, ale tak że wy -
dłu żyć ży wot ność oraz pod nieść bez a wa ryj ność sprzę tu. Ma ni -

tou Pol ska ma bar dzo bo ga te do świad cze nia w tym wzglę dzie.
Do star cza ne przez nas ma szy ny eks plo ato wa ne są nie kie dy
w na praw dę eks tre mal nych wa run kach. A mi mo to po tra fią
prze pra co wać na wet sześć ty się cy go dzin rocz nie bez dez or -
ga ni zu ją cych pra cę bez pro duk tyw nych prze sto jów wy wo ła nych
awa rią – tłu ma czy Woj ciech Rze wu ski. 
W za kre sie kon fi gu ra cji i do po sa że nia ma szyn Ma ni tou Pol ska
mo że wy ko rzy sty wać do świad cze nia francuskiej cen tra li. Ma -
ni tou od lat uda nie współ pra cu je z fir ma mi sek to ra ko mu nal -
ne go z wie lu kra jów Eu ro py za chod niej. Od no sząc przy tym
suk ce sy nie tyl ko w ro dzi mej Fran cji. Moż na prze nieść je
na pol ski grunt. Wy mia na do świad czeń, do ja kiej do cho dzi
pod czas cy klicz nych spo tkań de ale rów Ma ni tou dzia ła ją cych
w róż nych kra jach i wa run kach umoż li wia wza jem ną in spi ra -
cję. Ży cie idzie na przód, nie gdyś no wa tor skie spo so by wy ko -
rzy sta nia ma szyn i osprzę tu Ma ni tou sta no wią dziś stan dard.
To co jesz cze do nie daw na wy da wa ło się czy stą abs trak cją,
sta je się nor mą. 
Je że li cho dzi o bran żę ko mu nal ną, to w sfe rze głów nych za in te re -
so wań Ma ni tou Pol ska po zo sta ją w tej chwi li sor to wa nie i prze -
twór stwo od pa dów. Pra ce w tym sek to rze mo gą być uspraw nio ne
dzię ki moż li wo ści sko rzy sta nia z od po wied nio skon fi gu ro wa nych
i wy po sa żo nych w spe cja li stycz ny osprzęt ro bo czy ła do wa rek te -
le sko po wych. Te z ko lei mo gą być wspo ma ga ne przez in ne ma -
szy ny z ofer ty Ma ni tou Pol ska. Na przy kład ma łe ła do war ki Gehl
spraw dza ją ce się w pra cach ty po wo po rząd ko wych, ta kich jak za -
mia ta nie, od śnie ża nie czy po sy py wa ni na wierzch ni dro go wych.

www.manitou.com/pl

Ma ni tou i ko mu nal ka? Tandem z przyszłością!
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Dla te go co raz więk szym za in te re so wa niem za czę -
ły się cie szyć ma szy ny, któ re są nie tyl ko wy daj ne
i nie za wod ne, ale jed no cze śnie uni wer sal ne. A ide -
al ną od po wie dzią na te wy mo gi współ cze sne go
ryn ku są ła do war ki te le sko po we, któ re w na szym
kra ju od kil ku lat prze ży wa ją dru gą mło dość.
Nic więc dziw ne go, że po pyt na no śni ki te le sko po -
we sta le ro śnie. Do ty czy to prak tycz nie wszyst kich
ga łę zi go spo dar ki, ale ma szy ny te wy da ją się być
wręcz stwo rzo ne do bran ży ko mu nal nej. Ma ją one
bo wiem wy daj ne ukła dy hy drau licz ne i umoż li wia ją
współ pra cę z róż nym osprzę tem do dat ko wym, sta -
jąc się wie lo funk cyj ny mi no śni ka mi na rzę dzi. W ten
spo sób jed na ma szy na mo że być wy ko rzy sty wa -
na do bar dzo wie lu czyn no ści, eli mi nu jąc ko niecz -
ność za ku pu i utrzy my wa nia du żej licz by sprzę tu.

Wpraw dzie na dal moż na ze tknąć się z opi nią, że
to, co moż na sto so wać do wszyst kie go, w re zul -
ta cie nie na da je się do ni cze go, ale jej zwo len ni -
cy w przy pad ku te le sko po wych no śni ków osprzę -
tu mu szą ją pod dać we ry fi ka cji. Dla cze go?
Przede wszyst kim trze ba pa mię tać, w ja kich wa -
run kach mu szą obec nie funk cjo no wać wy ko naw -
cy re ali zu ją cy za da nia zwią za ne z bran żą ko mu -
nal ną. Kon ku ren cja, wy mu sza ją ca ob ni ża nie
kosz tów in we sty cji wy śru bo wa ne ter mi ny, no
i jesz cze ogra ni cze nia zwią za ne z miej scem re ali -
za cji za da nia (te re ny zur ba ni zo wa ne, pra ce w cią -
gach ko mu ni ka cyj nych), to tyl ko nie któ re ba rie ry,
któ re tra pią wy ko naw ców. W wie lu wy pad kach
roz wią za niem tych pro ble mów mo że być sto so -
wa nie ma szyn te le sko po wych. 
Przed pod ję ciem osta tecz nej de cy zji o włą cze niu
do par ku ma szy no we go te le sko po we go no śni ka
osprzę tu – mi mo że jest on z na tu ry rze czy ma -
szy ną uni wer sal ną – na le ży do kład nie prze ana li -
zo wać, ja kie go ro dza ju pra ce bę dzie my nim wy -
ko ny wać. Pod uwa gę na le ży brać za rów no pa ra -
me try tech nicz ne ma szy ny, jak i – szcze gól nie
w przy pad ku wy ko rzy sty wa nia jej głów nie
do prac trans por to wych – ro dzaj prze miesz cza -
nych ła dun ków. 
Ma szy ny te le sko po we są z re gu ły wszech stron -
niej sze niż, trak to wa ne rów nież ja ko sprzęt wie lo -
czyn no ścio wy, ła do war ki ko ło we, ko par ki hy drau -
licz ne czy ko par ko ła do war ki. Przy po mo cy „te le -
sko pów” pro wa dzić moż na nie tyl ko pra ce ni we -
la cyj ne, prze ła dun ko we oraz trans por to we bli -
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Dru ga mło dość „te le sko pów”Dru ga mło dość „te le sko pów”

Choć w tym ro ku mi ja 40 lat od cza su, gdy ze spół kon struk to rów JCB opra co wał pierw szą
ła do war kę te le sko po wą, to w Pol sce ma szy ny te go ty pu na sze ro ką ska lę za czę to sto so wać
do pie ro w obec nym wie ku. Po cząt ko wo trak to wa no je nie uf nie – szcze gól nie w bran ży ko -
mu nal nej i bu dow la nej, rol nic two się ga ło po nie chęt nie już wcze śniej – nie wi dząc ich eko -
no micz ne go po ten cja łu. Jed nak roz wój go spo dar ki ryn ko wej wy mu szał na przed się bior -
cach szu ka nia roz wią zań, gwa ran tu ją cych opty ma li za cję kosz tów, na któ rą istot ny wpływ
ma wy bór od po wied niej ma szy ny. 

s Ni skie po sa do wie nie wy się -
gni ka za pew nia ope ra to ro wi
do brą wi docz ność na pra wą
stro nę ma szy ny oraz do ty łu,
co ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa jest nie zwy kle istot nie
przy pra cach na ogra ni czo -
nej prze strze ni

a W ro ku 1977 nie wiel ki ze spó∏
kon struk to rów JCB opra co -
wa∏ pierwszą ∏a do war kę te le -
sko pową. W cią gu trzech
de kad, ja kie up∏y nę ∏y od te -
go cza su Bry tyj czy cy wpro -
wa dzając sze reg in no wa cyj -
nych roz wiązań zre wo lu cjo -
ni zo wa li ry nek „te le sko pów”
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skie go za się gu, ale tak że wszel kie go ro dza ju
czyn no ści wy ko ny wa ne zwy kle te re no wy mi wóz -
ka mi wi dło wy mi. W prak ty ce nie ozna cza to oczy -
wi ście moż li wo ści cał ko wi te go za stą pie nia po pu -
lar ny mi „te le sko pa mi” ma szyn spe cja li stycz nych.
Jed nak nie to jest głów nym po wo dem, że cią gle
jesz cze sto sun ko wo nie wie le firm de cy du je się
na po zy ska nie ma szyn te le sko po wych. Znacz nie
trud niej szym do prze zwy cię że nia pro ble mem jest
z pew no ścią brak osta tecz ne go prze ko na nia co
do fak tycz nej uni wer sal no ści „te le sko pów”, a tak -
że ko niecz ność za trud nia nia do ich ob słu gi le piej
wy szko lo nych ope ra to rów. 
Te le sko po we no śni ki osprzę tu są naj czę ściej spo -
ty ka ne w wer sji ze sztyw ną ra mą, a co raz więk -
szym uzna niem cie szą się obec nie wer sje z ob ro -
to wą czę ścią nad wo zia. Do stęp ne są co praw da
tak że prze gu bo we ła do war ki ko ło we – z krót kim,
te le sko po wym ra mie niem wy się gni ka, ale z po wo -
du sto sun ko wo nie wiel kie go udźwi gu, ogra ni czo -
nych ko or dy na tów pra cy oraz uza leż nio nej
od usta wie nia sta bil no ści, nie moż na ich ra czej
po trak to wać ja ko kla sycz ne „te le sko py”. 
Naj waż niej szy mi kry te ria mi bez pie czeń stwa pra -
cy dla ma szyn te le sko po wych są sta tecz ność dy -
na micz na i sta tycz na.
W ce lu prze ko na nia przed się bior ców, dzia ła ją -
cych w sek to rze ko mu nal nym do za let „te le sko -
pów”, kon struk to rzy skon cen tro wa li się na dą że -
niach do po pra wy osią gów oraz wa run ków pra -
cy ope ra to rów oraz za pew nie niu im mak sy mal -
ne go bez pie czeń stwa. I tak, zwięk sze niu sta tycz -
nej i dy na micz nej sta tecz no ści ma szyn słu ży ni -
skie po sa do wie nie wy się gni ków oraz mon taż sil -
ni ków na pę do wych po mię dzy osia mi w bocz nej
czę ści nad wo zia. Przez dy na micz ną sta tecz ność
ro zu mie się wy stę pu ją cą pod czas jaz dy mak sy -
mal nie ob cią żo nej ma szy ny (lub też znaj du ją cej
się w po zy cji spo czyn ko wej bez wy su nię tych
pod pór), wy star cza ją cą sta bil ność wzdłuż ną i od -
por ność na prze chy ły bocz ne. Z ko lei sta tycz -
na sta tecz ność ma szy ny sztyw no ra mo wej do ty -
czy prze chy łów bocz nych ła do war ki wspar tej
na ła pach wspor ni ko wych w czę ści przed niej.
W przy pad ku ma szy ny z ob ro to wy mi ele men ta -

mi nad wo zia, jej pod wo zie opar te być mu si
na pię ciu ła pach wspor ni ko wych.
Więk szość spo śród pro du cen tów no śni ków te -
le sko po wych umiej sca wia sil nik ma szy ny w jej
środ ko wej czę ści, po pra wej stro nie mię dzy
osia mi. Ta ki spo sób za bu do wy jed nost ki na pę -
do wej po zwa la na mon taż pod sta wy wy się gni ka
te le sko po we go, jak naj bli żej koń ca pod wo zia.
Pro wa dzi to w re zul ta cie do ob ni że nia punk tu
cięż ko ści ma szy ny. Wy so kość mon ta żu sil ni ka
w tyl nej czę ści uza leż nio na jest bo wiem od miej -
sca zaj mo wa ne go przez tyl ną oś. W spo sób na -
tu ral ny sil nik po sa do wio ny z ty łu nad wo zia peł -
nił by ro lę prze ciw wa gi. Ma szy na w ta kim przy -
pad ku stra ci ła by jed nak na sta bil no ści. Pa trząc
z dru giej stro ny, po ło że nie punk tu cięż ko ści
w cen tral nym miej scu ma szy ny ma po zy tyw ny
wpływ na za cho wa nie przez nią sta bil no ści pod -
czas prac na po chy ło ściach, szyb kie go po ko ny -
wa nia ostrych za krę tów, a tak że w cza sie przy -
spie sza nia i ha mo wa nia.
Ni skie po sa do wie nie wy się gni ka za pew nia ope -
ra to ro wi do brą wi docz ność na pra wą stro nę ma -
szy ny oraz do ty łu. W przy pad ku ma szyn sa mo -
jezd nych jest to je den z pod sta wo wych wy mo -
gów bez pie czeń stwa. Sta ty sty ki wy ka zu ją do bit -
nie, że do więk szo ści wy pad ków na pla cach bu -
do wy z udzia łem ma szyn do cho dzi pod czas co -
fa nia. Głów nie dla te go, że ope ra tor nie jest w sta -
nie zbyt dłu go ob ser wo wać ob sza ru za ma szy ną.
Mu si kon cen tro wać się na tym co dzie je się
przed ma szy ną i po jej bo kach, a przede wszyst -
kim na trans por to wa nym ła dun ku. 
Z re gu ły ma szy ny sztyw no ra mo we, osią ga ją ce
wy so kość pod no sze nia po nad dzie sięć me trów,
wy po sa ża ne są stan dar do wo w hy drau licz nie ła -
py wspor ni ko we umiesz czo ne w czę ści przed niej.
Moż li wość usta wia nia każ dej ła py z osob na po -
zwa la nie tyl ko na zni we lo wa nie nie rów no ści te -
re nu, lecz tak że – w po łą cze niu z wah li wą tyl ną
osią – na ogra ni cze nie prze chy łów po przecz nych.
W przy pad ku ma szyn z ob ro to wy mi ele men ta mi
nad wo zia ko niecz ne jest nie za leż ne usta wia nie

a Ma szy ny Mer lo pra cu ją
w wie lu nie ty po wych miej -
scach, tak że pod zie mią
na bu do wie dru giej li nii war -
szaw skie go me tra…

s Ła do war ki te le sko po we w swo -
jej ofer cie mia ło tak że Ko mat -
su. Dzię ki wszyst kim ko∏om
skręt nym ma szy ny im po no -
wa ły zwrot no ścią. Jest to nie -
zwy kle waż na ce cha pod czas
prac wy ko ny wa nych na ogra -
ni czo nej prze strze ni…
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wszyst kich czte rech pod pór, tak by oś ob ro tu ma -
szy ny by ła za wsze usta wio na w pio nie. Tyl ko
w ten spo sób w peł ni wy ko rzy stać moż na okre -
ślo ne dla sta tycz ne go sta nu ma szy ny ob cią że nia
gra nicz ne. Ana li zu jąc ich dia gram ope ra tor orien -
tu je się, ja ki mak sy mal ny cię żar i na ja ką wy so -
kość mo że pod nieść przy da nym wy chy le wy się -
gni ka. Ope ra tor mu si bez względ nie prze strze gać
tych war to ści. Prze no sząc bo wiem zbyt du ży cię -
żar nie bę dzie w sta nie osią gnąć wy ma ga ne go
wy się gu. Prze cią że nie do pro wa dzić mo że
do uszko dze nia ma szy ny. 
Ma szy ny te le sko po we trans por tu ją czę sto dro gie
ma te ria ły. Ich ewen tu al ny upa dek po wo du je nie
tyl ko stra ty ma te rial ne, ale rów nież za gro że nie dla
prze by wa ją cych w po bli żu lu dzi i in nych urzą -
dzeń. W ce lu zmniej sze nia do mi ni mum ry zy ka
wy pad ku, ope ra tor mu si sta le kon cen tro wać się
na ma new ro wa niu ma szy ną i ła dun kiem. 
Więk szość pro du cen tów „te le sko pów” ofe ru je
w swych ma szy nach sys tem sa modia gno zy. Ope -
ra tor jest na bie żą co in for mo wa ny o sta nie ma szy -
ny, ewen tu al nych za gro że niach, w przy pad ku wy -
stą pie nia uster ki mo że tak że zlo ka li zo wać jej miej -
sce i na tych miast pod jąć środ ki za rad cze.
Kon struk to rzy wszyst kich pro du cen tów „te le sko -
pów” pra cu ją nad tym, by ma szy ny by ły w sta nie
pew nie prze no sić co raz więk sze cię ża ry. W tym ce -
lu wy się gnik te le sko po wy sto ją cej ma szy ny po wi -
nien mieć moż li wość prze miesz cza nia się na obie
stro ny, a sam no śnik po wi nien bez naj mniej szych
pro ble mów upo rać się z nie rów no ścia mi wzdłuż -
ny mi wy ni ka ją cy mi z ukształ to wa nia te re nu.
Cho ciaż klien ci żą da ją ma szyn o moż li wie du żym
udźwi gu, to jed nak wi dać wy raź nie gra ni cę,
po prze kro cze niu któ rej ma szy ny cie szą się
mniej szą po pu lar no ścią. Sta no wi ją udźwig po -
nad pię ciu ton. Dzie je się tak z dwóch po wo dów.
Po pierw sze ma ją one zbyt du że ga ba ry ty,
po dru gie zaś są po pro stu za dro gie.
Ro sną ca licz ba sprze da nych ma szyn te le sko po -
wych sta no wi wy zwa nie dla pro du cen tów osprzę -
tu ro bo cze go. Do pie ro bo wiem moż li wość ko rzy -
sta nia z róż nych na rzę dzi czy ni z „te le sko pów”

urzą dze nia praw dzi wie uni wer sal ne. Z re gu ły
osprzęt mon to wa ny jest za po mo cą szyb ko złą cza
na koń cu te le sko po we go wy się gni ka, tak że w ra -
zie po trze by ma szy na mo że zo stać bły ska wicz -
nie przy go to wa na do rzad ko wy ko ny wa nych,
bądź sta le zmie nia ją cych swój cha rak ter ro bót
spe cja li stycz nych. Szyb ko złą cze po zwa la ope ra -
to ro wi na zmia nę na rzę dzia w cią gu za le d wie kil -
ku mi nut bez ko niecz no ści opusz cza nia ka bi ny.
Je dy nie na rzę dzia na pę dza ne hy drau licz nie mu -
szą zo stać przez ope ra to ra ręcz nie pod łą czo ne
do sys te mu hy drau li ki ma szy ny. W prak ty ce bu -
dow la nej nie spraw dza ją się bo wiem szyb ko złą -
cza hy drau licz ne. Są one cią gle zbyt dro gie i awa -
ryj ne. Za le tą ręcz ne go łą cze nia ukła dów hy drau -
licz nych jest moż li wość spraw dze nia przez ope -
ra to ra czy sto ści i szczel no ści po łą czeń. 
Już pod sta wo we wer sje ma szyn te le sko po wych
wy po sa ża ne by wa ją w funk cjo nal ne na rzę dzia.
Więk szość z nich mon to wa na jest już w fa zie pro -
duk cji ma szy ny. In ne moż na wpraw dzie za in sta -
lo wać po za ku pie, jed nak wią że się to z ko niecz -
nym prze sto jem i więk szy mi kosz ta mi. Dla te go
war to prze ana li zo wać na sze po trze by przed zło -
że niem za mó wie nia na ma szy nę.
Wła ści wy trans port cię ża ru po le ga na od po wied -
nim ope ro wa niu prze no szo nym ła dun kiem oraz
do pa so wa niu pręd ko ści, przy spie szeń i opóź -
nień do pa nu ją cych wa run ków. Wszyst kie ła dun -
ki po win ny być trans por to wa ne przy w peł ni zło -
żo nym wy się gni ku i na wy so ko ści bli skiej pod ło -
żu (oko ło czter dzie stu cen ty me trów nad zie mią).
Pręd kość jaz dy od gry wa ro lę szcze gól nie
przy po ko ny wa niu za krę tów. Im ostrzej szy za -
kręt, tym mniej szą pręd kość mo że roz wi jać ma -
szy na. No śni ki te le sko po we są szcze gól nie na -
ra żo ne na wy wró ce nie się, przy czym de cy du ją -
ce zna cze nie ma tu wy so kość wy się gu. Ma szy ny
do jeż dża ją ce z wy su nię tym wy się gni kiem
do miejsc pra cy po ło żo nych na wy so ko ści, mu -
szą po ru szać się z mi ni mal ną pręd ko ścią. Mu szą
być też ła god nie wy ha mo wy wa ne. Ope ra to rzy

MASZYNY KOMUNALNE
.

a Ła do war ka te le sko po wa
MHT 790 za pew nia udźwig
wy no szą cy 9 ton i wy sięg
rów ny pra wie 7 me trów, po -
zwa la jąc na ła twe ope ro wa -
nie be la mi spra so wa nej
ma ku la tu ry, zwłasz cza przy
ich sto go wa niu

s Śla dy na śnie gu świadczą
o do sko na∏ej zwrot no ści  te -
go ty pu ma szyn, w tym przy -
pad ku ładowarki mar ki New
Hol land
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za trud nia ni do ob słu gi ma szyn te le sko po wych
po win ni być szcze gól nie do brze wy szko le ni,
w prze ciw nym ra zie na ra ża ją sa mych sie bie i in -
nych na ry zy ko wy pad ku.
Waż nym wy róż ni kiem pod le ga ją cych wy so kim
ob cią że niom ma szyn te le sko po wych jest to, że
róż ne wy chy le nia kół przed nich pod czas po ko ny -
wa nia za krę tów nie po cią ga za so bą zna czą cych
zmian w mo men cie rów no wa gi, tak jak ma to
miej sce w przy pad ku prze gu bo wych ła do wa rek
ko ło wych. Ma szy ny te le sko po we ma ją w więk szo -
ści przy pad ków sta ły na pęd na czte ry ko ła i na -
wet na mięk kim pod ło żu dys po nu ją wy star cza ją -
cą zdol no ścią po ko ny wa nia wznie sień. 
Ma szy ny te le sko po we od lat cie szą się nie zmien -
nie wy so ką po pu lar no ścią za Oce anem. Cie ka -
wost kę sta no wi fakt, że pod czas gdy pro duk cję
„te le sko pów” w USA roz wi ja ją Bry tyj czy cy z JCB,
Ame ry ka nie pró bu ją pod bo ju Sta re go Kon ty nen -
tu. Mo wa tu o fir mie JLG, któ ra wy bu do wa ła fa -
bry kę no śni ków te le sko po wych w Eu ro pie. Ma -
szy ny prze zna czo ne są za rów no dla bran ży ko -
mu nal nej, jak i bu dow la nej oraz rol ni czej. 
Jed nak to nie Ame ry ka nie do mi nu ją na eu ro pej -
skim ryn ku. Te le sko po we no śni ki osprzę tu ma
w swej ofer cie wie lu pro du cen tów ma szyn, ta kich
jak: JCB, Bob cat, Ma ni tou, John De ere, Ca ter pil lar,
Ko mat su, Lie bherr, Hau lot te, New Hol land, Mer lo…
W Pol sce też by ły pró by stwo rze nia ro dzi mej kon -
struk cji, by ła nią na przyklad ma szy na pro du ko wa -
na przez fir mę Tech no cen trum ze Sta lo wej Wo li.
Pre kur so rem w pro duk cji tych ma szyn był bry tyj -
ski kon cern JCB, któ ry pierw szą ła do war kę te le -
sko po wą za pre zen to wał już w ro ku 1977, a w na -
stęp nych czte rech de ka dach, zre wo lu cjo ni zo wał
ry nek „te le sko pów”, wpro wa dza jąc dal sze in no -
wa cyj ne roz wią za nia tech nicz ne. 
Za sto so wa nie dwu -, trzy -, a póź niej czte ro seg -
men to we go wy się gni ka, czte rech kół skręt nych,
za bu do wy sil ni ków umoż li wia ją cej od po wied nie
po sa do wie nie wy się gni ka, to tyl ko nie któ re z no -
wa tor skich roz wią zań wdro żo nych przez Bry tyj -
czy ków. Wi dać wy raź nie, że kon se kwent nie sta -
wia ją oni na roz wój te go ty pu kon struk cji. Świad -

czy o tym wie lo mi lio no wa – oczy wi ście li czo -
na w fun tach – in we sty cja pod ję ta na te re nie fir -
my w środ ko wej An glii, w Ro che ster. Po zwo li ła
ona na po dwo je nie pro duk cji ła do wa rek te le sko -
po wych, co po zwo li ło spro stać za mó wie niom na -
pły wa ją cym z ca łe go świa ta. 
Po dob nie dłu gie do świad cze nie w bu do wie ła do -
wa rek te le sko po wych ma fran cu ska fir ma MA NI -
TOU. Za li cza na jest do ści słej czo łów ki świa to -
wych wy twór ców w tym seg men cie, a swój suk -
ces za wdzię cza przede wszyst kim wy pra co wa nej
przez dzie siąt ki lat opi nii pro du cen ta ma szyn
o trwa łej i so lid nej kon struk cji. Ła do war ki te le sko -
po we MA NI TOU za pro jek to wa ne z my ślą o pra -
cach w seg men cie ko mu nal nym dzie lą się
na dwie pod gru py. Do pierw szej za li cza ją się ła -
do war ki te le sko po we MT o sztyw nej ra mie, pod -
no szą ce ła dun ki na wy so kość od sied miu do sie -
dem na stu me trów. W skład dru giej gru py wcho -
dzą ła do war ki te le sko po we MRT z ob ro to wym
wy się gni kiem i wy so ko ści pod no sze nia od czter -
na stu do trzy dzie stu me trów. 
Naj bar dziej po pu lar ną gru pę ła do wa rek te le sko po -
wych sta no wią ma szy ny pod no szą ce ła du nek
na wy so kość sied miu me trów, a mak sy mal ny
udźwig to 3,2 to ny. Wszyst kie ma szy ny na pę dza ne
są wy so ko pręż ny mi sil ni ka mi Per kins, a za sto so -
wa ne w nich pod ze spo ły (mo sty i układ hy drau licz -
ny) po cho dzą od re no mo wa nych pod do staw ców. 

a Dzię ki ni sko po ∏ożo ne mu
środ ko wi cięż kości oraz
sze ro kie mu roz sta wo wi ste -
ro wa nych kó∏ nośni ki te le -
sko po we JCB od zna cza ją
się wy so ką sta bil no ścią
i ma new ro wal no ścią

f W Pol sce także pro du ko wa -
ne były „te le sko py”. Han dler
HT 285 sta no wił owoc ko -
ope ra cji sta lo wo wol skiej fir -
my Tech no cen trum z bry tyj -
skim part ne rem

s Pod nie sie nie po zio mu uni -
wer sal no ści maszyny umoż -
li wia róż ne go ro dza ju
osprzęt ro bo czy: ∏yż ki,
uchwy ty, wi d∏y, ha ki, po -
jem ni ki sa mo wy ∏a dow cze
czy za mia tar ki
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Sto sun ko wo nie daw no do gro na pro du cen tów ła -
do wa rek te le sko po wych do łą czył Lie bherr,
a pierw sze ma szy ny te go ty pu by ły prze zna czo -
ne na wy na jem w kra jach nie miec ko ję zycz nych.
Zda niem pro du cen ta w ten wła śnie spo sób, z wa -
lo ra mi no wych „te le sko pów” w sto sun ko wo krót -
kim cza sie, mo gła za po znać się du ża rze sza ich
po ten cjal nych na byw ców.
Ty po sze reg ła do wa rek te le sko po wych Lie bherr
skła da się z czte rech mo de li. Ich pre mie ra od by -
ła się w 2014 ro ku pod czas mo na chij skich tar gów
Bau ma. Ma szy ny TL 435-10, TL 435 -13, TL 445-
10 i TL 442-13 za pew nia ją wy so kość pod no sze -
nia od dzie się ciu do trzy na stu me trów i udźwig
od 3,5 do 4,5 to ny. Wszyst kie no śni ki na pę dza ne
są no wo cze snym tur bo do ła do wa nym czte ro cy lin -
dro wym sil ni kiem o mo cy 80 kW/109 KM.
Sta ło się już do brą tra dy cją Lie bher ra – po dob nie
jak to mia ło miej sce przy wpro wa dze niu in nych
ro dza jów ma szyn, jak na przy kład ła do wa rek ko -
ło wych w la tach osiem dzie sią tych ubie głe go stu -
le cia, że pro duk cja no wo ści po wie rza na jest naj -
lep szym fa bry kom fir my. Au striac kie za kła dy
w Telfs wy twa rza ją ce spy char ki i ukła da cze rur
nie tyl ko za pro jek to wa ły no we ła do war ki te le sko -
po we, ale tak że pod ję ły ich pro duk cję na uru cho -
mio nej spe cjal nie w tym ce lu li nii. 
Jed ną z naj bar dziej roz po zna wal nych ma rek
w przy pad ku ła do wa rek jest fir ma Bob cat. Wpraw -
dzie ko ja rzo na jest przede wszyst kim, ja ko pro du -
cent zwin nych, nie wiel kich ma szyn, ale ma też
w swej ofer cie bo ga tą ga mę ma szyn o znacz nie
szer szym za sto so wa niu. Wśród nich istot ną część
sta no wią ła do war ki te le sko po we. A o tym, jak du -
żą wa gę fir ma przy wią zu je do te go seg men tu ma -
szyn niech świad czy fakt wpro wa dze nia na ry nek,
w ostat nim cza sie no wej se rii ła do wa rek te le sko -
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po wych ze sztyw ną ra mą. Tym sa mym ofer ta Bob -
cat po sze rzo na zo sta ła o 11 no wych mo de li,
o mak sy mal nym udźwi gu od 2,6 do 4,1 t i wy so -
ko ści pod no sze nia od sze ściu do osiem na stu m.
No we ma szy ny ofe ro wa ne są z trzy let nią gwa ran -
cją w stan dar dzie, a ich pro duk cja od by wa się
w za kła dzie zlo ka li zo wa nym we fran cu skim
Pontchâte au (Lo ire Atlan ti que).
Na ryn kach eu ro pej skich, gdzie obo wią zu ją su ro -
we re gu la cje do ty czą ce emi sji, naj wyż szą wy daj -
ność za pew nia pro du ko wa ny przez Bob cat no wy
sil nik wy so ko pręż ny D34. Jest on zgod ny z nor -
ma mi Sta ge IIIB/IV, a po wstał spe cjal nie z my ślą
o no wej ge ne ra cji ła do wa rek te le sko po wych ze
sztyw ną ra mą. Je go wpro wa dze nie zop ty ma li zo -
wa ło wy daj ność wszyst kich mo de li se rii. Nie wiel -
ki roz miar mo de lu D34 w po łą cze niu z no wą, ni -
sko pro fi lo wą kla pą po pra wia wi docz ność od stro -
ny sil ni ka, co jest prze cież tak istot ne pod czas
prze no sze nia ła dun ków. Sil ni ki do stęp ne są
w dwóch róż nych kon fi gu ra cjach. Mo del o mo -
cy 55,2 kW (75 KM) za pew nia oszczęd ną pra cę,
bez wtry sku roz two ru wod ne go mocz ni ka (DEF).
Do dat ko wo za wie ra układ utle nia nia ka ta li tycz ne -
go (DOC) gwa ran tu ją cy oczysz cza nie spa lin. Na -
to miast mo del o mo cy 74,5 kW (100 KM) prze zna -
czo ny jest do prac w trud nych wa run kach. Po -
dob nie, jak mniej sza jed nost ka jest tak że wy po -

a Dzię ki dużej mo cy, udźwi go -
wi i możli wości sto so wa nia
różne go ro dza ju osprzętu ro -
bo cze go nośni ki te le sko po -
we MA NI TOU sta no wią ide -
al ne urządze nie do obs∏ugi
za kła dów prze twa rza nia
odpa dów

f Lie bherr do pie ro  nie daw no
dołączył  do gro na pro du -
cen tów nośni ków te le sko -
po wych. Ich świa to wa pre -
mie ra od by∏a się w Mo na -
chium pod czas tar gów Bau -
ma w ro ku 2007 

d Maszyny Bobcat ce chu ją
się wy jąt ko wą wszech -
stron nońcią za sto so wań.
Do sko na le spi su ją się bo -
wiem nie tyl ko w przed się -
bior stwach ko mu nal nych
ale tak że w fir mach bu dow -
la nych, w prze my śle oraz
w bran ży ogrod ni czej.
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sa żo ny w tech no lo gię DOC wraz z sys te mem se -
lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR) i wtry skiem
DEF. Do dat ko wo sil ni ki te po sia da ją elek tro nicz -
ne, wy so ko ci śnie nio we ukła dy wtry sku pa li wa
Com mon Ra il, sys tem ste ro wa nia po wie trzem
z tur bo sprę żar ką oraz chło dzo ny sys tem re cyr ku -
la cji spa lin dla za pew nie nia ich mniejszej
toksyczności. Po za tym nie wy ma ga ją wy ko rzy -
sta nia z fil tra czą stek sta łych (DPF).
Bar dzo sze ro ką ga mę ła do wa rek te le sko po wych,
de dy ko wa nych w znacz nej mie rze bran ży ko mu -
nal nej, ma w ofer cie fir ma Ber ge rat Mon noy eur.
Fir ma ja ko wy łącz ny, au to ry zo wa ny de aler ma -
szyn Cat w Pol sce ma w sprze da ży ak tu al nie aż
kil ka na ście „te le sko pów”. Do nie daw na klien ci
mo gli wy bie rać spo śród ga my 10 ła do wa rek se -
rii C, ale już od te go ro ku w ofer cie fir my do stęp -
ne są też now sze ma szy ny z se rii D. No wa se ria
stop nio wo bę dzie uzu peł niać ga mę ła do wa rek,
a w pierw szym rzu cie na ryn ku po ja wi ły się mo -
de le ozna czo ne sym bo la mi: TH306D, TH357D,
TH408D i TH3510D. 
No we ma szy ny ma ją wszyst kie za le ty ła do wa rek
se rii C, ale za sto so wa ne no we roz wią za nia, spra -
wia ją że są jesz cze bar dziej wy daj ne i eko no micz -
ne. Za dba no tak że o więk szy kom fort pra cy oraz
bez pie czeń stwo ope ra to ra. Po za tym do sto so wa -
no kon fi gu ra cję ma szyn, tak aby zwięk szyć ich
uni wer sal ność. I tak wpro wa dzo ne obec nie
do sprze da ży mo de le se rii D ofe ru ją mak sy mal ną
wy so kość pod no sze nia od 5,8 (mo del TH306D)
do bli sko 10 metrów (TH3510D). Na to miast mak -
sy mal ny udźwig za wie ra się w prze dzia le
od 2.800 (TH306D) do 4.000 kg (TH408D).
Wszyst kie ła do war ki wy po sa żo no w opty mal nie
do bra ne jed nost ki na pę do we. No wo cze sne, wła -
snej pro duk cji, sil ni ki Cat dys po nu ją osią ga mi,
gwa ran tu ją cy mi spraw ną, bez a wa ryj ną pra cę,
a w po łą cze niu z no wo cze sny mi skrzy nia mi bie -
gów Po wer schift po zwa la ją uzy skać ko rzyst ne
wa run ki eko no micz ne. Czte ry mo de le se rii D ma -
ją jed nost ki na pę do we o mo cach od 74,4 kW
(100 KM) do 83 kW (112KM). Oczy wi ście w tak
sze ro kiej ga mie ma szyn, klien ci bez tru du znaj dą

ła do war ki o spe cy fi ka cji opty mal nie do pa so wa -
nej do ich in dy wi du al nych po trzeb.
Ogrom ne do świad cze nie w pro duk cji no śni ków
te le sko po wych ma fir ma Mer lo. Mi mo ugrun to -
wa nej po zy cji jed ne go z li de rów seg men tu fir ma
nie zwal nia tem pa, a wprost prze ciw nie, nie -
ustan nie pro wa dzi pra ce ma ją ce na ce lu wpro -
wa dza nie do pro duk cji in no wa cyj nych roz wią -
zań. Ich cel to ła do war ki te le sko po we, któ re ma -
ją być jesz cze bar dziej wy daj ne, bez piecz ne, uni -
wer sal ne i kom for to we. In no wa cyj ność ma szyn
no wej ge ne ra cji do ty czyć ma wszyst kich faz ich
po wsta wa nia, po cząw szy od pro jek tu, przez wy -
ko rzy sta nie naj now szych tech no lo gii i naj wyż szej
ja ko ści pod ze spo łów, aż po spo sób zor ga ni zo -
wa nia pro ce su pro duk cji. Po nie waż we wszyst -
kich mo de lach za sto so wa ne zo sta ną te sa me
tech no lo gie, po zwo li to na uni fi ka cję pro duk cji,
a tym sa mym dal sze pod nie sie nie ja ko ści ma szy -
ny opusz cza ją cej li nię pro duk cyj ną fa bry ki we
wło skiej miej sco wo ści Cu neo. 
Mer lo od za wsze an ga żo wa ła się w two rze nie
kon struk cji ma szyn, któ re im po nu ją wy daj no ścią,
ale tak że eko no micz ną eks plo ata cją. Dla te go
Mer lo wpro wa dzi ło do swo ich ma szyn in no wa -
cyj ny sys tem EPD (Eco Po wer Dri ve). Do świad -
cze nia wy nie sio ne z pra cy w wa run kach rze czy -
wi stych po ka zu ją, że zmniej sza on po ziom zu ży -
cia pa li wa na wet o trzy dzie ści pro cent. Za sa da
dzia ła nia sys te mu EPD opar ta jest na mo du le
elek tro nicz nym, do któ re go pod łą czo ny jest bez -
prze wo do wy pe dał ga zu. Do sto so wu je on pręd -
kość ob ro to wą sil ni ka wy so ko pręż ne go
do wskaź ni ków oszczęd no ści pa li wa de fi nio wa -
nych przez mo duł dla kon kret nych wa run ków ro -
bo czych. Sys tem EPD po zwa la ogra ni czyć zu ży -
cie pa li wa przy za cho wa niu mak sy mal nej wy daj -
no ści ma szy ny. Te sty prak tycz ne wy ka za ły, że
na każ de ty siąc go dzin pra cy ma szy ny w śred -
nich wa run kach ro bo czych moż na w ten spo sób
za osz czę dzić na wet 3.000 li trów pa li wa. W cią gu
ro ku mo że być to za tem kwo ta się ga ją ca kil ku -
na stu ty się cy zło tych…

s Dzię ki swej uni ka to wej
wszech stron no ści ła do war ki
te le sko po we Merlo co raz
czę ściej sta no wią pod sta -
wo we wy po sa że nie sor tow -
ni, skła do wisk od pa dów itp.

a Do sko na∏a zwrot ność ma szyn
Ca ter pil lar jest wy ni kiem
ma∏ego pro mie nia skrę tu oraz
trzech róż nych try bów ste ro -
wa nia skrę tem kó∏ (przed nie
ko∏a, czte ry ko∏a oraz „chód
kra ba”) wy bie ra nych przez
ope ra to ra za po mo cą
prze∏ącz ni ka trój po zy cyj ne go
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Po śred nik Ko mu nal ny: – Prze bi cia to je den z naj częst szych
pro ble mów zwią za nych z opo na mi. Szcze gól nie czę sto ma -
ją z tym do czy nie nia przed się bior cy za kła dów ko mu nal -
nych, za kła dów uty li za cji, zło mo wisk. W ja ki spo sób mo gą
oni zmniej szyć ilość prze sto jów z tym zwią za nych?
Ma riusz Wroń ski: – Naj pow szech niej szym roz wią za niem
w więk szych ła do war kach jest za sto so wa nie ca ło sta lo wej,
ra dial nej opo ny kla sy L5. Wzmoc nio ne bo ki, mie szan ka gu -
my od por na na prze cię cia oraz bar dzo wy so ki bież nik da ją
du żą pew ność cią gło ści pra cy. Jed nak każ dą pneu ma tycz -
ną opo nę, choć by naj wyż szej kla sy moż na prze bić, a po waż -
ne uszko dze nie opo ny wy so kiej kla sy to wy rzu ce nie, no men
omen w śmie ci, du żych pie nię dzy. Je dy nym pew nym roz -
wią za niem jest za mon to wa nie opo ny peł nej. Ta ka opo na
mo że być prze bi ja na i prze ci na na wie lo krot nie, a i tak ma -
szy na bę dzie zdol na kon ty nu ować pra cę. Dzie je się tak,
gdyż gu ma w opo nie do brej fir my nie bę dzie się roz ry wać
w miej scach uszko dzeń. 

PK: – To spraw dza się w przy pad ku du żych ma szyn. A ja ka
jest re cep ta dla mniej szych, lub śred nich ła do wa rek?
MW: – Do nich tak że moż na sto so wać opo ny peł ne. Na sza
fir ma ma w ofer cie trzy ro dza je ta kich opon. Ła do war ki te le -
sko po we czy też po pu lar ne „bob ca ty” są fa brycz nie wy po -
sa ża ne w za zwy czaj dia go nal ne, sła be jak na tak cięż kie wa -
run ki, opo ny. Ko niecz na jest więc zmia na felg, bo peł ne
opo ny w ta kiej wer sji nie wy stę pu ją. Klient sły sząc to, za -

zwy czaj tra ci za in te re so wa nie no wo ścia mi i zo sta je przy do -
tych cza so wym roz wią za niu. To błąd, bo ta ki za kup trze ba
trak to wać ja ko in we sty cję, któ ra zwra ca się już przy dru gim,
rza dziej trze cim kom ple cie opon. Z no wy mi fel ga mi ma my
znacz nie lep szy wy bór opon spe cja li stycz nych, za rów no ca -
ło sta lo wych pneu ma tycz nych, jak i peł nych. W więk szo ści
fa brycz nie wy po sa ża nych ma szyn ma my do czy nie nia
z opo na mi pneu ma tycz ny mi, mon to wa ny mi na fel gi po je -
dyn cze, bez dęt ko we, co wła ści wie nie po zwa la na wy bór
opo ny ty po wo skal nej, tzw. L5. 

ROZMOWA POŚREDNIKA
www.magnatyres.pl

Opo ny do za dań spe cjal nych
Ele men tem nie zbęd nym do efek tyw nej pra cy każ dej ma szy ny jest do bór wła ści we go ogu mie -
nia. Na le ży brać pod uwa gę nie tyl ko ro dzaj ma szy ny, ale też miej sce, w któ rym bę dzie ona
pra co wać. Szcze gól ną roz wa gą po win ni się wy ka zać przed się bior cy, któ rzy wy ko rzy stu ją ma -
szy ny w za kła dach uty li za cji od pa dów ko mu nal nych, gdyż tam opo ny są na ra żo ne na wy jąt ko -
wo eks tre mal ne wa run ki. W tym wy pad ku nie opła ci się sto so wać „zwy kłych” opon, trze ba się -
gać po opo ny spe cja li stycz ne, gdyż tyl ko one za pew nią od po wied nio dłu gi czas bez a wa ryj ne -
go użyt ko wa nia. A to z ko lei po zwo li osią gnąć opty mal ne efek ty eko no micz ne. Dla te go zwró ci -
li śmy się do Ma riu sza Wroń skie go, me na dże ra fir my Ma gna Ty res Po land, aby wyjaśnił czym
na le ży się kie ro wać de cy du jąc się na za kup opon do tak spe cja li stycz nych prac.

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 wy peł nie nie opon ela sto me rem nie jest lep szym
roz wią za niem?
MW: – Ta kie roz wią za nie by ło bar dziej roz po wszech nio ne
w cza sach, kie dy nie by ło do bre go do stę pu do opon peł -
nych, a te, któ re by ły ofe ro wa ne, nie da wa ły wy star cza ją cej
amor ty za cji. Obec nie z wie lu wzglę dów jest to nie uza sad -
nio ne. Z eko no micz nych, po nie waż ta kie roz wią za nie ma
sens je dy nie przy za sto so wa niu wy so kiej kla sy opo ny L5,
a jej ce na wraz z opła tą za wy peł nie nie jest po rów ny wal na
z kosz tem opo ny peł nej. Jak rów nież – a ra czej przede
wszyst kim – dla te go, że bież nik opo ny peł nej jest od 2
do 2,5 ra zy głęb szy niż opo ny kla sy L5. Na to miast oce nia -
jąc tyl ko z tech nicz ne go wzglę du, otrzy mu je się kosz tow ny
pro dukt, któ ry i tak moż na znisz czyć, gdyż prze cię cie kon -
struk cji opo ny czę sto pro wa dzi do wy kru sze nia się ela sto -
me ru. Po za tym po no si się do dat ko we ry zy ko, że usłu ga wy -
peł nie nia ela sto me rem zo sta nie źle wy ko na na. A te go nie
da się oce nić od ra zu, gdyż nie spo sób zwe ry fi ko wać ja ko -
ści ma te ria łu ani pro ce su na peł nia nia i „le ża ko wa nia”, któ ry
ma miej sce prze cież za nim pro dukt zo sta nie do star czo ny
klien to wi. Na ko niec war to do dać, że de mon taż opo ny wy -
peł nio nej ela sto me rem jest du żo trud niej szy, a uty li za cja
droż sza i bar dziej kło po tli wa.

PK: – Jed nak opo na peł na nie za wsze mo że być sto so wa -
na. Co w ta kim wy pad ku na le ży zro bić?
MW: – Fak tycz nie, nie za le ca my sto so wa nia peł nej opo ny
wte dy, gdy pod ło że, po któ rym ma szy na jeź dzi jest bar dzo
nie rów ne, al bo dro gi „od sta wu” są bar dzo du że. Przy czym
w przy pad ku za kła dów uty li za cji od pa dów nie rów ny te ren nie
ozna cza, np. ko niecz no ści prze jaz du przez to ry ko le jo we,
a ra czej jaz dę po hał dzie śmie ci. W ta kich przy pad kach po -
zo sta je wy bór do brej opo ny, tzw. „skal nej”, czy li wy mie nia -
nej wcze śniej opo ny L5. W na szej ofer cie ta kim wy ma ga niom
z po wo dze niem spro sta ją opo ny z gór nej pół ki – MA GNA MA 10,
al bo jej tań szy od po wied nik – ale mi mo to świet nie spraw -
dza ją cy się u na szych klien tów – MTP WB10. Po le ca my też
ich bar dziej bar dziej „trak cyj nych” od po wied ni ków, czy li opo -
ny MA GNA MA 08 i MTP WB05.

PK: – Po le ca ją Pań stwo sto so wa nie opon z otwo ra mi. Z cze -
go to wy ni ka i ja kie ko rzy ści przy no si to użyt kow ni kom?

MW: – Ta kie otwo ry to więk sza po wierzch nia od pro wa dza nia
cie pła z opo ny, ale to jest spoj rze nie pro du cen ta. Dla użyt kow -
ni ka li czy się po pra wa amor ty za cji ma szy ny. Dwa rzę dy otwo -
rów w czę ści amor ty za cyj nej opo ny da je nie zbęd ne mi ni mum,
że by ma szy na i ope ra tor nie ucier pie li. 

PK: – Czy pro du cen ci ma szyn nie ma ją nic prze ciw ko peł -
nym opo nom w ich pro duk tach?
MW: – Na sze opo ny do star cza my do więk szo ści pro du cen tów
ma szyn, więc naj wy raź niej do pusz cza ją i ak cep tu ją ta kie roz -
wią za nie. 

PK: – Na pew no mon taż ta kich opon wy ma ga spe cja li stycz -
nych urzą dzeń. Gdzie wła ści cie le ma szyn mo gą otrzy mać
ta ką usłu gę?
MW: – Opo ny na le ży „wci snąć” na fel gę przy uży ciu du żej pra -
sy do opon. Ma gna Ty res Po land po sia da ta ką pra sę. Od bie -
ra my fel gi od klien ta, mon tu je my opo ny i od sy ła my ko ła
do klien ta. W cią gu 2-3 dni od wy sła nia felg klient jeź dzi
na swo ich no wych, „pan cer nych” opo nach i prze sta je my śleć
o ich wy mia nie przy naj mniej przez na stęp ne kil ka na ście mie -
się cy, a czę sto zda rza się, że po now na wy mia na ko niecz na
jest do pie ro po kil ku la tach.

PK: – A ile wy no si koszt ta kie go ca łe go pa kie tu, łącz nie
z za ku pem opon peł nych?
MW: – Ma ło, je śli ktoś pa trzy na peł nię kosz tów, szcze gól nie
gdy skal ku lu je ca ło ścio wo pra cę swo je go sprzę tu. Wy star czy
że pod li czy kosz ty zwią za ne z: prze sto jem ma szy ny i bra kiem
cią gło ści pra cy, cza sem pra cow ni ków za an ga żo wa nych w wy -
mia nę/na pra wę ogu mie nia i w koń cu na sa me kosz ty na praw
czy za ku pu ko lej ne go kom ple tu opon. Du żo, je śli ktoś pa trzy
je dy nie na koszt za ku pu i mon ta żu nie my śląc o osią ga nych
ko rzy ściach i świę tym spo ko ju.

MASZYNY KOMUNALNE

a Prze bi cia to je den z naj częst szych pro ble mów zwią za nych z opo na mi. Szcze gól -
nie czę sto ma ją z tym do czy nie nia przed się bior cy za kła dów ko mu nal nych, za kła -
dów uty li za cji, zło mo wisk

a Opo ny peł ne moż na z po wo dze niem sto so wać tak że w ła do war kach te le sko po -
wych, zwłasz cza gdy pra cu ją w tak cięż kich wa run kach, ja kie pa nu ją na skła do wi -
skach od pa dów
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Li bet to czo ło wy pro du cent wy ro bów be to no wych
seg men tu pre mium. Dys po nu je w Pol sce 15 za -
kła da mi pro duk cyj ny mi i osiem dzie się cio ma
punk ta mi sprze da ży z kom plek so wą ob słu gą.
Tam klien ci otrzy mu ją nie tyl ko moż li wość wy bo -
ru z ca łej pa le ty pro duk tów Li bet, ale tak że mo gą
li czyć na fa cho we do radz two w za kre sie pro jek -
to wa nia, aran ża cji, a tak że na wią zać kon takt z wy -
spe cja li zo wa ny mi eki pa mi wy ko naw ców. W za -
pew nie niu od po wied nie go po zio mu ob słu gi słu -
żą mię dzy in ny mi warsz ta ty i wy kła dy. Pierw sze
od by ły się w ubie głym ro ku, a sko rzy sta ło z nich
pół to ra ty sią ca osób. 
Te go rocz na edy cja skie ro wa na jest głów nie do wy -
ko naw ców i ar chi tek tów kra jo bra zu. Pod czas
warsz ta tów pre zen to wa ne by ły naj now sze za gad -
nie nia pro jek to we oraz tech no lo gicz ne, a w tym ro -
ku pro gram zo stał po sze rzo ny o moż li wość za po -
zna nia się z ma szy na mi Ko mat su, co jak się oka -
zu je tyl ko z po zo ru mo że wy da wać się dziw ną
współ pra cą. Wręcz prze ciw nie, dzia ła nie to wpi su -
je się ide al nie nie tyl ko w stra te gię mar ke tin go wą
obu firm, ale też w ocze ki wa nia uczest ni ków.
– Dla cze go Ko mat su? Szko le nia pro wa dzi my
pod ką tem po trzeb zgła sza nych przez na szych
klien tów. Po ubie gło rocz nym cy klu po ja wi ła się in -
for ma cja, że wy ko naw cy chcie li by mieć moż li wość
ko rzy sta nia pod czas ta kich szko leń tak że z ma szyn
i urzą dzeń przy dat nych w ich pra cach. A my sta -
wia my na kom plek so wą ob słu gę i w od po wie dzi
na te po stu la ty przy go to wa li śmy pro gram Li bet To -
ols. Stąd też w tym ro ku na szko le niach obec ni są
part ne rzy tech nicz ni, dys po nu ją cy pro fe sjo nal nym
i nie za wod nym sprzę tem. Jest wśród nich Ko mat -
su, któ re dys po nu je od po wied ni mi ma szy na mi
do prac ziem no -dro go wych – tłu ma czy Ka ta rzy na
No sa lik, dy rek tor d. s. Mar ke tin gu Li biet S.A.

Ze współ pra cy za do wo le ni są też przed sta wi cie le
Ko mat su. Moż li wość za pre zen to wa nia w prak tycz -
nym za sto so wa niu ma szyn 3-ty sięcz nej rze szy po -
ten cjal nych użyt kow ni ków to nie la da grat ka. 
– Na sza de cy zja o wzię ciu udzia łu w szko le niach
Li be tu po dyk to wa na zo sta ła fak tem, że po pierw -
sze, po dob nie jak Li bet ofe ru je my pro dukt mar ki
pre mium, a po dru gie chce my ze swo ją ofer tą do -
trzeć bez po śred nio do wy ko naw ców. Tu taj nie ma
przy pad ko wych osób, ja cy zda rza ją się, np. pod -
czas tar gów, a je dy nie przed sta wi cie le kon kret -
nych firm. A wła śnie ten sek tor wy ko naw ców in te -
re su je nas bar dzo, gdyż o ile ma my ugrun to wa ną
po zy cję w seg men cie du żych ma szyn to in ten syw -
nie pra cu je my nad zwięk sze niem sprze da ży ma -
szyn kom pak to wych. A pod czas ta kich warsz ta tów
ma my moż li wość za pre zen to wać się fir mom zaj -
mu ją cym się ukła da niem kost ki bru ko wej. Dla te -
go do Ło dzi przy wieź li śmy trzy ma szy ny kom pak -
to we, któ re ide al nie na da ją się do prac przy go to -
waw czych pod na wierzch nie z pre fa bry ko wa ne go
be to nu. I tak są to – ła do war ka ko ło wa WA 70 oraz

Ter cet z Ko mat su na szko le niu w Ło dzi
Li bet – je den z naj więk szych pro du cen tów wy ro bów be to no wych seg men tu pre mium – za pro -
sił na szko le nie do swo je go za kła du pro duk cyj ne go w Ło dzi dys try bu to rów, wy ko naw ców oraz
ar chi tek tów kra jo bra zu. Przez dwa ty go dnie w su mie bli sko trzy ty sią ce osób mia ło moż li wość
za po zna nia się nie tyl ko z peł ną ga mą pro duk tów Li be tu, ale tak że z ofer tą ich part ne rów. Jed -
nym z nich jest fir ma Ko mat su, któ ra za pre zen to wa ła w Ło dzi trzy ma szy ny kom pak to we – ła -
do war kę WA 70 oraz ko par ki PC26MR i PC55MR. 

a Ekspozycja Komatsu wzbu -
dza ła du że za in te re so wa nie
uczest ni ków warsz ta tów.
Uzna nie zdo by ły pa ra me try
maszyn po zwa la ją ce pra co -
wać na ogra ni czo nych pla -
cach bu do wy.

d W ko par kach Komatsu po -
sta ra ło się o za pew nie nie
jak naj więk sze go kom for tu
pra cy ope ra to ra. Mimo że
ka bi na nie jest du ża, dzię ki
po my sło we mu roz pla no wa -
niu uzy ska no wy god ne miej -
sce pra cy

f Uczest ni cy warsz ta tów, któ -
rzy w więk szo ści na co
dzień ma ją stycz ność z ma -
szy na mi, z du żym za in te re -
so wa niem słu cha li pre zen ta -
cji pra cow ni ków Ko mat su



30 Pośrednik Komunalny

MASZYNY KOMUNALNE

mi ni ko par ki PC26MR i PC55MR – in for mu je Cze -
sław Zio bro, przed sta wi ciel re gio nal ny Ko mat su. 
Ła do war ka ko ło wa WA 70 wzbu dza ła du że za in -
te re so wa nie uczest ni ków warsz ta tów. Uzna nie
zdo by ły pa ra me try po zwa la ją ce ła do war ce pra co -
wać na bar dzo ogra ni czo nych pla cach bu do wy.
Nic w tym dziw ne go, wszak ta bran ża czę sto re -
ali zu je za da nia w miej scach z bar dzo ogra ni czo -
nym te re nem ma new ro wym. Czę sto są to wą skie
par kin gi, chod ni ki lub skwe ry, gdzie do dat ko wo
tuż obok od by wa się cią gły ruch ko mu ni ka cyj ny.
Tym cza sem mak sy mal ny kąt skrę tu w prze gu bie
ła do war ki wy no si 40° i za pew nia ma szy nie pro -
mień skrę tu za le d wie 3,68 m. Do te go ma ła wy so -
kość – po ni żej 2,5 m – po zwa la wjeż dżać jej na -
wet do bar dzo ni skich obiek tów. A ła do war ka mi -
mo kom pak to wych wy mia rów im po nu je bar dzo
wy śru bo wa ny mi osią ga mi. Jej mak sy mal na si ła
od ry wa nia wy no si 41 kN, a po jem ność łyż ki za -
wie ra się w prze dzia le od 0,75 do 1,25 m3. Uwa gę
zwra ca ła też wy god na i ob szer na ka bi na ope ra to -
ra. Mi mo ogra ni czo nej powierzchni pro jek tan tom
uda ło się stwo rzyć prze strzeń, któ ra gwa ran tu je
opty mal ne wa run ki pra cy. Uzy ska no to mię dzy in -
ny mi po przez er go no micz ne roz miesz cze nie
wszyst kich ele men tów ste ru ją cych. I tak wie lo -
funk cyj na dźwi gnia umoż li wia wy god ne ste ro wa -
nie osprzę tem ro bo czym i zmia nom kie run ków
jaz dy, a du że po wierzch nie szkla ne za pew nia ją
do sko na łą wi docz ność we wszyst kich kie run kach.
Na jesz cze in ną za le tę ła do war ki zwró cił uwa gę,
ob słu gu ją cy ją pra cow nik Ko mat su. – Ła do war ka
ko ło wa WA 70 to ma szy na ide al na dla wy ko naw -
ców, któ rzy ma ją krót kie ter mi ny re ali za cji i dla któ -
rych czas od gry wa ogrom ną ro lę. Za pro jek to wa -
no ją w ta ki spo sób, aby mo gła pra co wać bez ko -
niecz no ści zbęd nych przerw, co umoż li wia, np.
po jem ny – 132-li tro wy zbior nik pa li wa. Po za tym
do stęp do punk tów ser wi so wych wy ma ga ją cych
co dzien nej ob słu gi jest pro sty. Wy star czy otwo -
rzyć ma skę sil ni ka i od ra zu ma my do stęp
do wszyst kich punk tów kon tro l nych. Są one czy -
tel nie ozna czo ne, tak że na wet bez spe cjal nej wie -
dzy moż na szyb ko spraw dzić i uzu peł nić bra ku ją -
ce pły ny – za pew nia Se ba stian Ostrow ski
przedstawiciel handlowy Ko mat su.
Nie mniej szym po wo dze niem cie szy ły się mi ni ko -
par ki Ko mat su. Za rów no ko par ka PC26MR, jak

i PC55MR to ma szy ny gą sie ni co we o nie wiel kich
ga ba ry tach, a jed no cze śnie ofe ru ją ce za do wa la -
ją ce pa ra me try tech nicz ne. Kom pak to we wy mia -
ry umoż li wia ją bez piecz ne sto so wa nie ma szyn
na wet w bar dzo trud no do stęp nych miej scach.
Na wet w ta kich, w któ rych za sto so wa nie ja kiej kol -
wiek ma szy ny wy da je się nie moż li we.
– Są to ma szy ny „ob ry so we”, do dat ko wo wy się gnik
ra mie nia ko par ki po łą czo ny jest z kor pu sem „ko ni -
kiem ob ro to wym”, któ ry umoż li wia skręt ra mie nia
o 90 stop ni. W wa run kach miej skich jest to ide al ne
roz wią za nie, gdyż ope ra tor mo że sie dzieć bo kiem
do miej sca w któ rym ko pie. Przy da je się to w mia -
stach, gdzie np. z ra cji ru chu nie moż li we jest po -
sta wie nie ma szy ny przo dem. Tak sa mo umoż li wia
to pra cę „za pło tem” bez ko niecz no ści je go de -
mon ta żu. PC 55MR to seg ment mi di, jej moc po -
zwa la pra co wać łyż ka mi o pa ra me trach zbli żo nych
do tych sto so wa nych w ko par ko -ła do war kach. Mo -
że my za ło żyć do niej łyż kę 60-cen ty me tro wą, a war -
to wie dzieć, że wy ko na pra cę szyb ciej niż ko par ko -
-ła do war ka – za pew nia Se ba stian Ostrow ski. 
W obu ko par kach po sta ra no się o za pew nie nie,
jak naj więk sze go kom for tu pra cy ope ra to ra. Ka -
bi na oczy wi ście nie jest du ża, ale dzię ki po my sło -
we mu roz pla no wa niu uzy ska no wy god ne miej sce
pra cy. Jest ogrze wa na, mo że być do po sa żo na
w kli ma ty za cję, przed nia szy ba jest uchy la na
do gó ry, co uła twia na przykład ko mu ni ko wa nie
się ope ra to ra z in ny mi pra cow ni ka mi. 
Od po wied nią trak cję i sta bil ność umoż li wia ją ma -
szy nom wy trzy ma łe gą sie ni ce, któ re są nie tyl ko
trwa łe, ale też ła twe w wy mia nie. Zresz tą ca ła ob -
słu ga ser wi so wa ma szy ny jest pro sta, a co dzien -
nych prze glą dów wy ma ga ją tyl ko pod sta wo we
pod ze spo ły. Po za tym dłu gie okre sy ser wi so -
we, co 500 go dzin w tym seg men cie nie pod wyż -
sza nad mier nie kosz tów eks plo ata cji. A war to wie -
dzieć, że pod czas prze glą du ma szy na pod da wa -
na jest peł nej dia gno sty ce i przy od bio rze klient
otrzy mu je do kład ne wska zów ki jak ma użyt ko wać
ma szy nę, aby pra co wa ła bez a wa ryj nie. Do dat ko -
wo w stan dar dzie – bez żad nych do dat ko wych
opłat ani po trze by opła ty abo na men tu – klient
otrzy mu je do stęp do sys te mu Kom trax, któ ry jest
do stęp ny przez prze glą dar kę in ter ne to wą.

a W Ło dzi Ko mat su za pre zen -
to wa ło trzy ma szy ny kom -
pak to we, któ re ide al nie na -
da ją się do prac przy go to -
waw czych pod na wierzch nie
z pre fa bry ko wa ne go be to nu

a Do sko na łą wi docz ność
w warun kach noc nych za -
pew nia ją re flek to ry za mon -
to wa ne na ra mie niu ko par ki

a W ko par kach stan dar do wo
za mon to wa ne są zam ki hy -
drau licz ne za bez pie cza ją ce
przed opad nię ciem ra mie -
nia w przy pad ku rozer wa nia,
któ re goś z prze wo dów

d W ła do war ce WA 70 kon -
struk to rzy za dba li o pro sty
do stęp do punk tów ser wi so -
wych wy ma ga ją cych co -
dzien nej ob słu gi
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W ro ku 2003 wy bu do wa no w Pi szu za si la ną bio -
ma są cie płow nię o mo cy 21 MW. Sto so wa nie nie -
kon wen cjo nal ne go pa li wa wy ma ga gro ma dze nia
za pa sów i przy go to wy wa nia mie szan ki o od po -
wied nim skła dzie. – W chwi li obec nej na sze za pa -
sy bio ma sy wy no szą po nad 45 ty się cy me trów
prze strzen nych, co po zwa la w prak ty ce na oko ło
czte ry mie sią ce pra cy w se zo nie zi mo wym. Pra cu -
je my przez ca ły rok, bo wiem pro du ku je my też cie -
płą wo dę. Mu si my na bie żą co kon tro lo wać pa ra -
me try mie szan ki, tak aby za pew nić sta bil ność
dzia ła nia i eko no mi kę pa li wo wą za kła du – tłu ma -
czy Ja ro sław Anu sie wicz, dy rek tor PEC w Pi szu.
Ko niecz ność utrzy my wa nia tak du żych za pa sów
bio ma sy wy ma ga ła utwar dze nia oko ło dzie wię -
ciu set me trów kwa dra to wych pla ców i dróg oraz
stwo rze nia od po wied nie go par ku ma szy no we go.
Je że li cho dzi o pra ce prze ła dun ko we, to fir ma po -
sta wi ła na ła do war ki te le sko po we JCB. W chwi li
obec nej pi ski PEC eks plo atu je dwie ma szy ny te -
go ty pu. Ła do war ka JCB 550-80, zresz tą ja ko
pierw sza w Pol sce, tra fi ła do Pi sza w 2012 ro ku.
Mi mo że od te go cza su prze pra co wa ła po -
nad 5000 go dzin, zu peł nie te go po niej nie wi dać.
Ma szy na jest za dba na i na dal wy glą da do sko na -
le. Ope ra to rzy żar tu ją, że jest to za słu gą ga ra żo -
wa nia w do brze ogrze wa nym po miesz cze niu. Nic
dziw ne go w koń cu, gdzie jak gdzie, ale w PEC
Pisz cie pła nie po win no bra ko wać… 
Py ta ny o kry te ria wy bo ru ła do war ki 550-80 JCB,
dy rek tor Anu sie wicz tłu ma czy, że prze ko na ły go
głów nie jej pa ra me try ro bo cze, za sięg do przo du

wy no szą cy 4,47 me tra, udźwig 5 ton oraz wy so -
kość pod no sze nia na 8,10 me tra. – Po trze bo wa li -
śmy więk szej ma szy ny o od po wied nim udźwi gu.
Po zwa la to bo wiem przy spie szyć wy ko na nie prac.
Tym sa mym ma szy ny są eks plo ato wa ne kró cej
w cią gu dnia, od pa da też ko niecz ność pra cy
w no cy. Te raz zda rza się to spo ra dycz nie, tyl ko
przy bar dzo ni skich tem pe ra tu rach.
Gro ma dzo ny ma te riał two rzy po tęż ną skar pę o wy -
so ko ści do cho dzą cej do ośmiu me trów. Z cza sem
pry zma osia da pod wła snym cię ża rem, po wo du jąc
co raz więk sze za gęsz cze nie ma te ria łu. Za da niem
ła do war ki jest je go od spa ja nie, a te mu mo że po do -
łać tyl ko spraw na, wy trzy ma ła ma szy na. Ła do war -
ka JCB 550-80 ra dzi so bie jed nak z tym do sko na -
le, a po zwa la jej na to nie zwy kle so lid na kon struk -
cja wy się gni ka. Opty mal ne roz ło że nie na prę żeń
ogra ni cza do mi ni mum zmę cze nie ma te ria ło we,
a tym sa mym ry zy ko po ten cjal ne go uszko dze nia
po szcze gól nych ele men tów wy się gni ka. In ży nie ro -
wie JCB za dba li, by za rów no je go we wnętrz ne, jak
i ze wnętrz ne seg men ty mia ły za wsze wspól ne po -
wierzch nie sty ku o po nad me tro wej dłu go ści. Roz -
wią za nie to sku tecz nie za po bie ga od kształ ce niu się
wy się gni ka, wy dłu ża jąc tym sa mym je go ży wot -
ność. Jest to szcze gól nie istot ne w sy tu acjach, gdy
ma szy na wy ko nu je za da nia pra cu jąc na po chy ło -
ściach skar py. Ma my wów czas do czy nie nia ze
spe cy ficz nym roz kła dem sił od dzia łu ją cych za rów -
no na sam wy się gnik, jak i ca łą ma szy nę. Nie wiel -
kie tar cie ele men tów, trwa łe okła dzi ny oraz dłu gi,
wy no szą cy 500 go dzin okres mię dzy sma ro wa niem
pod ze spo łów wy się gni ka, ogra ni cza ją kosz ty eks -
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JCB? Na trwa łe wpi sa ne w Pisz!
O atrak cyj no ści Ma zur nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. W let nim se zo nie przez tu tej sze je zio ra
i la sy prze ta cza się fa la se tek ty się cy tu ry stów. A jed nym z naj chęt niej od wie dza nych miejsc jest
oto czo ny pra sta rą pusz czą i je zio rem Pisz. Jed nak Ma zu ry, w tym Pisz, to miej sce, któ re war te
jest od wie dzin tak że po za se zo nem. Zwłasz cza, gdy ma się szczę ście na swej dro dze spo tkać
tak in te re su ją cych roz mów ców, jak dy rek tor Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej w Pi szu. Z Ja -
ro sła wem Anu sie wi czem roz ma wia li śmy o hi sto rii re gio nu, wiel kiej wi chu rze i spo so bach przy -
go to wa nia bio ma sy. A i tak wszyst ko skoń czy ło się na dys ku sji o ma szy nach ko mu nal nych… 

a Sto so wa nie nie kon wen cjo -
nal ne go pa li wa wy ma ga gro -
ma dze nia za pa sów i przy go -
to wy wa nia mie szan ki o od -
po wied nim skła dzie. Gro ma -
dzo ny ma te riał two rzy po tęż -
ną skar pę o wy so ko ści do -
cho dzą cej do ośmiu me trów.

s Ładowarka eks plo ato wa na
jest przez ca ły rok, ale z re -
gu ły do ko nu je prze ła dun ku
i trans por tu – sto sun ko wo
lek kie go ma te ria łu – na bli -
skie od le gło ści.
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plo ata cji i za pew nia ją cią głość dzia ła nia ma szy ny.
Ła do war ka ra dzi so bie do sko na le z od spa ja niem
warstw zwar te go ma te ria łu skar py tak że dla te go,
że pra cu je ze spe cjal nym osprzę tem. Wy po sa żo -
no ją bo wiem w spe cjal ne wi dły, któ rych kon struk -
cję opra co wał… dy rek tor Anu sie wicz. – To praw -
da, jest to na rzę dzie mo je go po my słu wy ko na ne
na spe cjal ne za mó wie nie przez przed sta wi cie la
kon cer nu JCB w Pol sce, fir mę In ter han dler – mó wi
Ja ro sław Anu sie wicz. Do da je, że jest in ży nie rem,
nie tyl ko z wy kształ ce nia, ale przede wszyst kim
z za mi ło wa nia. – Na po cząt ku na szej roz mo wy pa -
dło py ta nie, co spra wi ło, że na sza fir ma zde cy do -
wa ła się na mar kę JCB. Oczy wi ście, jak już wspo -
mnia łem, prze ma wia ły za tym w głów nej mie rze
osią gi, ale istot ne by ły tak że bo ga te tra dy cje bry tyj -
skie go kon cer nu i po dej ście do klien ta. Mia łem
moż ność od wie dze nia sie dzi by JCB. Za im po no wa -
ło mi po sza no wa nie wła snej hi sto rii i dro ga, ja ką
prze by ło JCB. Od ga ra żo wej ma nu fak tu ry do gi gan -
tycz ne go kon cer nu, praw dzi we go po ten ta ta wśród
świa to wych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych.
Im po nu ją cy jest też spo sób or ga ni za cji pro duk cji
oraz to, że JCB po zo sta je pry wat ną fir mą, co jest
ewe ne men tem w dzi siej szym, zglo ba li zo wa nym
świe cie – mó wi Ja ro sław Anu sie wicz.
Ła do war ka JCB 550-80 wy po sa żo na jest w ca ły
sze reg ele men tów pod no szą cych bez pie czeń -
stwo pra cy, ta kich jak za wo ry za bez pie cza ją ce
przed nie kon tro lo wa nym opa da niem wy się gni ka
i ru chem sań wi deł czy umiesz czo ny w ka bi nie
wskaź nik ob cią że nia. Za je go po mo cą ope ra tor
in for mo wa ny jest na bie żą co o stop niu sta bil no -
ści ma szy ny pod czas jaz dy do przo du. Ko lej nym
ele men tem pod no szą cym bez pie czeń stwo pra cy
jest blo ka da uru cho mie nia sil ni ka przy wy bra nym
kie run ku jaz dy. Za łą cze nie ha mul ca po wo du je
au to ma tycz ne roz łą cze nie na pę du.
Umiesz cze nie sil ni ka z bo ku i ni skie po sa do wie -
nie wy się gni ka po zwo li ły zde cy do wa nie po pra wić
wi docz ność wo kół ma szy ny. Po zwa la to zy skać
ope ra to ro wi więk szą pew ność i pre cy zję w wy ko -
ny wa niu szyb kich ru chów ma szy ną, a jed no cze -
śnie za pew nio ne jest peł ne bez pie czeń stwo. 

Wa run ki pra cy ła do war ki JCB 550-80 z po zo ru nie
wy da ją się trud ne. Ma szy na jest co praw da eks plo -
ato wa na przez ca ły rok, ale z re gu ły do ko nu je
prze ła dun ku i trans por tu – sto sun ko wo lek kie go
ma te ria łu – na bli skie od le gło ści. Pro blem sta no wi
na to miast za py le nie. Ze wzglę du na gru bość frak -
cji i wil got ność ma te ria łu jest ono zmien ne, do -
kucz li we sta je się przede wszyst kim w okre sie wio -
sen no -let nim, szcze gól nie w wy so kiej tem pe ra tu -
rze oto cze nia i przy po ry wi stym wie trze. W tym
kon tek ście nie zwy kle waż na oka zu je się efek tyw -
ność dzia ła nia ukła du chło dze nia ma szy ny. W ła -
do war ce JCB 550-80 dzia ła on bez za rzu tu. Do dat -
ko wym je go atu tem jest uła twio ny do stęp do od -
chy la nych chłod nic oraz wen ty la tor z re wer sem.
Po zwa la to na utrzy my wa nie ukła du w od po wied -
niej czy sto ści, gwa ran tu ją cej peł ną spraw ność, na -
wet pod czas pra cy w trud nym śro do wi sku. 
Ła do war ka na pę dza na jest eko no micz nym sil ni -
kiem no wej ge ne ra cji JCB o mo cy 130 KM (97 kW).
W po łą cze niu z prze kład nią Po wer shift sta no wi nie -
za wod ny ze spół na pę do wy o wy so kich osią gach.
Szyb ka zmia na try bu ste ro wa nia wszyst ki mi ko ła mi
po zwa la na ła twe przej ście ze skrę tu przed nich kół
do try bu „kra ba”. Ła do war ka bar dzo do brze ra dzi
so bie nie tyl ko w miej scach o ogra ni czo nej prze -
strze ni, ale tak że przy po ko ny wa niu wznie sień. To
w przy pad ku ta kie go użyt kow ni ka, ja kim jest Przed -
się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej w Pi szu ol brzy mia
za le ta. Od spa ja nie ma te ria łu z wy so kiej na osiem
me trów pry zmy bar dzo czę sto wy ma ga bo wiem
„wspi nacz ki” i prze miesz cza nia się po – przy naj -
mniej miej sca mi – ma ło spo istym pod ło żu.

a Nie wąt pli wą za le tą ła do war ki
JCB 550-80 są jej pa ra me try
ro bo cze. Za sięg do przo du
wy no szą cy 4,47 me tra,
udźwig 5 ton oraz wy so kość
pod no sze nia 8,10 me tra po -
zwa la ją wy ko ny wać wy daj nie
i bez piecz nie na wet naj trud -
niej sze za da nia

s Ła do war ka to nie je dy na
ma szy na JCB wy ko rzy sty wa -
na przez pi ski PEC. W trans -
por cie ma te ria łów wy ko rzy -
sty wa ny jest no wo cze sny
Fa strac

f Odspa ja nie ma te ria łu z wy so -
kiej na osiem me trów pry zmy
wy ma ga za sto so wa nia ma szy -
ny, któ ra po tra fi prze miesz czać
się po ma ło spo istym pod ło żu
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Pierw sze od pa dy na po wsta łe na te re nie wy eks -
plo ato wa ne go wy ro bi ska pia sku skła do wi sko tra -
fiać za czę ły już w ro ku 1986. Dziś te ren na le żą ce -
go do ZUO w Sie dl cach skła do wi ska obej mu je po -
nad dwa na ście hek ta rów. Po nad po ło wę po -
wierzch ni zaj mu je po dzie lo na na trzy kwa te ry niec -
ka mie szą ca bli sko mi lion me trów sze ścien nych
od pa dów. Na co dzień zma ga się z ni mi spy char -
ka Dres sta TD15R. Ma szy na kla sy dwu dzie stu ton
zo sta ła spe cjal nie do po sa żo na. Za sto so wa no
w niej le miesz z ażu ro wą nad staw ką, któ ra nie tyl -
ko zwięk sza je go po jem ność, ale skutecz nie za po -
bie ga prze sy py wa niu się od pa dów na si łow ni ki hy -
drau licz ne. Ma szy na wy po sa żo na zo sta ła tak że
w zgar nia cze oczysz cza ją ce gą sie ni ce oraz osło -
ny za po bie ga ją ce wci ska niu się za nie czysz czeń
w ele men ty pod wo zia. Uszko dze niom me cha nicz -
nym za po bie ga ją tak że wzmoc nio ne osło ny mi sy
ole jo wej sil ni ka i skrzy ni bie gów. Do dat ko we za -
bez pie cze nia za sto so wa no rów nież dla zbior ni ków
pa li wa i ole ju hy drau licz ne go, któ re znaj du ją się
na tyl nej ra mie. Ma szy nę wy po sa żo no we wstęp ny
filtr po wie trza, kie ro wa ne go do sil ni ka, o więk szej
po wierzch ni, prze ciw wa gę o re gu lo wa nej ma sie ze
zgar nia cza mi usu wa ją cy mi nad miar za nie czysz -
czeń z gą sie nic, pa rę ana lo gicz nych zgar nia czy

z przo du spy char ki oraz za bez pie cze nia kra tow ni -
co we dol nych lamp ro bo czych. Dzię ki tym roz wią -
za niom ma szy na mo że pra co wać z za kła da ną wy -
daj no ścią, bez bezproduktywnych prze sto jów.
Dwu bie go wy me cha nizm skrę tu, roz wią za nie
kon struk cyj ne bę dą ce swo istym zna kiem fir mo -
wym spy cha rek Dres sta, za pew nia ła god ny skręt
i wy ko rzy sta nie peł nej mo cy ma szy ny. Umoż li wia
to jed no cze sny na pęd obu gą sie nic z dwie ma róż -
ny mi pręd ko ścia mi. Me cha nizm skrę tu po łą czo ny
z trzy bie go wą, w peł ni prze łą czal ną pod ob cią że -
niem skrzy nią bie gów, umoż li wia po ru sza nie się
ma szy ny z sze ścio ma róż ny mi pręd ko ścia mi za -
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Dres sta TD -15R – ta niec na skła do wi sku!Dres sta TD -15R – ta niec na skła do wi sku!

f Kon takt ele men tów pod wo -
zia z nie któ ry mi za le ga ją cy mi
na skła do wi sku sub stan cja -
mi zwięk sza ry zy ko uszko -
dzeń jego elementów

Po sia da ją cy sta tus RI POK za kład w Wo li Su cho że br skiej ko ło Sie dlec ma po zwo le nie zin te gro -
wa ne do ty czą ce skła do wa nia od pa dów. Aby speł nić zgod ne z wy ma ga nia mi i prze pi sa mi kry -
te ria RI POK dla ich prze twa rza nia zmo der ni zo wa no li nię sor tow ni czą, wy bu do wa no no wą in -
sta la cję bio re ak to rów i wy bu do wa no wia tę ma ga zy no wą na su row ce wtór ne. Za ku pio no też
no wą spy char kę Dres sta TD -15R wykorzystywaną do zagospodarowania składowiska.
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rów no do przo du, jak i do ty łu. Me cha nizm ten
oprócz zwięk sze nia wy daj no ści spy char ki, umoż -
li wia lep sze ste ro wa nie ma szy ną na po chy łym te -
re nie, zmniej sza też zu ży cie się ukła du jezd ne go
i ele men tów ukła du na pę do we go.
Trzy punk to wy układ za wie sze nia chro ni
przed wstrzą sa mi po cho dzą cy mi z ukła du ro bo -
cze go za rów no prze kład nie bocz ne, jak i ra mę
głów ną spy char ki. Prze kład nie bocz ne za bez -
pie cza ją wał ki za wie sze nia ram trak cyj nych, któ -
re są za mon to wa ne przed ni mi i to one ab sor bu -
ją wszel kie wstrzą sy. Zaś ochro nę ra my głów nej
za pew nia wah li wie za mon to wa na bel ka sta bi li -
za to ra, ugi na ją ca się pra wie trzy dzie ści mi li me -
trów pod czas spy cha nia przy mak sy mal nie na -
peł nio nym le mie szu. Ra my trak cyj ne nie bę dąc
sztyw no po łą czo ne z bel ką sta bi li za to ra mo gą
wy ko ny wać pio no we ru chy, utrzy mu jąc gą sie ni -
ce w li nii jaz dy ma szy ny.
Kon struk to rzy Dres sty nie za po mnie li też o ope -
ra to rze. Pra cu ją cy na skła do wi sku od pa dów do -
ce ni nie tyl ko kom fort, ale tak że do sko na łe wy ci -
sze nie i szczel ność ka bi ny wy po sa żo nej w efek -
tyw ny sys tem fil tro -wen ty la cyj ny. Du że po -
wierzch nie prze szklo ne za pew nia ją do sko na łą
wi docz ność zarówno na ob szar przed ma szy ną,
jak i obu na ro ży le mie sza. Umiesz czo ny z le wej
stro ny fo te la ope ra to ra joy stick ste ru je kie run -
kiem jaz dy ma szy ny, zmia ną bie gów i za kre sów
pręd ko ści. Umiesz czo ne na nim kla wi szo we
prze łącz ni ki uła twia ją płyn ny wy bór wy so kie go
lub ni skie go za kre su jaz dy. Funk cje wy bo ru try -
bu zmia ny bie gów (tzw. pre se lek cji) oraz sa mo -
czyn nej re duk cji bie gu zwięk sza ją wy daj ność
spy char ki i kom fort pra cy ope ra to ra w przy pad -
ku cy klicz nej pra cy ma szy ny w cięż kich i lżej -
szych wa run kach, a tak że gdy ob cią że nia prze -
kra cza ją za kres efek tyw nej pra cy spy char ki.
Do ste ro wa nia czo ło wym osprzę tem ro bo czym
słu ży er go no micz nie za pro jek to wa ny joy stick.
Znaj du ją cy się na nim przy cisk  umoż li wia pre cy -
zyj ne na chy la nie le mie sza oraz je go prze chył.
Kom for to wy fo tel z amor ty za cją pneu ma tycz ną
ma moż li wość ob ro tu o piętnaście stopni w pra -

wo, co zwięk sza po le wi dze nia i wy go dę ob słu gi
ma szy ny. Oprócz te go fo tel po sia da re gu la cję
po chy le nia sie dzi ska i opar cia do syl wet ki oraz
wa gi ope ra to ra, pod ło kiet ni ki i pas bez pie czeń -
stwa. Zgod nie z ogól nie obo wią zu ją cy mi za sa -
da mi pe dał ha mul ca umiesz czo no cen tral nie, zaś
de ce le ra to ra – po pra wej stro nie.
Śro do wi sko pra cy na skła do wi sku od pa dów wy -
da je się ła twe, ale to tyl ko bardzo mylące po zo ry.
Kon takt ele men tów pod wo zia z nie któ ry mi
zalegającymi tam sub stan cja mi zwięk sza ry zy ko
uszko dzeń. W ta kich wa run kach użytkownicy
szcze gól nie do ce niają wy dłu żo ną ży wot ność
ukła du jezd ne go spy cha rek Dres sty. Osią gnię to
ją po przez za sto so wa nie do pro duk cji su per wy -
trzy ma łych od por nych na ście ra nie ma te ria łów
oraz ich od po wied nią ob rób kę ciepl ną. Waż ne
dla pra wi dło wej eks plo ata cji jest oczy wi ście utrzy -
my wa nie pod wo zia w czy sto ści i re gu lar ne prze -
pro wa dza nie czyn no ści kon ser wa cyj nych.
Pro sto ta i nie za wod ność to klu czo we za le ty spy -
cha rek pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li. Ich użyt -
kow ni cy pod kre śla ją eko no micz ną eks plo ata cję
i nie skom pli ko wa ną ob słu gę ser wi so wą. Wy star -
czy, że ope ra tor spraw dzi po ziom pły nów, stan
fil trów czy prze sma ru je nie któ re z me cha ni zmów.
Wszyst kie punk ty ser wi so we są ozna ko wa ne
w wi docz ny spo sób i ła two do stęp ne. 
Mo du lar na bu do wa ukła du na pę do we go ozna cza,
że pod sta wo we ze spo ły ma szy ny mo gą być wy -
mie nia ne lub in sta lo wa ne bez po trze by de mon ta -
żu in nych ze spo łów. Do ty czy to sil ni ka, zmien ni ka
mo men tu, skrzy ni bie gów, me cha ni zmu skrę tu,
prze kład ni bocz nych, ram trak cyj nych i ka bi ny.
Ze spo ły te za mon to wa ne są na nie zwy kle wy trzy -
ma łej, jed no czę ścio wej ra mie głów nej. Dzię ki
mo du lar nej kon struk cji spy char ki, me cha ni cy
mo gą w cią gu za le d wie kil ku go dzin do ko nać
wy mia ny prak tycz nie każ de go pod ze spo łu bez
po trze by ścią ga nia ma szy ny do warsz ta tu.

f Wy ko rzy sty wa na przez ZUK spy -
char ka zo sta ła spe cjal nie do -
po sa żo na, mię dzy in ny mi w pa -
rę zgar nia ków usu wa ją cych za -
nie czysz cze nia z gą sie nic

s Pra cu ją cy na skła do wi sku od -
pa dów do ce ni nie tyl ko kom -
fort, ale tak że do sko na łe wy ci -
sze nie i szczel ność ka bi ny wy -
po sa żo nej w efek tyw ny sys -
tem fil tro -wen ty la cyj ny
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Jakie względy prze ma wiają za koparko-
ładowarkami MST? Z całą pewnością oprócz
przy stęp nej ce ny i ułatwionego finansowania
tak że cały szereg isto tnych za let kon struk cyj -
nych. Pro du cent za pew nia, że choć maszyny
są sto sun ko wo ta nie, nie dzie je się to kosz tem
ja ko ści uży tych pod ze spo łów i ja ko ści mon ta -
żu. Na szczególną uwa gę za słu gu je bie gną ca
przez ca łą dłu gość ma szy ny ra ma, podnosząca
w znacznym stopniu jej sta bil ność. So lid no ścią
wy ko na nia im po nu ją też ra mio na wy się gni ków
ła do war ko we go i ko par ko we go. Za sto so wa nie
wzmoc nień bocz nych ścianek spra wi ło, że zy -
ska ły one bardzo wysoką od por ność na
odkształcenia. Koparko-ładowarki MST od zna -
cza ją się też lep szy mi pa ra me tra mi w za kre sie
si ły udźwi gu na łyż ce ła do war ko wej. 
Ofe ro wa ne w stan dar dzie bo ga te wy po sa że nie
ko par ko -ła do wa rek MST stwa rza prze wa gę
nad kon ku ren ta mi, któ rzy wy ma ga ją do płat.
Za co? Choć by za au to ma tycz ną skrzy nię bie -
gów, kli ma ty za cję, szyb ko złą cze z przo du, te le -
sko po wa ne ra mię ko par ko we czy do dat ko wy ob -
wód hy drau licz ny do za si la nia mło ta. W przy pad -
ku koparko-ładowarek MST ele men ty te ma ją ce
nie ba ga tel ny wpływ na wy daj ność i bez pie czeń -
stwo pra cy a są do stęp ne w stan dar dzie. 
Szyb ko złą cze umoż li wia ją ce bły ska wicz ne od pię -
cie łyż ki uła twia ma new ro wa nie wi dła mi. Na wy -
się gni ku nie trze ba też wów czas dźwi gać nie wy -

ko rzy sty wa nej łyż ki. Do dat ko wą za le tą jest tak że
to, że łyż ka nie prze sła nia wi do ku na przód ma -
szy ny, co jest nie zwy kle istot ne pod czas roz ła -
dun ku po jaz du, czy prze no sze nia pa let. 
Na byw ca ko par ko -ła do war ki MST otrzy mu je
w stan dar dzie do dat ko wy ob wód hy drau licz ny
do za si la nia mło ta oraz te le sko po wa ne ra mię ko -
par ko we. Dzię ki te mu zwięk sza się za kres za sto -
so wań ma szy ny oraz po pra wia ją jej pa ra me try ro -
bo cze w za kre sie za się gu a także głę bo ko ści ko -
pa nia, któ ra się gać mo że na wet sze ściu me trów. 
Pod kre ślić na le ży tak że wy so ki kom fort prze -
stron nej ka bi ny. Du ża po wierzch nia prze szkleń,
układ kli ma ty za cji, pneu ma tycz nie za wie szo ny fo -
tel i joy sti ki za miast dźwi gni zde cy do wa nie zwięk -
sza ją wy daj ność i po pra wia ją kom fort pra cy ope -
ra to ra. Mo del MST 642 cie szy się za in te re so wa -
niem firm pro wa dzą cych ro bo ty ko mu nal ne, pra -
cu ją cych na miej skich pla cach bu do wy. Spraw -
dza się tak że ja ko ma szy na po moc ni cza w fir -
mach dro go wych i bru kar skich. Waż ną za le tą ma -
szyn pra cu ją cych na ogra ni czo nej prze strze ni są
me ta lo we zbior ni ki pa li wa i ole ju hy drau licz ne go.
Ta kie wy ko na nie spra wia, że są one mniej po dat -
ne na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Czas ocze ki wa nia na realizację dostawy
zamówionej ma szy ny jest  dość krót ki. Nie któ re
mo de le do stęp ne są od rę ki, re ali za cja finalizacja
za mó wie nia trwa śred nio dwa -trzy ty go dnie. Z re -
gu ły do sta wę uda je się jesz cze przy spie szyć. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.amago.pl

Ko par ko -ła do war ka MST 642
– idealna maszyna dla gmin!

a Szyb ko złą cze z przo du po -
zwa la bły ska wicz nie od piąć
łyż kę ła do war ko wą

a Wnę trze ka bi ny za pew nia
ope ra to ro wi wy go dę w każ -
dych wa run kach

a Na byw ca koparko-ładowarki
MST otrzy mu je w stan dar -
dzie do dat ko wy ob wód hy -
drau licz ny do za si la nia mło -
ta oraz te le sko po wa ne ra -
mię ko par ko we. Dzię ki te mu
zwięk sza się za kres za sto so -
wań ma szy ny

Ży cie nie zno si próż ni. Pod czas gdy bran ża bu dow la na zgła sza mniej sze za in te re so wa nie ko -
par ko -ła do war ka mi, to po pyt na te uni wer sal ne ma szy ny ro śnie wśród Urzę dów Gmin po sia da -
ją cych za kła dy re mon to wo -bu dow la ne. Kra kow ska fir ma Ama go przekonuje, że ko par ko -ła do -
war ki tu rec kiej mar ki MST spraw dzą się w ta kich za sto so wa niach do sko na le. 
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Jed nym z naj now szych pro duk tów skie ro wa nych do bran -
ży ko mu nal nej jest ra mię wy się gni ko we KWT 651E/EP. Ak -
tu al nie jest ono do stęp ne w stan dar do wej wer sji „E” lub
opcjo nal nej „EP”. Od mia na „E” ma ste ro wa nie elek trycz ne,
przy któ rym ra mię po ru sza się ze sta łą pręd ko ścią re gu lo -
wa ną za wo ra mi dła wią cy mi. W przy pad ku wer sji „EP” ste -
ro wa nie jest pro por cjo nal ne, co ozna cza, że pręd kość ru -
chu ra mie nia za le ży od stop nia wy chy le nia joy stic ka, a po -
nad to moż na jed no cze śnie za rzą dzać pra cą obu si łow ni -
ków (tzw. skła da nie ru chów).
Wy się gnik KWT 651E/EP bar dzo ła two roz po znać, po nie waż
za sto so wa no w nim kil ku dzie się cio cen ty me tro we od sa dze nie
naj da lej wy su nię te go czło nu, w kie run ku przo du cią gni ka.
W ten spo sób gło wi ca ko szą ca „wy prze dza” po zy cję ope ra to -
ra, dzię ki cze mu do jej ob ser wa cji nie trze ba od wra cać gło wy
do ty łu. Ta kie roz wią za nie naj ła twiej do ce nić w cza sie wie lo -
go dzin nej pra cy, bo eli mi nu je bó le szyi i ple ców.
Ra mię wy się gni ko we KWT 651E/EP mo że być wy po sa żo -
ne w sze reg róż nych na rzę dzi ro bo czych. Naj więk szą część
ofer ty sta no wi 5 gło wic bi ja ko wych, tj. czte ry lek kie o sze -
ro ko ści ro bo czej 1,2 m (La ma 120, La ma 121) i 1,4 m (La -
ma 140, La ma 141) oraz trzy ty pu cięż kie go o sze ro ko -
ści 1,1 m (KW 110), 1,25 m (KW 125) i 1,4 m (KW 140).
Wśród in nych do stęp nych przy sta wek są: fre zar ka do pni
ścię tych drzew, od mu lar ka do czysz cze nia ro wów me lio ra -

cyj nych z mu łu, ro ślin oraz na nie sio ne go przez wo dę pia -
sku, przy ci nar ki do ga łę zi, krza ków i ży wo pło tów, rów niar -
ka do ści na nia i pro fi lo wa nia po bo cza dro gi w ce lu za pew -
nie nia wła ści we go od pły wu wo dy z jezd ni do ro wu, przy ci -
nar ka do cię cia ga łę zi i krza ków o śred ni cy do 150 mm
(w wer sji PT3 – 190 cm lub PT4 – 250 cm) oraz myj ka
szczot ko wa do zna ków i ta blic dro go wych, słup ków pi kie -
ta żo wych, ba rier ener go chłon nych itp.
Mak sy mal ny za sięg pra cy ra mie nia KWT 651E/EP wy no -
si 6,4 m (z gło wi cą ko szą cą 1,2 m). No wo cze sne urzą dze nie
jest prze zna czo ne do cią gni ków rol ni czych o mo cy co naj -
mniej 90 KM i ma sie wła snej mi ni mum 4.300 kg. Układ hy drau -
licz ny za si la WOM cią gni ka: w wer sji stan dar do wej z pręd ko -
ścią ob ro to wą 540 obr./min, na za mó wie nie – 1.000 obr./min.
W tro sce o mak sy mal nie bez pro ble mo wą i bez piecz ną
eks plo ata cję ra mie nia wy się gni ko we go, w ukła dzie pom -
pa hy drau licz na  – sil nik hy drau licz ny za mon to wa no chłod -
ni cę ole ju, któ ra za po bie ga prze grza niu me dium pod czas
in ten syw nej i dłu go trwa łej pra cy. Stan dar do wo są też mon -
to wa ne fil try ole ju hy drau licz ne go z wbu do wa nym wskaź -
ni kiem za nie czysz cze nia, a tak że bez piecz nik hy drau licz -
ny, któ ry w przy pad ku na je cha nia na prze szko dę po wo du -
je od chy le nie ra mie nia do ty łu, a tym sa mym za po bie ga
je go uszko dze niu. Istot nym roz wią za niem jest też do dat -
ko wy za wór na si łow ni ku pod no sze nia, któ ry prze ciw dzia -

MASZYNY KOMUNALNE
www.samasz.pl

SaMASZ sko si wszyst ko

Po nad 30-let nie do świad cze nie w pro duk cji ma szyn zie lon ko wych i ko mu nal nych umoż li wa
bia ło stoc kiej fir mie Sa MASZ pro jek to wa nie spe cja li stycz nych urzą dzeń, mo gą cych za do wo lić
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych użyt kow ni ków. Ma szy ny dys po nu ją pa ra me tra mi tech nicz ny -
mi umoż li wia ją cy mi efek tyw ną pra cę w bar dzo zróż ni co wa nych wa run kach te re no wych. W do -
dat ku za dba no, aby pra ca by ła, jak naj mniej uciąż li wa, a mno gość do dat ko we go osprzę tu,
spra wia że ma szy ny są uni wer sal ne i mo gą być wy ko rzy sta ne przy róż ne go ty pu za da niach.
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ła opad nię ciu ra mie nia, gdy doj dzie do roz sz czel nie nia
prze wo du hy drau licz ne go.
Od nie daw na w ga mie ma szyn Sa MASZ do stęp na jest lek ka
gło wi ca ko szą ca La ma 101P. Wy róż nia się ona ob ro to wym
ko mi nem wy rzu to wym, któ ry po zwa la na pre cy zyj ne ste ro wa -
nie kie run kiem wy rzu tu sko szo ne go ma te ria łu. Roz wią za nie
to w zna czą cy spo sób pod no si efek tyw ność pra cy przy wy ka -
sza niu ro wów me lio ra cyj nych, po nie waż nie po zo sta je w nich
sko szo ny ma te riał, utrud nia ją cy od pływ wo dy. Ob rót ko mi -
na jest re ali zo wa ny hy drau licz nie i bez stop nio wo z ka bi ny cią -
gni ka. Gło wi ca Lama101P za pew nia sze ro kość ro bo czą jed -
ne go me tra. Jest wy po sa żo na w wał bi ja ko wy o śred ni -
cy 108 mi li me trów, wy po sa żo ny w dwa dzie ścia no ży. Ma sa
kom plet ne go urzą dza nia wy no si 250 kg. Moż na je wy ko rzy -
sty wać do współ pra cy ze wszyst ki mi ra mio na mi wy się gni ko -
wy mi, w tym z róż ny mi mo co wa nia mi, na przy kład ob ro to wym
me cha nicz nym (za kres ob ro tu 45°), ob ro to wym hy drau licz -
nym (za kres ob ro tu 180°) i mo co wa niem z za wie sze niem
umoż li wia ją cym ko pio wa nie te re nu w za kre sie 260 mi li me -

trów. Ofer tę ra mion wy się gni ko wych uzu peł nia ją ma szy ny
KO LI BER i CA MEL, któ rych za sięg za wie ra się w prze dzia le
od 4 do 9 me trów. Po za tym klien ci fir my SaMASZ mo gą wy -
bie rać spo śród sze ro kiej ga my ko sia rek bi ja ko wych. I tak ma -
szy ny  kla sy cięż kiej na pan to gra fie – KBRP 160 i KBRP 200 ide -
al nie na da ją się dla służb ko mu nal nych. Cha rak te ry zu ją się sze -
ro kim za kre sem pra cy w po zio mie (do 170 cm), co umoż li wia
omi ja nie prze szkód, na przy kład zna ków dro go wych, bez zmia -
ny to ru jaz dy cią gni ka. Po za tym umoż li wia ją ko sze nie po -
wierzch ni o na chy le niu od +90° do –60°. Za le tą ma szyn jest za -
sto so wa nie pan to gra fu, któ ry za pew nia ide al ne do pa so wa nie
się do pod ło ża, a tym sa mym otrzy mu je się opty mal ną ja kość
ko sze nia. Ma szy ny te go ty pu ide al nie spraw dza ją się pod czas
ko sze nia po bo czy dróg, ro wów przy droż nych, oraz skarp
i prze ciw skarp. Mo gą być uży wa ne przy cię ciu ży wo pło tów,
a mak sy mal na śred ni ca cię tych ga łę zi wy no si aż 80 mi li me trów.
Sze ro kość ro bo cza ma szyn wa ha się w za kre sie
od 1,6 (KBRP 160) do 2,0 me trów (KBRP 200). Oba mo de le
współ pra cu ją z cią gni ka mi o mo cy po wy żej 70 KM.



40 Pośrednik Komunalny

Cię żar ro bo czy ma szyn Se rii F prze zna czo nych dla firm ko mu -
nal nych mie ści się w prze dzia le od dzie się ciu do dwu dzie stu
ton. Wszyst kie ła do war ki na pę dza ne są sil ni ka mi kon struk cji
Ca se speł nia ją cy mi naj now sze nor my emi sji spa lin. Jed nost ki
na pę do we nie wy ma ga ją sto so wa nia fil trów czą stek sta łych.
Ma to w przy pad ku ma szyn „śmie cio wych” nie wąt pli wą za le tę.
Pa mię tać bo wiem na le ży, że fil try DPF mu szą być regularnie
co kil ka go dzin wy pa la ne, co po cią ga za so bą pod nie sie nie
tem pe ra tu ry spa lin do oko ło 600°C. Pra ca ma szyn wśród ła -
two pal nych przed mio tów nie zwiększa więc ry zy ka po ża ru.
Prze su nię cie sil ni ka w kie run ku ty łu ma szy ny po zwo li ło kon -
struk to rom uzyskać efekt do dat ko wej prze ciw wa gi, co w istot -
ny spo sób po pra wia sta bil ność ma szy ny.
Do za sto so wań w za kła dach ko mu nal nych ła do war ki Ca se Se rii F
– w za leż no ści od po trzeb wy ni ka ją cych z wa run ków ro bo -
czych pa nu ją cych w miej scu pra cy – wy po sa żyć moż na w opo -
ny kla sy L4, L5 lub peł ne. Te ostat nie sto so wa ne są w ma szy -
nach prze miesz cza ją cych się po podłożu mogącym spo wo do -
wać prze cię cie lub in ne go ro dza ju uszko dze nie me cha nicz ne
ogu mie nia. W ofer cie de ale rów na byw ca znaj dzie tak że opcjo -
nal ne ze sta wy osłon chro nią ce new ral gicz ne pod ze spo ły
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi.
Blok chłod nic umiesz czo no tuż za ka bi ną. Miej sce to wy bra no
nie przy pad ko wo. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu do ukła du chło -
dze nia za sy sa ne jest po wie trze ze stre fy o naj mniej szym za py -
le niu. Ko lej nym atu tem zmo der ni zo wa ne go ukła du chło dze nia
jest za si la ny hy drau licz nie wen ty la tor z funk cją zmia ny ob ro -

tów na wstecz ne. Te go ro dza ju roz wią za nie uła twia  czysz cze -
nie chłod nic, a to z ko lei skra ca czas co dzien nej ob słu gi ser -
wi so wej i za po bie ga prze grze wa niu się ma szy ny w przy pad ku
du że go za py le nia.
Efek tyw ność wy ko rzy sta nia i eko no mi kę eks plo ata cji ma szyn
za pew nia sto so wa nie od po wied nie go osprzę tu. Ca se CE ofe -
ru je mię dzy in ny mi łyż kę o du żej po jem no ści do ma te ria łów
syp kich, łyż kę wy so kie go wy sy pu, łyż kę z do ci skiem, wi dły
oraz spe cja li stycz ny hak na wy się gni ku po zwa la ją cy na prze -
no sze nie i prze wóz od pa dów ga ba ry to wych. Dzię ki szyb ko złą -
czu ope ra tor mo że do ko nać ła twej wy mia ny po szcze gól nych
na rzę dzi ro bo czych. W tym ce lu nie mu si wy cho dzić z ka bi ny.
Wia do mo, że pra ca na wy sy pi sku, czy w sor tow ni od pa dów
nie na le ży do naj przy jem niej szych. Ope ra tor w ta kich wa run -
kach na ra żo ny jest na szko dli wy wpływ py łów, wy zie wów i nie -
przy jem nych za pa chów. Dla te go ka bi na, w któ rej ope ra tor każ -
de go dnia spę dza wie le go dzin wy po sa żo na jest w układ nad -
ci śnie nia z efek tyw nym sys te mem fil tra cji. Za pew nia to ope ra -
to ro wi pra cę w przy ja znym śro do wi sku. Mo że on ko rzy stać
z sys te mu ogrze wa nia z ukła dem na wie wów, kli ma ty za cji oraz
amor ty zo wa ne go pneu ma tycz nie, pod grze wa ne go fo te la. Wy -
ko ny wa nie co dzien nej ob słu gi ser wi so wej ła do wa rek Ca se Se -
rii F nie spra wia ope ra to ro wi więk szych pro ble mów. Wszyst kie
punk ty serwisowe są ła two do stęp ne, a kon tro la po zio mu pły -
nów eks plo ata cyj nych czy sta nu fil trów trwa bar dzo krót ko. Nie
jest więc zbyt nio uciąż li wa na wet w przy pad ku ma szyn pra cu -
ją cych w zde gra do wa nym śro do wi sku.

MASZYNY KOMUNALNE
www.casece.com

Ca se an ga żu je się w uty li za cję od pa dów

Ca se CE ma w ofer cie ła do war ki ko ło we, któ re od po wied nio skon fi gu ro wa ne pra co wać mo gą
na wy sy pi skach, skła do wi skach i sor tow niach od pa dów, na zło mo wi skach oraz w kom po stow -
niach. CNH Pol ska pla nu je stwo rze nie przy swym cen trum szko le nio wym w Płoc ku sta łej eks -
po zy cji ła do wa rek Se rii F w wer sji We ste Han dler dla firm z bran ży ko mu nal nej. 
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MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

2/2017 09.06.2017 22.05.2017
3/2017 16.10.2017 15.09.2017
4/2017 15.12.2017 27.11.2017

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 1/2017 

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






