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SPIS TREŚCI

Wszę do byl skie za mia tar ki w miastach

Uni wer sal ność za mia ta rek spra wi ła, że w ostat -
nich la tach sta ły się nie zbęd ną ma szy ną wy ko -
rzy sty wa ną w pra cach zwią za nych z utrzy ma -
niem po rząd ku na dro gach i uli cach. 

Szczot ki na se zo n zi mo wy

Za mia tar ki to uni wer sal ne ma szy ny po ma ga -
ją ce usu nąć luź ne za nie czysz cze nia z po -
wierzch ni znaj du ją cych się za rów no we wnątrz
bu dyn ków, jak i z te re nów ze wnętrz nych

Kom pak to we ma szy ny Kärcher

Do utrzy ma nia te re nów miej skich fir ma
Kärcher ofe ru je kom pak to we ma szy ny, ta kie
jak za mia tar ka miej ska MC 50 Ad van ced lub
no śnik na rzę dzi MIC 34

Jak nie szczot ką, to myj ką

Do czysz cze nia ulic z po wo dze niem moż -
na uży wać, za miast tra dy cyj nych szczo tek, wy -
so ko ci śnie nio wych my jek. Stru mie nie wo dy
pod wy so kim ci śnie niem są rów nie sku tecz ne

Małe znaczy… wielkie

W od nie sie niu do ma łych ła do wa rek ko ło wych
Cat 926M, 930M i 938M okre śle nie „ma łe” jest
my lą ce, gdyż ich pa ra me try gwa ran tu ją na -
praw dę du że moż li wo ści.

LiuGong – no wa si ła w na tar ciu!

Roboty po le ga ją ce nie tyl ko na prze ła dun ku
od pa dów, ale tak że utrzy my wa nia skła do wisk
w na le ży tym po rząd ku wy ma ga ją od ma szyn
bez a wa ryj nej i wy daj nej pra cy

Lie bherr – mi strzy nie re cy klin gu

Ła do war ki ko ło we są nie odzow ne w za kła dach
prze twa rza ją cych od pa dy. Pod czas pra cy w ta -
kich wa run kach li czą się nie tyl ko so lid ność
kon struk cji, ale tak że eko no mi ka eks plo ata cji

Kwa sy i py ły Ko mat su nie strasz ne 

Ma szy ny pra cu ją ce na wy sy pi skach na ra żo ne
są na wpływ nie ko rzyst nych czyn ni ków. Dla te -
go wła śnie Ko mat su przy sto so wu je fa brycz nie
swe ma szy ny do naj trud niej szych wa run ków

Ko par ko -ła do war ka dla „komunalki”!

Ko par ko -ła do war ki to cią gle naj po pu lar niej sze
ma szy ny wśród pol skich użyt kow ni ków. I nie
za no si się na to, by stra ci ły pal mę pierw szeń -
stwa na rzecz in nych ma szyn. 

Mi ni cią gnik Ku bo ta BX231 

Od ko sze nia tra wy po kształ to wa nie kra jo bra -
zu – no wy cią gnik kom pak to wy Ku bo ta BX231
zo stał za pro jek to wa ny tak, że by spro stać wie -
lo go dzin nym, wy ma ga ją cym pra com

Nie tyl ko płu gi i pia skar ki

Zi ma to trud ny czas dla firm zaj mu ją cych się
utrzy ma niem po rząd ku na dro gach i uli cach.
Pra cę dro go wców czę sto utrud nia ją ob fi te
opa dy śnie gu i to wa rzy szą cy im sil ny wiatr

Mo bil ne zna czy sku tecz ne i wy daj ne

Za da nia, ja kie ma ją do wy ko na nia za kła dy uty -
li zu ją ce od pa dy, wy ma ga ją sto so wa nia naj no -
wo cze śniej szych ma szyn i urzą dzeń, gdyż tyl -
ko ta kie gwa ran tu ją sku tecz ny re cy klin g
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Dro dzy Czy tel ni cy,

Pierw szy raz w hi sto rii Pol ska bę dzie go spo da rzem Mię dzy na ro do we go Zi mo we go Kon gre su Dro go we go. To jed -

no z naj waż niej szych w świe cie wy da rzeń po świę co nych utrzy ma niu dróg od bę dzie się w dniach 20-23 lu te -

go 2018 ro ku na te re nie AM BE RE XPO w Gdań sku. Im pre za or ga ni zo wa na jest przez Świa to we Sto wa rzy sze nie

Dro go we PIARC w cy klu czte ro let nim, a za każ dym ra zem od by wa się w in nej czę ści świa ta. Po raz pierw szy

kon gres od bę dzie się wła śnie w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej, co mo że świad czyć o ro sną cym za in te re so wa niu

tą czę ścią świa ta, w tym tak że Pol ską. Jest to wy da rze nie o glo bal nej ska li, zrze sza ją ce spe cja li stów w dzie dzi nie

utrzy my wa nia dróg z ca łe go świa ta. A po nie waż za pew nia nie bez piecz nej mo bil no ści w wa run kach zi mo wych

sta no wi wy zwa nie dla wie lu kra jów i rzą dów – nad cho dzą cy kon gres od bę dzie się pod ha słem „Za pew nić bez -

piecz ne i trwa łe utrzy ma nie dróg zi mą”.

My w Po śred ni ku Ko mu nal nym pro ble mom zwią za nym z utrzy ma niem dróg i bez pie czeń stwem dro go wym przy -

glą da my się sta le i w każ dym ma ga zy nie opi su je my naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, któ re wy ko rzy sty wa ne są

w tej dzie dzi nie. Tak że w tym wy da niu po świę ci li śmy te mu te ma to wi wie le miej sca. Przede wszyst kim w bie żą -

cej edy cji Ba ro me tru Ko mu nal ne go po pro si li śmy eks per tów o wyrażenie opi nii na te mat ra dze nia so bie z pro ble -

ma mi zwią za ny mi z zi mo wym utrzy ma niem dróg. Ich opi nie uzu peł nia ją pre zen ta cje ma szyn i urzą dzeń, któ re

do sko na le so bie ra dzą z tym pro ble mem.

Na to miast wra ca jąc do gdań skiej im pre zy – to po dob nie jak by ło pod czas po przed nich edy cji – kon gre so wi to wa rzy -

szyć bę dzie część wy sta wien ni cza, a do dys po zy cji wy staw ców udo stęp nio na zo sta nie pro fe sjo nal na prze strzeń tar go -

wa, zlo ka li zo wa na w tym sa mym bu dyn ku, w któ rym od by wać się bę dzie kon gres. Po za tym dla oko ło dwóch ty się cy

uczest ni ków Kon gre su przy go to wa ne zo sta ły rów nież dwie wi zy ty tech nicz ne. Bę dą to wy jaz dy do Ob wo du Utrzy ma -

nia Au to stra dy i do Kwidzyna w celu za po zna nia się ze spe cy fi ka cją in no wa cyj ne go pro jek tu in fra struk tu ral ne go, ja -

kim jest tamtejszy most. Nie wąt pli wą atrak cją mo gą być za wo dy płu gów od śnież nych. Pod czas prze jaz du to ru z prze -

szko da mi sę dzio wie oce nią umie jęt no ści pro wa dze nia po jaz du, czas prze jaz du i stan tech nicz ny płu gu. Za wo dy swo ją

ory gi nal no ścią przy cią ga ją sze ro ką pu blicz ność oraz wy zwa la ją du cha spor to wej ry wa li za cji. We czwar tek 22 lu te go

na spe cjal nym to rze przy Sta dio nie Ener ga zmie rzą się naj lep si kie row cy, wy ło nie ni pod czas eli mi na cji kra jo wych.

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

Nasza ok∏adka:

Mobilny rozdrabniacz 
Lindner URRACO 75D
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nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Dzię ki kon se kwent nym dzia ła niom po dej mo wa nym w wie lu
kra jach, tak że w ra mach eu ro pej skich pro gra mów wy rów ny -
wa nia roz wo ju sie ci dro go wej, przy wspo ma ga niu eu ro pej skie -
go Fun du szu Spój no ści oraz do ta cji Unii Eu ro pej skiej – stan
in fra struk tu ry dro go wej jest zde cy do wa nie lep szy niż przed la -
ty. Zna cze nie te go fak tu trud no prze ce nić, zwłasz cza w do bie
tak dy na micz ne go roz wo ju go spo dar cze go, bo wiem to wła -
śnie sieć trans por to wa jest krwio obie giem go spo dar ki, a w ży -
ciu co raz więk szych po pu la cji miesz kań ców miast i miej sco -
wo ści – jej new ral gicz nym ner wem. Utrzy ma nie sie ci dróg we
wła ści wym sta nie nie jest za da niem ła twym, a w okre sie pa no -
wa nia zi mo wych wa run ków sta je się wręcz wy zwa niem. 
Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy to od lat uzna na
w świe cie plat for ma spo tkań eks per tów, na ukow ców, a tak że
prak ty ków z firm, któ re na co dzień zaj mu ją się za da nia mi zwią -
za ny mi z utrzy ma niem dróg zi mą. Ogrom ne zna cze nie Kon -
gre su wy ni ka nie tyl ko z za się gu, ja ki obej mu je swo im od dzia -
ły wa niem, ale tak że wszech stron no ści te ma tów bę dą cych
przed mio tem ob rad. Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro -
go wy jest je dy nym wy da rze niem tak sze ro ko oma wia ją cym te -
ma ty kę zwią za ną z zi mo wym utrzy ma niem dróg – od pla no wa -
nia za dań, przez ich fi nan so wa nie, stan dar dy, a tak że in no wa -
cje wno szą ce no wą ja kość w utrzy ma nie dróg w od po wied nim
sta nie przy jed no cze snym ogra ni cze niu po no szo nych kosz -
tów. I tak na pla no wa ny pro gram ob rad Kon gre su skła da ją się
ta kie te ma ty jak:
• sy tu acje eks tre mal ne i ka ta stro fy,
• zmia na kli ma tu i śro do wi sko,
• in for ma cje o wa run kach po go do wych na dro gach,
• użyt kow ni cy dróg i bez pie czeń stwo dro go we,
• za rzą dza nie i pla no wa nie w za kre sie ogólnie pojętego zi mo -

we go utrzy ma nia dróg,
• sprzęt i pro duk ty,
• zi mo we utrzy ma nie dróg na ob sza rach miej skich,
• tu ne le i mo sty.
Ob ra dy od by wać się bę dą w pię ciu rów no le głych se sjach te -
ma tycz nych. Przed sta wi cie le ad mi ni stra cji dro go wych, na -
ukow cy i eks per ci dro go wnic twa zgło si li oko ło trzy stu prac.

Wy bra ne re fe ra ty zo sta ną przed sta wio ne w for mie pre zen ta -
cji lub in te rak tyw nych se sji pla ka to wych na po szcze gól nych
se sjach tech nicz nych. Po nad to or ga ni za to rzy za pla no wa li
tak że se sję mi ni ste rial ną, w któ rej udział we zmą przed sta wi -
cie le rzą dów i ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Pod czas Kon gre su od bę dą się tak że tar gi, na któ rych swo je
pro duk ty, sprzęt lub usłu gi za pre zen tu je kil ka dzie siąt firm
z pięt na stu państw. Wśród wy staw ców znaj dą się sto iska na -
ro do we Czech, Fran cji, Ja po nii, Pol ski oraz Włoch. Na eks po -
zy cję tar go wą skła da się tak że pre zen ta cja nie zwy kle bo ga te -
go par ku naj now szych ma szyn zwią za nych z utrzy ma niem
dróg w trud nych wa run kach zi mo wych. 
Dla oko ło dwóch ty się cy uczest ni ków Kon gre su przy go to wa -
ne zo sta ły rów nież dwie wi zy ty tech nicz ne. Pół dnio we wy jaz -
dy da ją moż li wość obej rze nia Ob wo du Utrzy ma nia Au to stra -
dy i za po zna nia się ze spe cy fi ka cją pro jek tu in fra struk tu ral -
ne go, ja kim jest most w Kwi dzy nie oraz zwie dze nia Cen trum
Za rzą dza nia Ru chem Tri star, pol skie go głę bo ko wod ne go ter -
mi na lu kon te ne ro we go DCT Gdańsk i za po zna nia się z kon -
struk cją tu ne lu pod Mar twą Wi słą.
Do dat ko wą atrak cją Kon gre su bę dą za wo dy płu gów od śnież -
nych. Pod czas prze jaz du po to rze z prze szko da mi sę dzio wie
oce nią umie jęt no ści pro wa dze nia po jaz du, czas prze jaz du
i stan tech nicz ny płu gu. Za wo dy swo ją ory gi nal no ścią przy cią -
ga ją sze ro ką pu blicz ność oraz wy zwa la ją du cha spor to wej ry -
wa li za cji. W dniu 22 lu te go na spe cjal nym to rze przy Sta dio nie
Ener ga zmie rzą się mi strzo wie kie row ni cy, któ rzy oka za li się
naj lep si w swo ich kra jach wy gry wa jąc lo kal ne eli mi na cje. 
Pięt na sta edy cja Kon gre su od bę dzie się w dniach 20-23 lu te -
go 2018 ro ku, w Gdań sku w obiek tach Cen trum Wy sta wien ni -
czo -Kon gre so we go AM BE RE XPO. Je go or ga ni za to ra mi są Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, Świa to we Sto -
wa rzy sze nie Dro go we PIARC oraz Mia sto Gdańsk.
Kon gres i to wa rzy szą ce mu tar gi od by wa ją się pod ho no ro -
wym pa tro na tem Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.
Spon so ra mi Kon gre su są: zło ci: AEBI Schmidt, Bu di mex,
srebr ni: Astal di, Stra bag, brą zo wi: Ener go pol i Me tro stav
Szcze gó ły i pro gram Kon gre su: http://piarcg dan sk2018.org

W So po cie sta nę ły przyciągające wzrok urzą dze nia
wspomagające se gre ga cję elek tro śmie ci. Zu ży te ża rów ki czy
ba te rie bę dzie moż na wy rzu cić w czte rech miej scach mia sta. 
Do tej po ry w So po cie był je den Punkt Se gre ga cyj nej Zbiór ki
Od pa dów Ko mu nal nych, gdzie moż na by ło od dać mię dzy in -
ny mi ba te rie, sta re pły ty CD, zu ży te ka se ty VHS czy ża rów ki.
Nie wie lu miesz kań ców od wie dza ło jed nak ten punkt, dla te -
go zde cy do wa no się na za kup czte rech urzą dzeń, któ re roz -
sta wio ne zo sta ły w róż nych punk tach mia sta.
Koszt ich za ku pu to 78.164 złote, czy li nie mal 20.000 złotych
za sztu kę. Do no wych po jem ni ków moż na wrzu cać ża rów ki, ba -
te rie, pły ty CD, te le fo ny ko mór ko we, ła do war ki, kar tri dże itp.
Do każ de go ty pu od pa du przy pi sa na jest od dziel na i czy tel nie
opi sa na ko mo ra. Otwo ry róż nią się wiel ko ścią i kształ tem, by
uła twić wy bór wła ści we go i ogra ni czyć po mył ki.

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy

Nowe pojemniki na elektrośmieci w Sopocie
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Do Pol ski tra fia le gal nie 21.000 ton od pa dów z Wiel kiej Bry ta -
nii. Jed nak są oba wy, że po ogra ni cze niach wpro wa dzo nych
przez Chi ny  mo że do nas tra fiać ich znacz nie wię cej. Naj więk -
szy nie po kój bu dzi ewen tu al ny wzrost nie le gal ne go im por tu od -
pa dów, zwłasz cza za li cza nych do gru py nie bez piecz nych.
Do tej po ry więk szość z wy twa rza nych w Wiel kiej Bry ta nii po -
nad 22 mi lio nów ton pla sti ko wych od pa dów al bo tra fia ło do dal -
sze go prze two rze nia, al bo było eks por to wa ne do Chin, w któ -
rych wy ko rzy sty wa no je do pro duk cji no wych przed mio tów.
Jed nak ostat nio Chiń czy cy zmie ni li re gu la cje do ty czą ce im por -
tu od pa dów czy niąc eks port śmie ci trud niej szym. Wła dze z Pe -
ki nu za ka za ły mię dzy in ny mi wwo zu dwadzieścia ro dza jów od -

pa dów, w tym tak że tych, któ rych wy wo zem ży wot nie za in te re -
so wa ni są Bry tyj czy cy. Sza cu je się, że z 2/3 od pa dów pro du -
ko wa nych przez Bry tyj czy ków tra fia ło do Chin. W sy tu acji,
w któ rej Chi ny prze sta ły przyj mo wać nie któ re ro dza je śmie ci,
bę dą mu sia ły one zna leźć in ne miej sce. Być mo że bę dą sta rać
się eks por to wać je do Pol ski, gdyż już te raz, le gal nie, tra fia
do nas z Bry ta nii 21 ty się cy ton opa dów. To nie wiel ka ilość bo
sa mi wy twa rza my rocz nie po nad dziesięć mi lio nów ton tyl ko
od pa dów ko mu nal nych. Jed nak z Wiel kiej Bry ta nii im por tu je -
my od pa dy ta kie, jak zu ży te aku mu la to ry. Do pó ki im port ten
jest pod kon tro lą nie stwa rza więk szych za gro żeń, ale nie po kój
bu dzi ob rót nie le gal ny. Na ra zie, we dług sza cun ków Ge ne ral -
ne go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska, ilość nie le gal nych od -
pa dów z Wiel kiej Bry ta nii oce nia się na cztery ty sią ce ton.
W cią gu ostat nie go ro ku do GIOŚ wpły nę ło piętnaście zgło szeń
do ty czą cych nie le gal ne go wwo zu od pa dów z Wiel kiej Bry ta nii
i moż na się spo dzie wać, że licz ba ta bę dzie ro sła.
Bry tyj czy cy eks por tu ją od pa dy, gdyż nie opła ca im się prze twa -
rzać ich na miej scu. Po za Wiel ką Bry ta nią kosz ty re cy klin gu są
po pro stu niż sze z uwa gi choć by na kosz ty pra cy. O ile jed nak
le gal ny ob rót od pa da mi jest du żym pro ble mem do pie ro wte dy,
gdy śmie ci upy cha ne są na wy sy pi skach za miast pod da wa ne
re cy klin go wi, o ty le nie le gal ny mo że spra wić ol brzy mie pro ble -
my. Nie ma bo wiem wów czas żad nej kon tro li nad tym, co się
z ty mi od pa da mi dzie je i czy nie koń czą w le sie.

Już za dzie więt na ście mie się cy, w sierp niu 2019 ro ku, miesz -
kań cy Gdań ska po ja dą au to no micz nym bu sem. Wów czas bo -
wiem ma zo stać otwar ta tra sa po ka zo wa, po któ rej przez mie -
siąc bę dzie po ru szać się mi niau to bus bez kie row cy. Prze bieg
gdań skiej tra sy po ka zo wej wy zna czo ny zo sta nie pod ko niec
sierp nia 2019 ro ku, a pa sa że ro wie ko rzy stać bę dą mo gli z in -
no wa cyj ne go po jaz du przez ca ły wrze sień.
W ra mach pro jek tu, któ re go li de rem jest Uni wer sy tet Na uk
Sto so wa nych Me tro po lia w Hel sin kach, au to no micz ne bu sy
przez rok bę dą po ru szać się po uli cach Hel si nek, Tal li na oraz
nor we skie go Kons ber ga. Na to miast w Gdań sku, duń skim
Vej le oraz ło tew skim re gio nie Se mi ga lii od bę dą się trwa ją ce
mie siąc po ka zy prak tycz ne go dzia ła nia po jaz du.
Sa mo jezd ny bus po ru sza się po za pro gra mo wa nej tra sie, ca ły
czas bacz nie „ob ser wu jąc” swo je oto cze nie. Po jazd wie, kie dy
po wi nien zwol nić, a kie dy za trzy mać się z po wo du na po tka nej
prze szko dy. Choć bu sy są przy sto so wa ne do po ru sza nia się
bez kie row ców, dla za pew nie nia peł ne go bez pie czeń stwa,
w cza sie jazd te sto wych „na po kła dzie” obec ny bę dzie ko or -
dy na tor. Ta kie in te li gent ne bu sy spraw dzić się mo gą szcze -
gól nie na tra sach nie ob słu gi wa nych przez po jaz dy więk szych
ga ba ry tów, na przy kład do wo żąc cy klicz nie pa sa że rów
do głów nych wę złów prze siad ko wych.
Bu dżet te go pro jek tu wy no si 3,8 mln eu ro, z cze go 2,8 mln jest
do fi nan so wa ne z pro gra mu In ter reg Re gio nu Mo rza Bał tyc kie -
go. W kon sor cjum pro jek to wym zna leź li się part ne rzy z Fin lan -
dii, Es to nii, Szwe cji, Ło twy, Nie miec, Pol ski i Nor we gii. Wkład
Gdań ska wy nie sie 304 tysiące eu ro, czy li oko ło 1,3 mln zło tych.

Import śmieci z Wielkiej Brytanii

Busem bez kierowcy
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Przed tar go we spo tka nia IFAT Me dia Dia log od wie lu lat cie szą
się du żym za in te re so wa niem za rów no me diów, jak i wy staw -
ców. Nie ma w tym nic dziw ne go, gdyż jest to nie po wta rzal na
oka zja do tak bez po śred nich spo tkań dzien ni ka rzy z przed sta -
wi cie la mi firm, a w od róż nie niu od dni tar go wych tu taj obie
stro ny mo gą im po świę cić wię cej cza su, a roz mo wy to czą się
w kom for to wych wa run kach, bez po spie chu, w mi łej i sym pa -
tycz nej at mos fe rze. Dla te go dzien ni ka rze Po śred ni ka Ko mu -
nal ne go ce nią so bie ta ką for mu łę spo tkań i od lat są sta ły mi
uczest ni ka mi te go wy da rze nia.
Te go rocz ną edy cję IFAT Me dia Dia log tak że za li cza my
do uda nych. Jed nak za nim dzien ni ka rze uda li się na roz mo -
wy z przed sta wi cie la mi firm, wy słu cha li dys ku sji na te mat:
„Eks tre mal na po go da – czy je ste śmy bez bron ni?”. Uczest ni -
czą cy w de ba cie eks per ci omó wi li szan se oraz za gro że nia
i sta ra li się od po wie dzieć na py ta nia: Czy tech no lo gie śro -
do wi sko we są w sta nie wy trzy mać eks tre mal ne wa run ki po -
go do we? Ja kie są stra te gie przy szło ści? Wśród uczest ni ków
by li eks per ci z Pocz dam skie go In sty tu tu Ba dań nad Wpły -
wem Kli ma tu, a tak że ar chi tekt Ger hard Hau ber z Ram boll
Stu dio Dre ise itl. I to wła śnie roz wią za nia, któ re przed sta wił
Ger hard Hau ber wzbu dzi ły naj więk sze za in te re so wa nie. Za -
cie ka wi ła bo wiem wszyst kich re ali zo wa na w Ko pen ha dze
kon cep cja prze kształ ce nie prze strze ni miej skiej w ta ki spo -
sób, aby uchro nić mia sto przed pod pto pie nia mi wy ni ka ją cy -
mi z gwał tow nych opa dów, a jed no cze śnie wy ko rzy stać
spły wa ją cą wo dę do dal sze go użyt ku. Ta kie roz wią za nie wy -
ma ga wpraw dzie ol brzy mich na kła dów, a do te go mu si mieć
ak cep ta cję miesz kań ców i miej skich urzęd ni ków na ogra ni -

cze nia, np. ru chu sa mo cho do we go. Trze ba jed nak przy -
znać, że per spek ty wa ży cia w mie ście z du żą licz bą zie le ni,
bez smo gu i spa lin jest bar dzo ku szą ca.
Jed nak naj waż niej sza i głów na część wy da rze nia mia ła miej -
sce do pie ro po tem. W Mo na chium do dys po zy cji dzien ni ka rzy
sta nę li re pre zen tan ci bli sko stu firm. Re pre zen to wa li oni prak -
tycz nie każ dą dzie dzi nę zwią za ną z sze ro ko ro zu mia ną go spo -
dar ką ko mu nal ną i ochro ną śro do wi ska.
Prak tycz nie wszyst kie pre zen ta cje za słu gi wa ły na uwa gę.
Uwzględ nia ły obo wią zu ją ce tren dy i by ły od po wie dzią na za -
po trze bo wa nie no wo cze snej go spo dar ki od pa da mi. Trze ba
przy znać, że wśród pre zen to wa nych roz wią zań do mi no wa ły te
wy ko rzy stu ją ce naj now sze tech no lo gie, sku tecz nie ni we lu ją ce
ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko na tu ral ne. Chy ba naj licz niej
re pre zen to wa ne by ły roz wią za nia po pra wia ją ce ja kość wo dy
oraz sku tecz ne me to dy jej od zy sku. 
Na nas du że wra że nie zro bi ła kom plek so wa ofer ta spe cjal -
nych po jaz dów ko mu nal nych nie miec kiej fir my RE FORM.
Ga ma kom pak to wych po jaz dów z po wo dze niem mo że być
sto so wa na przy każ dym ro dza ju prac ko mu nal nych, a w do -
dat ku po jaz dy świet nie się pre zen tu ją i są pro ste w użyt ko -
wa niu. Do dat ko wo fir ma, po dą ża jąc za naj no wo cze śniej szy -
mi tren da mi wpro wa dza do ofer ty po jaz dy sto su ją ce al ter na -
tyw ne źró dła za si la nia. Jed ną z ta kich pro po zy cji jest hy bry -
do wa za mia tar ka T10X.
Po dob ną, choć ad re so wa ną do nie co in ne go użyt kow ni -
ka, ofer tę pre zen to wa ła fir ma Da im ler AG Uni mog. Tu tak -
że du ży na cisk kła dzie się na eko lo gicz ne roz wią za nia. Nic
więc dziw ne go, że obec ni w Mo na chium przed sta wi cie le

WYDARZENIA
www.ifat.de

Ro śnie ape tyt na IFAT 2018
Pod czas dwu dnio we go spo tka nia – 23 i 24 stycz nia 2018 ro ku – stu przed sta wi cie li świa to -
wych me diów mia ło oka zję przed pre mie ro wo za po znać się z ofer tą pro duk tów, któ re bę dą eks -
po no wa ne na sto iskach nie któ rych uczest ni ków ma jo wych tar gów IFAT 2018. Ta ka nie kon -
wen cjo nal na for mu ła przed tar go wych spo tkań dzien ni ka rzy z przed sta wi cie la mi firm, to sta ły
ele ment im prez or ga ni zo wa nych w Mo na chij skim Cen trum Wy sta wien ni czym. 
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fir my pod kre śla li za le ty eko lo gicz nych śmie cia rek. Po za
tym in for mo wa li, że pro wa dzą in ten syw ne, moc no za awan -
so wa ne te sty nad wpro wa dze niem do użyt ku na pu blicz -
nych dro gach tak że in nych, cał ko wi cie au to no micz nych,
po jaz dów ko mu nal nych.
Z nie cier pli wo ścią bę dzie my też ocze ki wać na ofi cjal ną, świa -
to wą pre mie rę no wej ła do war ki te le sko po wej Sen ne bo ge -
na – mo del 355 E. Przed sta wi cie le fir my udzie la li tyl ko pod sta -
wo wych in for ma cji. Po szcze gó ły za pra sza li na po ka zy prak -
tycz ne, któ re bę dą mia ły pod czas ma jo wych tar gów IFAT 2018.
To oczy wi ście za le d wie nie du ży frag ment ofer ty z któ rą moż -
na by ło się za po znać. Wszyst kie roz mo wy by ły na ty le in te re -
su ją ce, że roz bu dza ły ape tyt na ko lej ne spo tka nie. Na szczę -
ście oka zja nada rzy się już wkrót ce, gdyż naj now sza edy cja
tar gów IFAT od bę dzie się w dniach 14-18 ma ja 2018 ro ku.
A wte dy na po wierzch ni bli sko ćwierć mi lio na me trów kwa -
dra to wych bę dzie moż na po znać ofer tę oko ło 3.000 wy staw -
ców re pre zen tu ją cych kil ka dzie siąt kra jów z ca łe go świa ta.
Bę dzie to już 51 edy cja tej naj więk szej w świe cie im pre zy wy -
sta wien ni czej bran ży ko mu nal nej. Po twier dze niem zna cze nia
mo na chij skiej wy sta wy mo że być fakt, że li sta uczest ni ków
zo sta ła za peł nio na już w kwiet niu 2017 ro ku. Naj bliż sza edy -
cja po świę co na bę dzie głów nie za gad nie niom zwią za nym
z czy stą wo dą pit ną, efek tyw nym re cy klin giem i od po wie -
dzial nym po stę po wa niem z cen ny mi za so ba mi na tu ral ny mi.
Nic w tym dziw ne go wszak IFAT to bez wąt pie nia wio dą ce
tar gi w bran ży eko lo gicz nej, w któ rych naj bar dziej kom plek -
so wo uję te są wszyst kie za gad nie nia zwią za ne z wo dą, śro -
do wi skiem, od pa da mi i ich ra cjo nal nym wy ko rzy sta niem. Bę -

dzie więc moż na zo ba czyć w Mo na chium naj now sze roz wią -
za nia ze wszyst kich dzie dzin zwią za nych z sze ro ko ro zu mia -
ną ochro ną śro do wi ska. Bę dą to pro duk ty i tech no lo gie wy -
ko rzy sty wa ne w go spo dar ce wod no -ście ko wej, nie zbęd ne
przy prze twa rza niu od pa dów ko mu nal nych i prze my sło wych
oraz re cy klin gu su row ców wtór nych.
Na tar gach ob szer ną eks po zy cję sta no wić też bę dą środ ki
trans por tu prze zna czo ne do od bio ru od pa dów, a tak że tech -
no lo gie i ma szy ny zwią za ne z utrzy ma niem dróg i te re nów uży -
tecz no ści pu blicz nej.

Szcze gó ło wa ofer ta te ma tycz na tar gów: 

• in ży nie ria wod na (wy do by cie, iry ga cja, uzdat nia nie,
kon tro la za nie czysz czeń, ochro na itp.) 

• bu do wa za kła dów wo dy, oczysz czal ni 
• wo do cią gi i sys te my ście ków 
• usłu gi zwią za ne z wo dą, dys try bu cją 
• ochro na brze gów, za bez pie cze nia prze ciw po wo dziom 
• ana li zy, tech ni ki la bo ra to ryj ne dla wo dy 
• edu ka cja, ba da nia na uko we, trans fer tech no lo gii 
• go spo dar ka od pa da mi i re cy kling 
• po zy ski wa nie ener gii z su row ców i od pa dów 
• czysz cze nie, od śnie ża nie i utrzy ma nie dróg 
• uzdat nia nie gle by, od zy ski wa nie te re nów ska żo nych 
• ochro na po wie trza, usu wa nie za nie czysz czeń
• po mia ry i kon tro la – tech no lo gie la bo ra to ryj ne, ana li zy 
• usłu gi zwią za ne z re cy klin giem 
• ba da nia i opra co wa nia na uko we, trans fer tech no lo gii
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Tar gi EKO TECH to miej sce, któ re od lat sku pia
czo ło wych przed sta wi cie li sek to ra ochro ny śro -
do wi ska i go spo dar ki od pa da mi. Naj bliż sza edy -
cja im pre zy od bę dzie się od 28 lu te go do 1 mar -
ca, a tak jak i w la tach po przed nich jej miej sce to
te re ny wy sta wien ni cze Tar gów Kiel ce.
– Tar gi EKO TECH wy spe cja li zo wa ły się w dzie dzi -
nach zwią za nych z go spo da ro wa niem od pa da mi
i utrzy ma niem miast w czy sto ści. Dla te go na te re -
nach eks po zy cyj nych po ja wią się naj now sze roz -
wią za nia i tech no lo gie wy ko rzy sty wa ne mię dzy in -
ny mi w utrzy ma niu czy sto ści te re nów miej skich,
no wo cze sne po jaz dy do wy wo zu śmie ci, a tak że
pra sy do zgnia ta nia od pa dów ko mu nal nych oraz
wie le in nych – za po wia da Mar cin Mu siał, me na -
dżer tar gów EKO TECH.
Prze gląd no wo ści tech no lo gicz nych sek to ra
ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki od pa da mi za -
gwa ran tu je kil ka dzie siąt czo ło wych firm tej bran -
ży, któ re po twier dzi ły już swo ją obec ność w naj -
bliż szej edy cji im pre zy. Wśród wy staw ców bę dą
mię dzy in ny mi: dzia ła ją ce w ob sza rze ochro ny
śro do wi ska, fir my AK NO VA i Apri va, któ re są jed -
no cze śnie part ne rem stra te gicz nym tar gów
EKOTECH; szwedz ki pro du cent ko szy na śmie ci
i sys te mów se gre ga cji od pa dów Glas don Eu ro pe
AB, a tak że fir ma Kärcher, któ ra za pre zen tu je no -
wo cze sne i eko lo gicz ne po jaz dy słu żą ce do za -
mia ta nia oraz od śnie ża nia miej skich ulic.
Tra dy cyj nie już tar gom EKO TECH to wa rzy szą,
cie szą ce się ogrom nym po wo dze niem, se mi na ria
i warsz ta ty po świę co ne ak tu al nym za gad nie niom
bran ży ko mu nal nej. Spo tka nia te są do sko na łą
oka zją nie tyl ko do po zna nia naj now szych roz wią -
zań z za kre su tech no lo gii i obo wią zu ją cych prze -
pi sów, ale tak że do wy mia ny do świad czeń z prak -
tycz ne go ich sto so wa nia. W naj bliż szej edy cji – już
po raz szó sty pod czas tar gów EKOTECH – od bę -
dzie się Mię dzy na ro do we Fo rum Go spo dar ki Od -
pa da mi „B jak BIOodpady”, or ga ni zo wa ne przez
fir my AK NO VA i STRA BAG. W je go trak cie bę dzie
moż na za po znać się z moż li wo ścia mi prak tycz ne -
go roz wią zy wa nia pro ble mów zbiór ki, gro ma dze -
nia, trans por tu oraz re cy klin gu ener ge tycz ne go
i na wo zo we go bio od pa dów. 
– W tym ro ku fo rum od by wać się bę dzie pod czas
dwóch dni tar go wych. Na ko niec je go uczest ni cy we -
zmą udział w zwie dza niu Za kła du Uniesz ko dli wia nia
Od pa dów w Prom ni ku – in for mu je Mar cin Mu siał.

W pro gra mie tar gów EKO TECH zna la zły się
rów nież: or ga ni zo wa na przez Am ba sa dę Kró le -
stwa Nor we gii oraz Biu ro Rad cy Han dlo we go
In no va tion Nor way War saw kon fe ren cja „In no -
wa cje w za kre sie zie lo nych tech no lo gii”, Sa lon
Ko ope ra cyj ny Re cy klin gu oraz kon fe ren cja Eko -
log dla sa mo rzą dów.
Tra dy cyj nie pod czas Tar gów EKO TECH wrę czo -
ne zo sta ną rów nież me da le i wy róż nie nia za naj -
lep sze pro duk ty pre zen to wa ne przez wy staw ców.
W 2017 ro ku pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi
oraz od by wa ją cych się w tym sa mym cza sie EKO -
TECH Mię dzy na ro do wych Tar gów Ener ge ty ki
i Elek tro tech ni ki ENEX swo ją ofer tę za pre zen to -
wa ły w su mie 144 fir my. W 2018 ro ku po raz pierw -
szy do obu wy da rzeń do łą czą rów nież Tar gi Zie -
le ni i Ma łej Ar chi tek tu ry Miej skiej Gre en Ci ty Expo.

IMPREZY TARGOWE
www.ekotech.targikielce.pl

No we tech no lo gie go spo dar ki od pa da mi
na tar gach EKO TECH
Kil ku dzie się ciu wy staw ców ofe ru ją cych naj now sze roz wią za nia, a tak że tech no lo gie z za kre su
sze ro ko ro zu mia nej bran ży ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki od pa da mi. Je śli do te go do da my
kon fe ren cje oraz warsz ta ty z eks per ta mi to otrzy ma my w skró cie naj waż niej sze ele men ty Tar -
gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKO TECH 2018.

a Naj bliż sza edy cja na bie ra ją -
cej co raz więk sze go pre sti -
żu im pre zy od bę dzie tra dy -
cyj nie na te re nach wy sta -
wien ni czych Tar gów Kiel ce

f Tar gom to wa rzy szą cie szą ce
się ogrom nym po wo dze niem
se mi na ria i warsz ta ty po świę -
co ne ak tu al nym za gad nie -
niom bran ży ko mu nal nej
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Na po czą tek war to za sta no wić się, ja ka jest przy szłość in sta la cji
me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów (MBP).
Wia do mo prze cież, że wy ma ga nych pra wem po zio mów od zy sku
i re cy klin gu nie za ła twią nam ani funk cjo nu ją ce dziś w sys te mie
in sta la cje za stęp cze, ani – wciąż licz ne – skła do wi ska od pa dów.
Je śli za kład prze twa rza nia od pa dów z za ło że nia miał słu żyć te -
mu, by z jed ne go stru mie nia stwo rzyć dwa, któ re tra fią na skła -
do wi sko, to na pew no wy ma ga on prze kształ ce nia. A czas ta kich
in sta la cji za stęp czych się koń czy. Usta wa o od pa dach wska zu je
wy raź nie, że już za kil ka mie się cy (do kład nie 30 czerw ca br.) te -
go ty pu obiek ty wy pad ną „z obie gu”. Mi ni ster stwo Śro do wi ska
jest w tej kwe stii nie ubła ga ne. Tra fia ją ce na biur ka w re sor cie pi -
sma i wnio ski z po my sła mi wy dłu że nia ter mi nu funk cjo no wa nia
in sta la cji za stęp czych spa li ły na pa new ce. Jed nym z po wo dów
ta kiej de cy zji jest fakt, że sa mo rzą dy wo je wództw bra ły pod uwa -
gę te prze pi sy, uchwa la jąc wo je wódz kie pla ny go spo dar ki od pa -
da mi. A za tem wraz z roz po czę ciem wa ka cji z od pa do wej ma py
re gio nów po win no znik nąć wie le obiek tów, któ re nie speł nia ją
wy tycz nych dla RI POK -ów. Z dru giej stro ny czap ki z głów wo bec
tych eks plo ata to rów, któ rzy nie zmar no wa li trzy let nie go okre su
na do sto so wa nie in sta la cji za stęp czych do wy mo gów tech nicz -
no -tech no lo gicz nych dla RI POK -ów.
Ce ny w gó rę?
Trze ba jed nak przy znać, że wy ru go wa nie z ryn ku od pa do we -
go nie speł nia ją cych norm obiek tów bę dzie wią za ło się z umoc -
nie niem po zy cji RI POK -ów. W wie lu przy pad kach mo że się to
wią zać z pod nie sie niem cen za przy ję cie od pa dów, a co za tym
idzie – wzro stem opłat dla miesz kań ców za od biór i za go spo -
da ro wa nie od pa dów. Ta ki ob rót spraw z pew no ścią jest nie
na rę kę lo kal nym wło da rzom, któ rzy – szcze gól nie w ro ku wy -
bor czym – bę dą sta ra li się utrzy mać do tych cza so wy po ziom
opłat. Czy to się uda? Moż na mieć wąt pli wo ści, gdyż wie lu za -
rzą dza ją cych RI POK -ami cze ka na 30 czerw ca z nie cier pli wo -
ścią, by móc wresz cie pod nieść ce ny „na bra mie”. Tyl ko w ten
spo sób są oni w sta nie za go spo da ro wać na sze od pa dy zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, przy uwzględ nie niu re aliów

eko no micz nych. War to rów nież pod kre ślić, że do pie ro wła ści -
wa, na od po wied nim po zio mie go spo dar ka fi nan sa mi w RI -
POK -ach bę dzie sprzy ja ła ko lej nym in we sty cjom, któ re po zwo -
lą jesz cze efek tyw niej dzia łać tym za kła dom.
Nie uciek nie my od au to ma ty za cji
I tak obiek ty, któ re ma ją nie wiel ki pro cent od zy sku, bę dą mo gły
wresz cie pod jąć pro ces mo der ni za cji, dzię ki któ re mu wię cej od -
pa dów tra fi do re cy klin gu. – Za nim po dej mie my de cy zję o roz bu -
do wie czy mo der ni za cji za kła du, war to się za sta no wić, co jest źró -
dłem na szych przy cho dów. Czy tyl ko po bie ra na opła ta za przy ję -
cie od pa dów? A mo że jest tak, że su row ce, któ re od zy sku je my
na na szej in sta la cji, w du żej mie rze po zwa la ją po kryć na sze kosz -
ty eks plo ata cyj ne. Je śli ten wskaź nik się ga przy naj mniej 60%, to
jest do brze – twier dzi Ma rek Kli mek z fir my Sut co -Pol ska. Za wsze
moż na po pra wić nie wła ści wie skon fi gu ro wa ne seg men ty in sta la -
cji, przy naj mniej te pod sta wo we: roz ry wa nie wor ków, ka bi nę
wstęp ne go sor to wa nia, si to bęb no we, za go spo da ro wa nie frak cji
drob nej, układ pra so wa nia i sta cję za ła dun ku ba la stu. War to się
na sta wić na do sto so wa nie in sta la cji do od pa dów se lek tyw nie
zbie ra nych, zwięk sze nie prze pu sto wo ści czy wy dzie la nie frak cji
wy so ko ka lo rycz nej. Dzi siaj w za sa dzie od cho dzi się od sor to wa -
nia ma nu al ne go na rzecz au to ma ty za cji pro ce su, po nie waż tyl ko
ten kie ru nek jest w sta nie umoż li wić od zy ski wa nie do re cy klin gu
su row ców w od po wied niej ilo ści i ja ko ści. – Uwa żam, że do po sa -
ża nie sor tow ni w ko lej ne se pa ra to ry opto pneu ma tycz ne jest bar -
dzo do brym po my słem. Bez te go bo wiem nie da się uzy skać od -
zy sku na po zio mach, ja kie wy ma ga od nas Unia Eu ro pej ska. To
jest do bry kie ru nek zmian w in sta la cjach. Tak czy ina czej, chy ba
nie uciek nie my od au to ma ty za cji – twier dzi Ma riusz Pia sec ki, eks -
pert ds. go spo dar ki od pa da mi.
Co za tem de ter mi nu je bu do wę i mo der ni za cję kom po nen tów
wcho dzą cych w skład in sta la cji MBP? – Prze słan ką do pod ję -
cia dzia łań w za kre sie mo der ni za cji kom po nen tów za rów no
me cha nicz ne go, jak i bio lo gicz ne go bę dą za wsze dwa czyn ni -
ki. Pierw szy to de fi cyt ilo ścio wy, a więc sy tu acja, kie dy in sta la -
cja nie jest w sta nie przy jąć i wła ści wie prze two rzyć od pa dy

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Mo der ni za cja RI POK 
– pro ces, któ ry nigdy się nie koń czy
W ostat nich la tach sys tem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi w Pol sce prze szedł grun tow ną
zmia nę. U pod staw tych prze obra żeń le gło m.in. do sto so wa nie go do naj now szych tren dów
i tech no lo gii oraz wy mo gów wy ni ka ją cych z dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej. Bez wąt pie nia gros
tych zmian od no si się do re gio nal nych in sta la cji prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych (RI -
POK). Już dziś za rzą dza ją cy ty mi obiek ta mi po win ni my śleć o ich roz bu do wie i mo der ni za cji,
by stać się kon ku ren cyj ny mi na ryn ku.
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po wsta ją ce w da nym re gio nie. W dru gim przy pad ku mó wi my
o de fi cy cie ja ko ścio wym, czy li za sto so wa ne i eks plo ato wa ne
roz wią za nia tech no lo gicz ne są nie wy star cza ją ce, nie za do wa -
la ją ce pod ką tem ja ko ści wy bie ra nych frak cji ma te ria ło wych
lub ja ko ści uzy ski wa nych pro duk tów po pro ce sie bio sta bi li za -
cji – uwa ża Łu kasz Ku bisz z fir my AK No va.
Na cisk na fer men ta cję
Ale me cha nicz ne prze twa rza nie to nie wszyst ko. Ma jąc
na wzglę dzie obo wią zek se lek tyw ne go zbie ra nia bio od pa dów,
któ ry osta tecz nie obej mie wszyst kie gmi ny już w roku 2020,
już dzi siaj war to po my śleć nad in sta la cją, któ ra opty mal nie za -
go spo da ru je nam tę frak cję. Obec nie po le ca się kie ru nek fer -
men ta cji. Aby ta ka in sta la cja speł nia ła ocze ki wa nia, by ła efek -
tyw na, trze ba do star czyć jej od po wied nią ilość i ja kość od pa -
dów. To prze ło ży się na ilość uzy ski wa ne go bio ga zu. – Na sze
od pa dy są zróż ni co wa ne – raz ma ją wię cej or ga ni ki, a raz mniej.
Mu si my pa mię tać, że bar dzo wie le da je wła ści we przy go to wa -
nie wsa du – za zna cza An drzej Krzyś ków z fir my proGeo. – War -
to pa mię tać, że nie ma stan dar do wej kon cep cji do ty czą cej wę -
zła fer men ta cji. Trze ba prze ro bić tro chę ba dań, prze ana li zo wać
je, że by wie dzieć, na co mo że my so bie po zwo lić. Nie mniej
istot ne są wy mia na do świad czeń i roz mo wy z ty mi, któ rzy już
po sia da ją te go ty pu in sta la cje. W tym za kre sie wie le mo gą po -
móc spo tka nia Fo rum In sta la cji Fer men ta cji, dzia ła ją ce pod au -
spi cja mi fir my EKO RUM z Po zna nia.
Gdzie szu kać pod po wie dzi?
A za tem pod ję cie dzia łań w za kre sie mo der ni za cji RI POK -ów jest
nie unik nio ne. W ja ki spo sób po dejść do ewen tu al nych in we sty -
cji w tym za kre sie? Co na le ży wziąć pod uwa gę, by pla no wa ne
pro jek ty w ob sza rze go spo dar ki od pa da mi przy nio sły za kła da ne

re zul ta ty? Ja kie za pi sy praw ne na le ży uwzględ nić, aby spro stać
wy mo gom sta wia nym przez pra wo za rów no pol skie, jak i unij -
ne? – na te go ty pu py ta nia bę dzie moż na zna leźć od po wie dzi
pod czas 4. Ogól no pol skiej kon fe ren cji „Roz bu do wa i mo der ni -
za cja RI POK”, któ ra od bę dzie się w dniach 11-12 kwiet nia tego
roku w Gdań sku. Or ga ni za tor te go wy da rze nia – fir ma EKO RUM
z Po zna nia – za pra sza nie tyl ko na cie ka we me ry to rycz nie spo -
tka nie, ale rów nież zwie dza nie za kła du Eko Do li na w Łę ży cach.
Jak zwy kle, za dba no nie tyl ko o me ry to ry kę, ale tak że o do bry
kli mat spo tka nia. Tra dy cyj nie, jak co ro ku przy tej kon fe ren cji,
prze wi dzia ny jest wy stęp ka ba re tu. Tym ra zem wie czor ną ko la -
cję umi li uczest ni kom ka ba ret Pa ra nie nor mal ni. Do dat ko wo na si
go ście bę dą mo gli zwie dzić Eu ro pej skie Cen trum So li dar no ści,
no wo cze sną in sty tu cję kul tu ry, któ ra utrwa la pa mięć o na szym
naj więk szym suk ce sie oby wa tel skim – zwy cię stwie So li dar no ści.
Mo der ni za cja jest nie unik nio na
Je śli chce my osią gnąć wy ma ga ne po zio my od zy sku i re cy klin -
gu, mo der ni za cja i roz bu do wa na szych in sta la cji MBP jest
w za sa dzie nie unik nio na. Po twier dze niem tej te zy są sło wa Ma -
ria na Wojt kow skie go, pre ze sa Za kła du Uty li za cji Od pa dów
w El blą gu. – War to roz bu do wy wać, mo der ni zo wać na sze za -
kła dy, aże by stwo rzyć przede wszyst kim opła cal ne cią gi tech -
no lo gicz ne. Trze ba pa mię tać o jed nym: ten pro ces nie bę dzie
ni gdy skoń czo ny. Bo te wy mo gi praw ne bę dą co raz bar dziej
ry go ry stycz ne, a i za rząd cy RI POK -ów w wy dzie la niu wie lu
frak cji od pa do wych bę dą upa try wa li źró dło za rob ku.

Kin ga Ga mań ska, 
Pa weł Sza dzie wicz, 

Eko rum
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Aby zi ma 
nie za sko czy ła dro go wców…
Od pewnego czasu na naszych łamach pu bli ku je my Ba ro metr Ko mu nal ny bę dą cy cy klem son da ży po świę co nych ak tu al nym wy da rze niom

w bran ży. Chce my, aby w tym miej scu wy po wia da ły się oso by zwią za ne z pol ską „ko mu nal ką”, któ re ma ją istot ny wpływ na funk cjo no wa nie

tej ga łę zi go spo dar ki. A po nie waż wszyst ko, co dzie je się w bran ży ko mu nal nej do ty czy po czę ści nas wszyst kich i ma istot ny wpływ na co -

dzien ne ży cie, to na szym zda niem war to po znać opi nie osób, któ re z ra cji wy ko ny wa nych za jęć ma ją od po wied nią wie dzę i do świad cze nie.

Naj now szą edy cję Ba ro me tru Ko mu nal ne go chce my po świę cić te ma to wi, któ ry co ro ku wzbu dza wie le emo cji i nie mal za wsze tra fia na czo -

łów ki kra jo wych me diów. Po pro si li śmy bo wiem eks per tów o opi nię na te mat ra dze nia so bie z pro ble ma mi zwią za ny mi z zi mo wym utrzy ma -

niem dróg. Py ta nie jest na cza sie oczy wi ście z ra cji po ry ro ku, ale dru gim po wo dem jest też fakt, że od 20 lu te go w ha lach kon gre so wo -wy -

sta wien ni czych Mię dzy na ro do wych Tar gów Gdańsk nad tym za gad nie niem za sta na wiać się bę dą de le ga ci XV Mię dzy na ro do we go Zi mo we -

go Kon gre su Dro go we go. Naj waż niej szej i naj bar dziej pre sti żo wej w świe cie im pre zie przed sta wi cie li bran ży dro go wej.

Na szym zda niem mia sta ra dzą so bie z tym pro blem co raz le piej. Więk szość ma pod pi sa ne umo wy ze spe cja li stycz ny mi fir ma mi, któ re

zo bo wią za ne są być w go to wo ści i na tych miast re ago wać na po gor sze nie wa run ków dro go wych. Pro ble mem jed nak na dal jest czas re -

ak cji na zmie nia ją ce się wa run ki po go do we. Więk szość użyt kow ni ków dróg uwa ża, że pod czas pierw szych opa dów śnie gu pia skar ki

zbyt póź no wy jeż dża ją na dro gi oraz, że jest ich zbyt ma ło. Stąd też po wta rza ne od wie lu lat ha sło: „Zi ma znów za sko czy ła dro go wców”

jest na dal ak tu al ne. Trze ba jed nak też zro zu mieć ra cje dro go wców, któ rzy nie uni ka jąc od po wie dzial no ści tłu ma czą, że po trze bu ją cza su

na uru cho mie nie od po wied niej licz by po jaz dów. W praktyce nie ma bowiem moż li wo ści, aby dy żu ry peł nił kom plet kie row ców.

Tym ra zem po pro si li śmy uczest ni ków ba ro me tru o od po wiedź na py ta nie:

Ja kie są głów ne pro ble my – i sku tecz ne me to dy ich eli mi no wa nia
– zwią za ne z zi mo wym utrzy ma niem dróg?

Ro bert Me sjasz
Dyrektor Handlu Krajowego w firmie Dobrowolski Sp. z o.o.

Jed nym z pro ble mów w za kre sie utrzy ma nia zi mo we go dróg z ja ki mi spo ty ka ją się wy ko naw cy,
jest po sia da nie w od po wied niej licz bie wy so kiej kla sy, w peł ni spraw ne go sprzę tu. Wie lo krot nie
zwra ca li śmy uwa gę za rząd com dróg, że po stę po wa nia prze tar go we zwią za ne z utrzy ma niem zi -
mo wym dróg mu szą od by wać się w cza sie da ją cym moż li wość wy ko naw com od po wied nie przy -
go to wa nie się do se zo nu. Czę sto zda rza się, że umo wa na zi mo we utrzy my wa nie dróg za wie ra -
na jest w koń cu wrze śnia, a na wet jesz cze póź niej. W tym okre sie za kup od po wied nie go sprzę tu
i je go mon taż czę sto gra ni czy z cu dem, dla te go też wy ko naw cy zmu sze ni są do za ku pu sprzę tu
uży wa ne go, któ ry jest już moc no wy eks plo ato wa ny. Chcąc za spo ko ić ocze ki wa nia klien tów spół -
ka Do bro wol ski pro po nu je urzą dze nie, któ re mo że być uży wa ne przez ca ły rok. W zi mie peł ni ro lę stan dar do wej po sy py -
war ki, zaś w okre sie let nim mo że peł nić ro lę re mon te ra. Ta kie roz wią za nie jest bar dzo po pu lar ne u na szych po łu dnio wych
są sia dów. War to je prze nieść na nasz ry nek. Z uwa gi na zmie nia ją cy się kli mat, kie dy w se zo nie zi mo wym
jest oko ło trzy dzie ści -czter dzie ści dni, pod czas któ rych pro wa dzo na jest ak cja zi mo we go utrzy ma nia
dróg, za kup urzą dze nia, któ re mo że być użyt ko wa ne przez ca ły rok jest bar dziej uza sad nio ny eko no -
micz nie. Po nad to stwa rza my na szym klien tom moż li wość na okre ślo nych za sa dach wy mia ny urzą dzeń
sta rych na no we. Ma my na dzie ję, że na sze pro po zy cje po mo gą choć w czę ści eli mi no wać pro ble my,
z ja ki mi bo ry ka ją się wy ko naw cy pod czas zi mo we go utrzy ma nia dróg.
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Pa tryk Ja wor ski
Dy rek tor ds. Mar ke tin gu w fir mie KA STELL Sys te my Szczo tek Prze my sło wych

Zi mo we utrzy ma nie chod ni ków w mia stach oraz ich oko li cach sta no wi nie la da wy zwa nie dla
służb ko mu nal nych i dro go wych. Fir my świad czą ce usłu gi w tym ob sza rze mu szą być przy go to -
wa ne do na tych mia sto wej pra cy w przy pad ku in ten syw nych opa dów śnie gu, aby za pew nić bez -
pie czeń stwo pie szych użyt kow ni ków dróg. Aby spro stać tym wy ma ga niom jed nost ki sprzą ta ją ce
co raz czę ściej in we stu ją w ma szy ny wie lo funk cyj ne, któ re obok pod sta wo wej funk cji ja ką jest
za mia ta nie, umoż li wia ją rów nież szyb kie od śnie ża nie chod ni ków. Jed nak na le ży przy tym pa mię -
tać, że ja kość i efek tyw ność pra cy ta kiej ma szy ny jest ści śle uza leż nio na od ro dza ju wy ko rzy sta -
nych szczo tek. Na le ży przede wszyst kim uni kać sy tu acji, w któ rych do prac zi mo wych wy ko rzy -
stu je się szczot ki do ca ło rocz ne go za mia ta nia ulic. Prze jazd tak uzbro jo ną ma szy ną spra wia, że śnieg w ca ło ści nie zo sta -
nie usu nię ty, a je go po zo sta ło ści zo sta ną ubi te pod cię ża rem ma szy ny. Tym sa mym za miast bez piecz nej po wierzch ni po -
wsta nie śli ska, za gra ża ją ca pie szym war stwa. Dla te go war to pa mię tać, że tyl ko wła ści wie do bra na szczot ka
(naj le piej wy ko na na z po li pro py le nu) za pew ni sku tecz ną pra cę ma szyn, a co za tym idzie bez pie czeń -
stwie pie szych. Eks per ci fir my Ka stell Sys te my Szczo tek Prze my sło wych, li de ra na ryn ku szczo tek do za -
mia ta rek, po sia da ją bo ga te do świad cze nie i dla te go są w sta nie do brać od po wied nią szczot kę pod ką -
tem wy ko ny wa nej pra cy. Za pra sza my do współ pra cy, na pew no bę dzie my w sta nie zna leźć sku tecz ne
roz wią za nie na wet w skom pli ko wa nych przy pad kach.

Piotr Cebeliński
Kierownik Działu Handlu Krajowego i Spedycji w firmie SaMASZ

Mo im zda niem dla wie lu du żym pro ble mem jest do bór od po wied nie go sprzę tu do po wierzch ni, któ rą
trze ba od śnie żyć. Mam tu na my śli kło po ty ze skom ple  to wa niem ta kie go ze sta wu od śnie ża ją ce go,
któ ry przede wszyst kim za pew ni efek tyw ną pra cę, a jed no cze śnie wy ko na ją przy opty mal nych kosz -
tach. A pro blem jest tym więk szy, że od kil ku lat obo wią zu ją no we, bar dziej re stryk cyj ne prze pi sy do -
ty czą ce mas ze spo łu po jaz dów, któ re mo gą po ru szać się po te re nach miej skich, szcze gól nie alej -
kach par ko wych i ścież kach ro we ro wych. Dla te go przed się bior ca zaj mu ją cy się utrzy ma niem dro go -
wym, przed two rze niem od po wied nie go za ple cza tech nicz ne go, po wi nien do kład nie prze ana li zo wać
po trze by. Pro du cen ci ma szyn do sto so wa li się do no wej sy tu acji i wpro wa dzi li do pro duk cji ko lej ne
ma szy ny. Spół ka SaMASZ w od po wie dzi na po trze by ryn ku po sze rzy ła pa le tę ma szyn o ma łe płu gi od śnież ne ty pu Smart i Ci ty,
któ re dzię ki róż ne go ro dza ju za cze pom mo gą współ pra co wać z ma ły mi, lek ki mi cią gni ka mi ko mu nal ny mi, al bo
in ny mi nie wiel ki mi no śni ka mi. Tak że w przy pad ku du żych ze sta wów mu sie li śmy wpro wa dzić mo dy fi ka cje, któ -
re umoż li wia ją im pra cę w szer szym za kre sie z ra cji ro dza jów na wierzch ni. Ogra ni cze nia do ty czą przede
wszyst kim na wierzch ni wy ko na nej z kost ki be to no wej, któ rą sta lo we, cięż kie płu gi mo gą uszko dzić. Po dob -
ne zresz tą ogra ni cze nia do ty czą chod ni ków, par kin gów i par ko wych ale jek. Dla te go w na szych urzą dze niach
sto su je my spe cjal ne na kład ki al bo gu mo we, al bo wy ko na ne z po li ure ta nu.

Arkadiusz Kidrycki
Przedstawiciel Handlowy firmy Pronar

W celu skutecznego przygotowania się do zimowego utrzymania dróg należy wcześniej wstępnie
ocenić stan techniczny nawierzchni oraz poboczy. Dlatego prace związane z przygotowaniem
dróg do zimy muszą rozpocząć się jeszcze w miesiącach letnich. Już wtedy przecież Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz pozostali zarządcy dróg wykonują prace remontowe
dróg oraz poboczy. Są one niezwykle istotne i o ile wszyscy rozumieją rolę odpowiedniej
nawierzchni, to już znacznie mniej przykłada wagę do stanu poboczy. A przecież trzeba wykonać
prace pielęgnacyjne na przykład drzew rosnących wzdłuż dróg, gdyż inaczej pod naporem
mokrego śniegu uschnięte konary mogą spaść na jezdnię. Kolejnym etapem powinno być

skompletowanie odpowiedniego sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Tego typu sprzęt i maszyny są w
szerokiej ofercie firmy PRONAR. Mam na myśli chociażby wielki wybór pługów odśnieżnych, które z
powodzeniem sprawdzą się zarówno przy odśnieżaniu głównych arterii komunikacyjnych, jak i w
oczyszczaniu osiedlowych uliczek, parkingów oraz alejek parkowych. Ich różnorodność sprawia, że
mogą pracować w zestawach z różnymi pojazdami komunalnymi. Poczynając od dużych pojazdów
używanych do zbiórki odpadów, a kończąc na miniładowarkach i niewielkich ciągnikach komunalnych.
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Co spra wi ło, że za mia tar ki zro bi ły tak du żą ka rie -
rę w pra cach ko mu nal nych? Przede wszyst kim
ich uni wer sal ność i wy daj ność. Po za tym kom -
pak to we wy mia ry oraz sze ro ki asor ty ment
osprzę tu ro bo cze go spra wia, że ma szy ny te moż -
na sto so wać prak tycz nie wszę dzie i wy ko rzy sty -
wać w róż no rod nych pra cach. A dzię ki te mu fir -
my ko mu nal ne mo gą zmie ścić się w wy śru bo wa -
nych na prze tar gach kwo tach ofer to wych. 
Na ryn ku jest bar dzo du ży wy bór urzą dzeń sprzą -
ta ją cych. Są za rów no, prze zna czo ne do czysz -
cze nia ulic wiel kie za mia tar ki za bu do wa ne
na pod wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych, jak
i ma łe urzą dze nia, bar dzo kom pak to we, bez tru -
du miesz czą ce się na chod ni ku. Do nie daw na,
do czysz cze nia ulic i chod ni ków czę sto uży wa -
no – wy po sa żo nych w od po wied ni osprzęt – cią -
gni ków rol ni czych, ale w myśl prze pi sów unij -
nych nie po win ny być one sto so wa ne w te re nach
miej skich. Po za tym du że cią gni ki są cięż kie,
a w do dat ku pro du ku ją nad mier ne ilo ści spa lin
oraz ge ne ru ją ha łas prze kra cza ją cy obo wią zu ją -
ce nor my. Dla te go obec nie moż na je spo tkać
nie mal wy łącz nie na po za miej skich dro gach
przy pla cach bu dów. Stąd też je dy ną, sen sow ną
al ter na ty wą sta ją się za mia tar ki kom pak to we, któ -
re nie tyl ko po zba wio ne są wad cią gni ków, ale
też mo gą, po za za mia ta niem, wy ko ny wać wie le
in nych czyn no ści. Umoż li wia im to do dat ko wy
osprzęt, w któ ry wy po sa ża ją je pro du cen ci, dzię -
ki cze mu za miast czte rech ma szyn, wy star czy za -
ku pić jed ną, z czte re ma ro dza ja mi osprzę tu.
W ten spo sób ma szy nę moż na wy ko rzy sty wać
przez ca ły rok, a to oczy wi ście przy no si wy mier -
ne efek ty eko no micz ne. 

W pro ce sie oczysz cza nia miast moż na wy róż nić
trzy głów ne ro dza je dzia łań: oczysz cza nie me cha -
nicz ne, po le wa nie oraz my cie ci śnie nio we. Tra wia -
ste skwe ry i par ki wy ma ga ją re gu lar ne go ko sze -
nia, drze wa przy ci na nia, a cza sa mi i pod le wa nia.
Dro gi, chod ni ki, alej ki – bie żą ce go od śnie ża nia
i po sy py wa nia w zi mie. Ręcz ne spo so by wy ko ny -
wa nia tych prac wy ma ga ją za an ga żo wa nia du żej
licz by osób, więc są kosz tow ne i nie efek tyw ne.
Po za tym za mia ta nie ręcz ne wznie ca kurz, co
w wie lu sy tu acjach mo że być uciąż li we dla oto cze -
nia, a jed no cze śnie po wo du je za bru dze nie po zo -
sta łej in fra struk tu ry. 
Naj lep szym spo so bem do wal ki z tym pro ble -
mem są wła śnie za mia tar ki kom pak to we. Ma ją
one okrą głe i/lub wal co we szczot ki, któ re ob ra -
ca jąc się, zgar nia ją śmie ci i kie ru ją je w oko li ce
ka na łu ssaw ne go, przez któ ry tra fia ją do za sob -
ni ka. Stam tąd po wie trze prze cho dzi przez fil try,
a na stęp nie wy do sta je się na ze wnątrz. To tzw.

Wszę do byl skie za mia tar ki 
– nie odzow ne w pra cach miej skich
Uni wer sal ność za mia ta rek spra wi ła, że w ostat nich la tach sta ły się nie zbęd ną ma szy ną wy ko -
rzy sty wa ną w pra cach zwią za nych z utrzy ma niem po rząd ku na dro gach, uli cach i in nych miej -
scach uży tecz ność pu blicz nej. Moż na je spo tkać prak tycz nie wszę dzie – pod czas za ku pów
w cen trum han dlo wym, w ha lach dwor co wych, a tak że w par kach i ścież kach ro we ro wych.

a Kom pak to we wy mia ry, mno -
gość osprzę tu ro bo cze go,
zwrot ność, to ce chy, któ re
spra wia ją iż za mia tar ki sta ły
się nie zbęd nym wy po sa że -
niem wszyst kich służb ko mu -
nal nych dba ją cych o czy -
stość pod le głych im te re nów

f Sil na kon ku ren cja spra wia, że
pro du cen ci prze ści ga ją się
w pro jek to wa niu ma szyn wy -
ko rzy stu ją cych co raz bar dziej
za awan so wa ne tech no lo gie

s Do czysz cze nia ulic uży wa -
ne są za mia tar ki zbu do wa ne
na pod wo ziach sa mo cho -
dów cię ża ro wych
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za mia tar ki ssą ce, bo dla od mia ny wer sje ele wa -
to ro we nie ma ją me cha ni zmu za sy sa ją ce go, tyl -
ko wal co wą szczot kę, któ ra na mia ta za nie czysz -
cze nia na prze no śnik ta śmo wy, trans por tu ją cy je
do kon te ne ra. Po za koń cze niu pra cy za sob nik
jest od chy la ny do ty łu za po mo cą si łow ni ka hy -
drau licz ne go i na stę pu je je go opróż nie nie. Dla
unik nię cia py le nia, zmia ta na po wierzch nia po -
win na być zra sza na wo dą po przez roz py la cze
za mon to wa ne z przo du po jaz du. Ta kie sys te my
są za mon to wa ne w oko li cach szczo tek i ka na łu
ssaw ne go. Szczot ki za mia tar ki są wy ko ny wa ne
głów nie z two rzyw sztucz nych lub sta lo we go dru -
tu. Dla jak naj lep sze go oczysz cza nia po wierzch -
ni zwy kle moż na re gu lo wać ich pręd kość ob ro -
to wą, po chy le nie czy do cisk do pod ło ża i kra -
węż ni ka. Za kres za sto so wań sa mych szczo tek
zwięk sza wy po sa że nie do dat ko we, obej mu ją ce
np. trze cią wy chyl ną szczot kę przed nią słu żą cą
do usu wa nia za nie czysz czeń z miejsc trud no do -
stęp nych, szczot kę do chwa stów, frez usu wa ją -
cy za nie czysz cze nia przy le ga ją ce do na wierzch -
ni oraz do dat ko wy wąż ssaw ny do ręcz ne go usu -
wa nia za nie czysz czeń z miejsc trud no do stęp -
nych. Po nad to w opcji czę sto są ofe ro wa ne:
urzą dze nia do roz drab nia nia od pa dów, co przy -
czy nia się do lep sze go wy ko rzy sta nia kon te ne ra,
urzą dze nia my ją ce do zna ków dro go wych, ku -
błów na śmie ci, od dziel ne urzą dze nia do usu wa -
nia fe ka liów czy od dziel ne po jem ni ki do se lek -

tyw nej zbiór ki od pa dów. W przy pad ku utrzy ma -
nia te re nów zie lo nych po jaz dy te go ty pu do po -
sa ża się w: ze sta wy ko szą ce ze zbior ni kiem
na tra wę, ko siar kę mul czu ją cą, ko siar kę sier po -
wą, ko siar kę bi ja ko wą, no ży ce do ży wo pło tów,
na rzę dzia do przy ci na nia kra wę dzi traw ni ków,
a na wet przy czep kę sa mo wy ła dow czą. Za zi mo -
we utrzy ma nie te re nów od po wia da do dat ko wy
osprzęt w po sta ci: płu gu jed no le mie szo we go,
płu gu kli no we go, szczot ki do śnie gu, płu gu wir -
ni ko we go czy po sy py war ki pia sku i so li. 
Ofer ta do stęp nych na pol skim ryn ku za mia ta rek
jest bar dzo zróż ni co wa na, ale ich ce chą wspól -
ną jest to, że są kom pak to wych roz mia rów. Róż -
nią się głów nie za sto so wa ny mi roz wią za nia mi
tech no lo gicz ny mi oraz ce ną. Czym się więc kie -
ro wać przy wy bo rze za mia tar ki? Oczy wi ście
przede wszyst kim naj wię cej za le ży od za dań,
któ re bę dzie wy ko ny wać. Tym nie mniej jest kil -
ka pa ra me trów, któ re są uni wer sal ne i to one
przede wszyst kim de cy du ją czy in we sty cja
szyb ko się zwró ci. War to zwró cić uwa gę
na pręd kość z ja ką za mia tar ka wy ko nu je swo ją
pra cę, bo od niej za le ży nie tyl ko czas pra cy, ale
też jej ja kość. Dla te go mo że się oka zać, że naj -
szyb sza za mia tar ka wca le nie jest naj lep sza,
gdyż zbyt szyb kie prze su wa nie się nad po -
wierzch nią sprzą ta nia mo że oka zać się nie sku -
tecz ne i czyn ność trze ba po wtó rzyć. In ny istot -
ny pa ra metr to wiel kość zbior ni ka na śmie ci
i zbior ni ka na wo dę (zbior ni ki te czę sto są hy -
drau licz nie pod no szo ne i opróż nia ne) oraz
na czas, w ja kim za mia tar ka jest w sta nie pra -
co wać, po za tan ko wa niu, z mak sy mal ną wy daj -
no ścią czysz cze nia. W przy pad ku prze tar gów
pod sta wo wy mi kry te ria mi – oprócz ce ny i wy -
daj no ści czy po jem no ści zbior ni ka – po win ny
być: ma new ro wość, wi docz ność z ka bi ny ope -
ra to ra, er go no mia i bez pie czeń stwo pra cy, pręd -
kość trans por to wa, wa run ki gwa ran cyj ne i ser -
wi so we oraz koszt i do stęp ność czę ści za mien -
nych. War to też zwró cić uwa gę na ofer tę do dat -
ko we go osprzę tu, w tym koszt je go za ku pu. 

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

d Ofer ta za mia ta rek obej mu je
ma szy ny zróż ni co wa ne pod
wzglę dem nie tyl ko wiąż el -
ko ści, ale tak że za sto so wa -
nych funk cji. Wszyst ko za le -
ży od ro dza ju prac, któ re
ma wy ko ny wać

s Czę sto za mia tar ki są wy po sa -
żo ne w wąż ssą cy oraz sys tem
my ją cy i wspo ma ga ne wy so -
ko ci śnie nio wym ukła dem
efek tyw nie usu wa ją za nie -
czysz cze nia z be to nu, as fal tu,
a na wet kost ki be to no wej
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Co ro bić, kie dy za ata ku je nas zi ma, przyj dzie
sil ny mróz do te go po łą czo ny z in ten syw ny -
mi opa da mi śnie gu?
Du że płu gi z pia skar ka mi do sko na le
ra dzą so bie z pro ble mem za le ga ją ce -
go śnie gu na głów nych ar te riach kra -
jo wych, miej skich oraz in nych szla -
kach ko mu ni ka cyj nych o in ten syw -
nym na tę że niu ru chu. Ale co zro bić
z osie dlo wy mi ulicz ka mi chod ni ka -
mi, pla ca mi oraz co raz bar dziej wi -
docz ną za bu do wą we wnątrz o sie -
dlo wą, do któ rych du ży sprzęt nie
mo że do je chać? Aby spro stać te mu
za da niu, pro du cen ci za mia ta rek ofe -
ru ją ga mę mo de li róż nią cych się za -
rów no wiel ko ścią, jak i ro dza jem za -
sto so wa ne go na pę du. Jed nak pod sta -
wo wym kry te rium do bo ru od po wied -
niej ma szy ny jest wiel kość po wierzch -
ni do za mia ta nia lub od śnie ża nia.
W tym seg men cie od kli ku lat moż -
na za ob ser wo wać wzrost za ku pu
urzą dzeń kom pak to wych, ta kich firm
jak KAR CHER, HA KO, NIL FISK -
-EGHOLM. Te oraz in ne fir my pro po nu ją
roz wią za nia, któ re umoż li wia ją sto so wa -
nie od po wied nich mo du łów -no śni ków
pod cze pia nych do po jaz du, dzię ki cze -
mu – w za leż no ści od re ali zo wa nych
prac – ma szy nę moż na wy po sa żyć
w od po wied nią przy staw kę. 
Du żą po pu lar no ścią – ze wzglę du na wy -
so ką ja kość i niż sze kosz ty za ku pu – cie -
szą się rów nież urzą dze nia pod cze pia ne
do cią gni ków rol ni czych, ta kich firm jak POM AU -
GU STÓW, PRO NAR, czy TA LEX. Trze cim roz wią -
za niem, zdo by wa ją cym ostat nio co raz więk szą
po pu lar ność w na szym kra ju, mo gą być za mia -
tar ki ob słu gi wa ne ręcz nie, sto so wa ne głów nie
do od śnie ża nia osie dlo wych cią gów pie szych
i przed in dy wi du al ny mi po se sja mi.

KOMPONENTY
www.kastell.pl

a Z sze re gu mię dzy in ny mi ta -
kich wy gię tych wień ców
zbu do wa ne są szczot ki fir my
Ka stell

Jed nak bez wzglę du na to, na któ re roz wią za -
nie się zde cy du je my, aby ma szy ny sku tecz -

nie wy ko na ły pra cę mu szą być wy po sa żo -
ne w od po wied nie szczot ki. Za mia tar ki
wy po sa żo ne są w dwa ro dza je szczo -
tek – szczot kę bocz ną pod mia ta ją cą
i szczot kę głów ną wal co wą. Za da niem
szczot ki bocz nej jest usu wa nie za nie -
czysz czeń ze bra nych przy kra węż ni -
kach, ścia nach, pa le tach lub in nych miej -

scach i prze su nię cie ich na dro gę, po któ -
rej po ru sza się szczot ka głów na.

Szczot ka bocz na skła da się z ta le rza, wy ko -
na ne go za zwy czaj z moc ne go two rzy wa lub
wo do od por nej, drew nia nej sklej ki. Na to miast
w za leż no ści od ro dza ju prze nie sie nia na pę du
na szczot kę, wy ko ny wa ne są one z róż nych
ma te ria łów, któ re ma ją wpływ na ich wa gę.
Ma te ria ła mi uży wa ny mi do pro duk cji (na bi ja -
nia) szczo tek bocz nych w okre sie zi mo wym są: 
– po li pro py len o gru bo ści 0,5÷2,5 mm
– po lia mid (ny lon) o gru bo ści 0,5÷2,5 mm.
Na to miast szczot ki głów ne, wal co we mo -
gą wy stę po wać w dwóch wa rian tach:
• szczot ka wal co wa spi ral na skła da się
z tu lei, z moc ne go two rzy wa o róż nych
śred ni cach, w któ rej na wier co ne są
otwo ry prze zna czo ne do osa dze nia

w nich róż nych ro dza jów ma te ria łów.
Każ da szczot ka ma za mon to wa ne po bo -

kach mo co wa nia do prze nie sie nia na pę du.
Więk szość pro du cen tów sto su je róż ne roz -

wią za nia, co zmu sza nas do za ku pu szczo -
tek w ich sie ciach dys try bu cji. Istot na jest
moż li wość pod da nia sta rej szczot ki pro ce so -

UWA GA: 
w okre sie zi mo wym nie sto su je my do od śnie -
ża nia szczo tek na bi ja nych za wie ra ją cych drut,
po nie waż śnieg przy le pia się do szczot ki i ob -
ni ża nam sku tecz ność od śnie ża nia.

Opty mal ne szczot ki 
do za mia ta rek 
w se zo nie zi mo wym
Za mia tar ki to uni wer sal ne ma szy ny, któ re po ma ga ją usu nąć róż ne luź ne za nie czysz cze nia
z po wierzch ni znaj du ją cych się za rów no we wnątrz bu dyn ków (np. hal pro duk cyj nych, ma ga zy -
nów), jak i z te re nów ze wnętrz nych, ta kich jak par kin gi, ścież ki osie dlo we, pla ce, chod ni ki oraz
uli ce. Róż no rod ność za dań spra wia, że do uzy ska nia opty mal nych wy ni ków pra cy na le ży do -
brać nie tyl ko wła ści wą ma szy nę, lecz rów nież wy po sa żyć ją w od po wied nią szczot kę.
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wi re ge ne ra cji, w któ rym zu ży te wło sie jest usu -
wa ne i za stą pio ne no wym.
Ma te ria ła mi do pro duk cji (na bi ja nia) spi -
ral nych szczo tek wal co wych w okre -
sie zi mo wym są:
– po li pro py len o gru bo ści

1÷2,5 mm
– po lia mid (ny lon) o gru bo -

ści 1÷2,5 mm
• Szczot ka wal co wa skła da -
na z po je dyn czych pier -
ście ni – wień ców o róż -
nych śred ni cach we -
wnętrz nych i ze wnętrz -
nych oraz kształ tach, roz -
dzie lo nych pier ście nia mi dy stan -
so wy mi. Wień ce mo gą być wy ko -
na ne z sa me go two rzy wa, np.
PurgoTec lub z me ta lo wym pier -
ście niem we wnętrz nym. Naj -
bar dziej po pu lar ne są
wień ce pro ste. Je że li chce -
my uży wać wień ców pro -
stych do od śnie ża nia to mu si -
my ku pić je ze spe cjal nym wy -
cię ciem, któ re po zło że niu przy -
po mi na spi ral ną szczot kę wal co -
wą. Dru gi ro dzaj wień ców to wień ce
wy gię te, któ re mon to wa ne są na wa le
w od po wied ni wzór, któ ry za po bie ga osa -
dza niu się śnie gu na szczot ce.
W tym wy pad ku ma te ria ła mi sto so wa ny mi do pro -
duk cji pier ście ni -wień ców są: 
• po li pro py len o gru bo ści 1÷2,5 mm,
• po lia mid (ny lon) o gru bo ści 1÷2,5 mm.
W za mia tar kach pcha nych sto so wa ne są za rów -
no szczot ki wal co we spi ral ne, jak i szczot ki zło -
żo ne z po je dyn czych pier ście ni -wień ców o pa ra -
me trach, któ re zo sta ły omó wio ne po wy żej.
Pod su mo wu jąc, aby do brze przy go to wać się
do se zo nu zi mo we go i nie być za sko czo nym
przez na głe i in ten syw ne opa dy śnie -
gu, na le ży zak tu ali zo wać po sia -
da ny park ma szy no wy oraz
spraw dzić stan i ja kość
po sia da nych szczo tek.
Na to miast na le ży rów -
nież pa mię tać, aby
odpowiednio przy go -
to wać się do sprzą ta -
nia i czysz cze nia na -
wierzch ni po se zo nie
zi mo wym, na przy kład
z bło ta po śnie go we go
czy też z sa me go bło ta,
któ re wio sną za le ga
na na wierzch niach wie lu
dróg, ulic i miej skich pla -
ców. Zi mo we po zo sta ło ści nie
tyl ko szpe cą alej ki par ko we, ale
tak że w wie lu przy pad kach mo gą stać

się przy czy ną groź nych ko li zji i wy pad ków.
Dla te go tak istot ne jest ich sku tecz ne

usu nię cie. A do te go – na po wierzch -
niach moc no za bru dzo nych, po -

kry tych za schnię tym bło -
tem – naj le piej jest za sto so -

wać szczot ki wy po sa żo ne
w drut pła ski (ewen tu al nie
kar bo wa ny w przy pad ku
szczo tek wień co wych
i wal co wych) lub mie -
sza ne (drut z wy so kiej
ja ko ści po li pro py le -
nem). Na po wierzch -
niach po kry tych za bru -

dze niem luź nym (np. bło to
po śnie go we zi mą i wcze sną
wio sną) lub syp kim (np. pia sek

w okre sie let nim) do brze
spraw dza ją się szczot ki
wy ko na ne z wy so kiej
ja ko ści po li pro py le nu,
cza sa mi rów nież z do -
miesz ką dru tu fa li ste go.

Przy go to wu jąc się
do prac po rząd ko wych

na le ży rów nież zwró cić
uwa gę na to, czy szczot ka

któ rej chce my użyć po sia da
od po wied nią dłu gość wło sia. Na -

le ży pa mię tać, że szczot ki, któ rych
wło sie wy no si 1/3 lub mniej ory gi nal nej

dłu go ści kwa li fi ku ją się do na tych mia sto wej wy -
mia ny, po nie waż sku tecz ność za mia ta nia
przy ich wy ko rzy sta niu spa da o po nad 80%.
A to z ko lei prze kła da się na więk szą ilość prze -
jaz dów w ce lu usu nię cia po wsta łe go za bru dze -
nia oraz ry zy ko uszko dze nia za mia tar ki. 
War to też wie dzieć, że za mia tar ki po ma ga ją nie
tyl ko sku tecz nie usu nąć śnieg i bło to. Re gu lar ne
prze jaz dy te go ty pu ma szyn wy po sa żo nych

w wy so kiej ja ko ści szczot ki oraz na stę -
pu ją ce po tym spłu ki wa nie ulic

wy wie ra ko rzyst ny
wpływ na ja kość po wie -

trza, któ rym od dy cha -
my. Ta kie dzia ła nia
przy czy nia ją się
do zna czą ce go
spad ku po zio mu
za nie czysz czeń, i to
za rów no ich ilo ści,
jak i skła du fi zy ko -

c h e  m i c z  n e  g o .
Zmniej sza na zo sta je

dzię ki te mu ilość za le ga -
ją cych jezd nię od pa dów oraz

za nie czysz czeń ście ko wych, ale
naj waż niej sza jest cza so wa re duk cja po zio -

mu py łów za wie szo nych w po wie trzu, zwłasz cza
bar dzo szko dli we go PM10.

a Wień ce pro ste mo gą być
wy ko na ne z sa me go two rzy -
wa al bo z me ta lo wym pier -
ście niem we wnętrz nym

s Szczotka walcowa spiralna
Kastell Bema 35 MIX
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MIC 34C to wie lo za da nio wy po jazd do róż no rod -
nych prac ko mu nal nych, któ ry prze zna czo ny jest
do ca ło rocz ne go użyt ko wa nia. W za leż no ści
od za sto so wa nych na rzę dzi ma szy na mo że peł -
nić ro lę za mia tar ki, od śnie żar ki, so lar ki/pia skar ki,
ko siar ki roz drab nia ją cej lub zbie ra ją cej po kos,
a tak że funk cjo nal nej miej skiej szo ro war ki. Przede
wszyst kim słu ży ja ko no śnik na rzę dzi do utrzy ma -
nia te re nów miej skich i gmin nych w tym: ulic,
chod ni ków, pla ców, par ków, dwor ców, lot nisk czy
osie dli. Prze gu bo wa bu do wa no śni ka umoż li wia
mu do kład ne po ru sza nie się po wła snych śla -
dach, tak że na za krę tach. Gwa ran tu je też do sko -
na łą ma new ro wość i nie wiel ki pro mień skrę tu po -
zwa la ją c między innymi na swo bod ne po ru sza nie
się po wą skich alej kach par ko wych. Urzą dze nie
do brze ra dzi so bie tak że z po ko ny wa niem kra węż -
ni ków oraz z in ny mi prze szko da mi.
Za mia tar ka MC 50 Ad van ced to ma szy na, któ ra
do sko na le ra dzi so bie ze sprzą ta niem dróg pu -
blicz nych, ulic, pla ców miej skich, par ków, dwor -
ców i in nych te re nów ze wnętrz nych.
Mo del ten po sia da na pęd na czte ry ko ła i jest wy -
po sa żo ny w sil nik Die s la 19,2 kW, dzię ki cze mu
bez pro ble mu po ko nu je po chy ło ści do 25%. Pręd -
kość prze jaz do wa 20 km/h po zwa la na bar dzo

spraw ne prze miesz cza nie się za mia tar ki w te re nie.
Do dat ko wo ma szy na wy po sa żo na jest w przy ja -
zny dla śro do wi ska sil nik STA GE IIIA. Do osią -
gnię cia mak sy mal nych pa ra me trów pra cy wy star -
czy trzy czwarte mo cy sil ni ka, co znacz nie zmniej -
sza zu ży cie pa li wa, a co za tym idzie tak że ilość
spa lin. Urzą dze nie jest więc nie tyl ko przy ja zne
dla śro do wi ska ale rów nież po zwa la na opty ma li -
za cję kosz tów eks plo ata cyj nych.

MASZYNY KOMUNALNE

Kom pak to we ma szy ny ko mu nal ne Kärcher

Kla sa sa ma w so bie 

Do utrzymania terenów miejskich
przez cały rok firma Kärcher oferuje
bogaty wybór maszyn. Osobną
kategorią są mniejsze, bardziej
zwrotne kompaktowe maszyny,
takie jak zamiatarka miejska MC 50
Advanced lub nośnik
narzędzi MIC 34. Maszyny te są
niezawodne, a dzięki dodatkowemu
osprzętowi, w który można je
wyposażyć, mają one bardzo
szerokie spektrum zastosowań.
Warto poznać ich zalety by
profesjonalnie dbać o czystość
i porządek w mieście.

Do utrzymania terenów miejskich
przez cały rok firma Kärcher oferuje
bogaty wybór maszyn. Osobną
kategorią są mniejsze, bardziej
zwrotne kompaktowe maszyny,
takie jak zamiatarka miejska MC 50
Advanced lub nośnik
narzędzi MIC 34. Maszyny te są
niezawodne, a dzięki dodatkowemu
osprzętowi, w który można je
wyposażyć, mają one bardzo
szerokie spektrum zastosowań.
Warto poznać ich zalety by
profesjonalnie dbać o czystość
i porządek w mieście.

a W Pol sce za mia tar ki ko ja rzo ne
są nie mal wy łącz nie ze sprzę -
tem do utrzy ma nia po rząd ku
na dro gach i in nych miej skich
prze strze niach w okre sie let -
nim. Tym cza sem to nie zwy kle
uni wer sal ne i moc ne ma szy -
ny, któ re od po wied nio do po -
sa żo ne z po wo dze niem po do -
ła ją tym sa mym za da niom tak -
że pod czas sro giej zi my
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W za mia tar ce znacz nie udo sko na lo no sys tem za -
mia ta nia, mia no wi cie szczot ki umo co wa ne zo sta -
ły w spo sób pły wa ją cy, a au to ma tycz na re gu la -
cja do ci sku przy po mo cy sys te mu od cią ża ją ce go
po zwa la na mniej sze zu ży cie szczo tek oraz in -
nych ele men tów eks plo ata cyj nych. Sze ro kość
za mia ta nia MC 50 wy no szą ca od 140 do 200 cen -
ty me trów (po do po sa że niu w trze cią szczot kę) za -
pew nia bar dzo wy so ką wy daj ność pra cy już
przy jed no krot nym prze jeź dzie.
Za rów no MIC 34C, jak i za mia tar ka miej ska MC 50
Ad van ced są do sko na łym roz wią za niem dla sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, firm świad czą cych usłu -
gi ko mu nal ne i za rzą dza ją cych nie ru cho mo ścia mi
oraz sze ro ko po ję te go prze my słu.
Do bie ra jąc wy po sa że nie do no śni ków na rzę -
dzi MIC fir ma Kärcher wy ko rzy sta ła swo je wie lo -
let nie do świad cze nie, dla te go też ak ce so ria prze -
zna czo ne do my cia wo dą pod wy so kim ci śnie -
niem są tak sku tecz ne w dzia ła niu. Dzię ki nim no -
śni ki na rzę dzi mo gą na przykład peł nić ro lę ko -
mu nal nych po jaz dów do my cia ulic i chod ni ków.
Do my cia be to nu, as fal tu, pły tek chod ni ko wych,
kost ki bru ko wej czy tar ta nu  moż na wy ko rzy stać
kom pak to wy ci śnie nio wy sys tem spry sku ją cy,
wy po sa żo ny w osiem dysz roz miesz czo nych
na me ta lo wej li stwie. Zi mą sys tem ten mo że słu -
żyć też do spry ski wa nia so lan ką ale jek, ulic
i chod ni ków. Do czysz cze nia trud no do stęp nych
miejsc, gdzie więk sze ak ce so ria nie są w sta nie
do trzeć, ide al nie spraw dza się urzą dze nie wy so -
ko ci śnie nio we za mon to wa ne w tyl nej czę ści ma -

szy ny. Umoż li wia ono ła twe my cie zbior ni ków
na za nie czysz cze nia za mon to wa nych na no śni -
kach na rzę dzi i za mia tar kach oraz róż nych obiek -
tów pod czas prac ko mu nal nych np. ko szy
na śmie ci, kon te ne rów czy przy stan ków au to bu -
so wych. Wśród opcjo nal ne go wy po sa że nia moż -
na zna leźć m.in. ręcz ną lan cę do pod le wa nia,
urzą dze nie wy so ko ci śnie nio we z wę żem czy
spry ski wacz z hy drau licz nie ste ro wa nym ra mie -
niem ze spry ski wa czem, któ ry umoż li wia pod le -
wa nie ro ślin w miej skich par kach, skwe rach, zie -
leń cach i na wy spach dro go wych. 
W se zo nie zi mo wym no śni ki na rzę dzi MIC war to
wy po sa żyć w od śnie żar kę. Ze śnie giem i lo dem
na dro gach, alej kach, pla cach i chod ni kach po -
mo że upo rać się pług śnież ny Va rio, w róż nych
sze ro ko ściach ro bo czych od 1.35 do 1.80 metra,
przy sto so wa ny do pra cy ze wszyst ki mi no śni ka -
mi na rzę dzi Kärcher. Do sko na łym roz wią za niem
jest rów nież opcjo nal na pół za wie sza na pia skar ka
z funk cją na peł nia nia bez po śred nio z si lo su. W
okresie zimowym no śni ki na rzę dzi moż na opcjo -
nal nie wy po sa żyć w łań cu chy na ko ła, któ re gwa -
ran tu ją bez pie czeń stwo po ru sza nia się po za śnie -
żo nych i ob lo dzo nych dro gach. 
Do utrzy ma nia ko mu nal nych te re nów zie lo nych,
Kärcher ofe ru je ca łe spek trum wy po sa że nia i no -
śni ków na rzę dzi. Dzię ki te mu, za miast kil ku urzą -
dzeń po trze bu je my jed nego a je go za kup szyb ko
się zwra ca. Wśród opcjo nal ne go wy po sa że nia
moż na zna leźć ko siar kę ze zbior ni kiem prze zna -
czo ną do no śni ków na rzę dzi MIC 34C z funk cją
za mia ta nia. Aby móc wy ko rzy sty wać na rzę dzie
do strzy że nia traw ni ków, w miej sce szczo tek na -
le ży pod piąć ko siar kę. Pod czas ko sze nia tra wa
od sy sa na jest do zbior ni ka za nie czysz czeń.
Opcjo nal ny mi na rzę dzia mi, w któ re war to wy po -
sa żyć no śni ki na rzę dzi MIC, jest m.in. ko siar ka
z sys te mem trzech ostrz, wy rzu tem tyl nym i hy -
drau licz ną re gu la cją wy so ko ści ko sze nia, któ ra
do brze spraw dza się za rów no na śred nich, jak
i bar dzo du żych po wierzch niach tra wia stych.
Do przy ci na nia ży wo pło tów Kärcher po le ca no ży -
ce na wy się gni ku, któ re uła twia ją rów ne i szyb kie
strzy że nie krze wów. Hy drau licz ne ste ro wa nie
gwa ran tu je ła twą i wy god ną ob słu gę osprzę tu.

www.karcher.pl

a W za mia tar kach fir my
Kärcher wy star czy do ma -
szy ny za mon to wać z przo -
du – pług Va rio, z ty łu – pia -
skar kę, a do te go do dać łań -
cu chy na ko ła i moż na ru -
szać do pra cy na wet w naj -
bar dziej za śnie żo ne te re ny

d Po za zi mą za mia tar ka
spraw dzi się do sko na le
w róż ne go ro dza ju pra cach
zwią za nych z utrzy ma niem
te re nów zie lo nych. Kärcher
dys po nu je ca łym ar se na łem
do dat ko we go wy po sa że nia,
któ re mo że być sto so wa -
nych we wszel kie go ro dza ju
pra cach pie lę gna cyj nych
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Za nim zde cy du je my się na wy bór kon kret nej myj -
ki, na le ży za sta no wić się, do cze go bę dzie my ją
wy ko rzy sty wać, jak du żą po wierzch nię ma my
do oczysz cze nia, z ja kich za bru dzeń i w ja kim
miej scu bę dzie uży wa na. Do użyt ku „do mo we go”
w zu peł no ści wy star czą nam ofe ro wa ne w su per -
mar ke tach myj ki prze no śne, ale w przy pad ku wy -
ko rzy sty wa nia ich do utrzy ma nia w czy sto ści du -
żych po wierzch ni, jak np. ulic, par kin gów, ale jek
i chod ni ków po trze ba pro fe sjo nal ne go sprzę tu,
zdol ne go pra co wać pod du żym ob cią że niem
i dys po nu ją ce go wy so kim ci śnie niem ro bo czym.
Ta kie myj ki ma w swej ofer cie PUH An drzej Se ra -
fin, któ re jest przed sta wi cie lem re no mo wa ne go
i do brze zna ne go tak że na pol skim ryn ku fiń skie -
go pro du cen ta Dy na set.
Jed nost ki do my cia za pro jek to wa ne i pro du ko -
wa ne przez fir mę Dy na set są przy sto so wa ne
do współ pra cy z więk szo ścią po jaz dów prze zna -
czo nych do kon ser wa cji i utrzy my wa nia czy sto -
ści nawierzchni ulic. Moż na je sto so wać na wet
w ze sta wach z wie lo ma za mia tar ka mi. Po za tym
bez pro ble mu moż na je łą czyć z cią gni ka mi, ła -
do war ka mi ko ło wy mi, cię ża rów ka mi i prak tycz nie
z do wol ny mi po jaz da mi ko mu nal ny mi. 
Ser cem urzą dze nia jest pom pa wy so kie go ci śnie -
nia wo dy na pę dza na hy drau li ką ma szy ny no śnej.
Sku tecz ność my jek ulicz nych gwa ran to wa na jest
za rów no przez wy so kie ci śnie nie wo dy, jak i spe -
cjal ne dy sze. Stru mie nie wo dy pod wy so kim ci -
śnie niem dzia ła ją jak ostrza, spy cha jąc brud, bło -

to, piach oraz in ne, na wet cięż sze, za bru dze nia
w po żą da nym kie run ku. Po wy my ciu po wierzch -
nia szyb ko wy sy cha, a pod czas pra cy nie ma
efek tu py le nia. Co waż ne, dzię ki wy so kie mu ci -
śnie niu zu ży cie wo dy po zo sta je bar dzo ni skie i nie
prze kra cza jed ne go li tra na je den metr kwa dra to -
wy czysz czo nej po wierzch ni (przy ci śnie niu od 90
do 200 bar). Po za tym do każ de go ze sta wu do łą -
cza ny jest spe cjal ny pi sto let do my cia miejsc trud -
nodo stęp nych, ta kich jak wej ścia do bu dyn ków,
scho dy czy na roż ni ki. Moż na wy ko rzy stać go rów -
nież do czysz cze nia ła wek, po są gów itp.
Wy so ko ci śnie nio we jed nost ki do my cia ulic mar -
ki Dy na set wy ko rzy stu ją pom pę wy so ko ci śnie nio -

MASZYNY KOMUNALNE

Jak nie szczot ką, to myj ką
Do czysz cze nia ulic z po wo dze niem moż na uży wać, za miast tra dy cyj nych szczo tek, wy so ko ci śnie -
nio wych my jek. Stru mie nie wo dy pod wy so kim ci śnie niem są rów nie sku tecz ne, jak ob ra ca ją ce się
szczot ki. Dzia ła ją jak ostrza, spy cha jąc brud, bło to, piach oraz in ne trud ne do usu nię cia za bru dze -
nia w po żą da nym kie run ku. Są też przy ja zne śro do wi sku bo isto tą tej me to dy czyszczenia jest brak
szko dli we go py le nia, a urzą dze nia są bar dzo oszczęd ne i zu ży wa ją nie wiel kie ilo ści wo dy.

a Zróż ni co wa nie my jek pod
wzglę dem wiel ko ści i ci śnie -
nia ro bo cze go umoż li wia do -
bór urzą dze nia opty mal ne go
do po sia da ne go po jaz du oraz
czysz czo nej po wierzch ni

s Jed nost ki do my cia  są przy -
sto so wa ne do współ pra cy
z więk szo ścią po jaz dów
wykorzystywanych do kon -
ser wa cji i utrzy my wa nia czy -
sto ści ulic
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wą HPW, któ ra efek tyw nie prze kształ ca moc hy -
drau licz ną ma szy ny ro bo czej w ener gię wo dy.
Dzię ki nie zwy kle wy so kie mu ci śnie niu zu ży cie
wo dy pod czas uży wa nia pom py po zo sta je nie -
wiel kie. Kom pak to we wy mia ry my jek se rii KPL,
nie wiel ka wa ga oraz ni skie zu ży cie wo dy za pew -
nia oszczęd ność cza su i pie nię dzy. Brak ele men -
tów ob ro to wych spra wia, że urzą dze nie jest trwa -
łe i bez a wa ryj ne, a dzię ki za sto so wa niu wy so kie -
go ci śnie nia kurz, pia sek i in ne za nie czysz cze nia
są wy do by te na wet ze szcze lin as fal tu. Na to miast
nie wiel kie zu ży cie wo dy spra wia, że po wierzch -
nia czysz czo na szyb ko wy schnie.
W ofer cie przed się bior stwa Se ra fin znaj du je się
sie dem ro dza jów my jek ci śnie nio wych KPL. Pod -
sta wo wa róż ni ca to wiel kość zbior ni ka na wo dę
oraz mak sy mal ne go ci śnie nia, któ re w za leż no ści
od mo de lu wa ha się w gra ni cach od 200 do na -
wet 800 bar. Pod wzglę dem wiel ko ści zbior ni ka
wo dy urzą dze nia wy po sa żo ne są w za sob ni ki
o po jem no ściach od 270 do na wet 1200 li trów
(mo de le KPL 1200-220). 
Po za myj ka mi z wła sny mi zbior ni ka mi wo dy fir ma
po sia da tak że myj ki bez zbior ni ków. Ak tu al nie
w ofer cie jest pięć ta kich urzą dzeń. Dys po nu ją
one po rów ny wal ny mi pa ra me tra mi co myj ki ze
zbior ni kiem i po dob nie jak one mo gą współ pra -
co wać prak tycz nie z każ dym po jaz dem wy ko rzy -
sty wa nym w pra cach ko mu nal nych. 

www.dynaset.pl

Na to miast war to wie dzieć, że wy ko rzy sty wa ne
w myj kach pom py Dy na set HPW są ofe ro wa ne
tak że ja ko sa mo dziel ne pro duk ty. PUH Se ra fin
sprze da je kil ka na ście ta kich urzą dzeń, co da je
moż li wość do bra nia opty mal ne go sprzę tu. A ma -
ją one sze ro kie za sto so wa nie, gdyż moż na je sto -
so wać przy czysz cze niu ru ro cią gów, ka na li za cji,
kon te ne rów, po jem ni ków na śmie ci, do cię cia
stru mie niem wo dy, czy też w pia sko wa niu.
Współ pra cu ją z róż ne go ty pu po jaz da mi, ce chu -
ją się li nio wą re gu la cją prze pły wu i ci śnie nia
(w za kre sie od 0 do 100 procent), a brak ele men -
tów ob ro to wych i du ża wy trzy ma łość gwa ran tu je
ni skie kosz ty utrzy ma nia.

a Ogrom ną za le tą my jek jest
brak ku rzu, a stru mie nie wo dy
pod wy so kim ci śnie niem dzia -
ła ją, jak ostrza usu wa jąc na -
wet sta re, za schnię te za nie -
czysz cze nia. Po za tym spy -
cha ją brud w za pla no wa nym
kie run ku, uła twia jąc je go ze -
bra nie przez ko lej ne ele men ty
ze sta wów czysz czą cych
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Trze ba przy znać, że w po rów na niu z wie lo ma kra ja mi Eu ro py
w Pol sce ła do war ki ko ło we nie cie szą się aż tak wiel ką po pu -
lar no ścią. Wpraw dzie ich ro la sys te ma tycz nie ro śnie, ale na -
dal ich sprze daż nie osią ga po zio mu ade kwat ne go do pro -
wa dzo nych w na szym kra ju in we sty cji i po ten cja łu go spo dar -
cze go. Wśród pol skich przed się bior ców po ku tu je opi nia, że
ła do war ka to dro ga ma szy na, któ rej za kup opła ca się tyl ko
w nie któ rych przy pad kach. Dla te go naj czę ściej moż na je spo -
tkać w ko pal niach – wę gla i kru szy wa, na du żych pla cach
prze ła dun ko wych, przy bu do wie dróg oraz in nych wiel kich
in we sty cjach bu dow la nych. Ostat nio co raz więk szą po pu lar -
no ścią cie szą się też wśród za rząd ców za kła dów uty li za cyj -
nych i re cy klin go wych, gdyż tam po pro stu nie moż na się bez
nich obejść. Jed nak to na dal nie wy czer pu je moż li wo ści ich
za sto so wa nia, gdyż po ten cjał tych ma szyn jest znacz nie
więk szy. Zwłasz cza gdy wy po sa ży my ła do war ki w do dat ko -
we oprzy rzą do wa nie, któ re w ła twy i szyb ki spo sób przy sto -
su je ma szy nę do cał ko wi cie od mien nych za dań. W za sa dzie
do stęp na na ryn ku róż no rod ność do dat ko we go osprzę tu jest
tak wiel ka, że prak tycz nie moż li wo ści wy ko rzy sta nia ła do wa -
rek są nie ogra ni czo ne i z po wo dze niem spraw dzą się nie tyl -
ko we wszel kie go ro dza ju pra cach bu dow la nych, ale tak że
ko mu nal nych, rol nych i le śnych. Moż li wość pra cy z róż ne go
ro dza ju osprzę tem czy ni z ta kich ma szyn uni wer sal ne no śni -

ki na rzę dzi. Wy ko rzy sta nie płu ga, szu fli, łyż ki ko par ko wej,
wier tła do zie mi, wi deł, chwy ta ka, rów niar ki, od śnie żar ki, mło -
ta hy drau licz ne go, fre zar ki do pni czy na wet żu ra wia przy no -
si uni wer sal ność za sto so wań, moż li wość wy ko rzy sta nia jed -
nej ma szy ny w wie lu, cał ko wi cie od mien nych pra -
cach. I to sta no wi pew nie naj więk szą za le tę tych ma szyn,
gdyż rów no wa ży sto sun ko wo wy so kie kosz ty ich za ku pu.
W Pol sce moż na ku pić ła do war ki prak tycz nie wszyst kich, li -
czą cych się na świa to wym ryn ku pro du cen tów. Kon struk to rzy
naj now szych ma łych ła do wa rek ko ło wych wpro wa dza ją w nich
roz wią za nia tech nicz ne i wy po sa że nie spraw dzo ne w więk -
szych mo de lach, za cho wu jąc kom pak to we roz mia ry ma szyn,
któ re są ich za le tą pod czas prac w cia snych miej scach, ta kich
jak wą skie uli ce czy pla ce prze ła dun ko we, bądź po wierzch nie
ma ga zy no we. Do dat ko wo w ma szy nach są na bie żą co wdra -
ża ne naj now sze zdo by cze tech ni ki. W efek cie naj now sze mo -
de le ma łych ła do wa rek są co raz bar dziej wy daj ne, a jed no cze -
śnie zu ży wa ją mniej pa li wa i emi tu ją mniej za nie czysz czeń
do at mos fe ry. Po za tym za pew nia ją lep szą wi docz ność i wy -
go dę ope ra to ro wi, ofe ru ją wię cej prze strze ni w ka bi nie, a tak -
że lep sze za bez pie cze nia przed za nie czysz cze nia mi po wie trza
i więk szą do kład ność ste ro wa nia. Dzię ki te mu ma le ją kosz ty
eks plo ata cyj ne ma szyn, co w koń co wym roz ra chun ku po lep -
sza eko no micz ną efek tyw ność ich za ku pu.

MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Ma łe ła do war ki ko ło we 
– nie po zor ni si ła cze
Sło wo „ma łe” nie za wsze okre śla nie wiel kie ko rzy ści czy też ni skie efek ty i osią gi. Wręcz prze -
ciw nie, w przy pad ku ma łych ła do wa rek ko ło wych „ma łe” ozna cza je dy nie nie zbyt im po nu ją ce
roz mia ry – co aku rat w tym wy pad ku jest do dat ko wą za le tą – gdyż osią gi, efek tyw ność i za kres
prac, któ re wy ko nu ją, są wręcz przeogrom ne.
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Wpro wa dzo ne przed po nad ro kiem udo sko na le -
nia tech nicz ne w ma łych ła do war kach ko ło wych
Cat z se rii M (926M, 930M i 938M) zwięk sza ją
war tość ma szyn po przez wy ko rzy sty wa nie no -
wych stan dar do wych i opcjo nal nych funk cji. Dzię -
ki te mu ma szy ny są wy daj niej sze, ła twiej sze w co -
dzien nej ob słu dze i do dat ko wo ma ją wy dłu żo ny
czas pra cy bez prze sto ju.
Za sto so wa ny w ła do war kach se rii M no wy, opcjo -
nal ny mo duł po moc ni cze go wy świe tla cza uła twia
ope ra to ro wi ob słu gę in ter fej su i spo sób na wi ga -
cji, a tak że da je moż li wość ko rzy sta nia ze spe cjal -
nych funk cji, ta kich jak za rzą dza nie ła dow no ścią
i ser wi sem. Z ko lei no wy wy świe tlacz z ekra nem
do ty ko wym wy po sa żo ny zo stał w kla wia tu rę
QWER TY, a to uła twia ope ra to ro wi po ru sza nie się
po me nu oraz wpro wa dza nie tek stu oraz do sto so -
wy wa nie róż nych usta wień, ta kich jak funk cja ko -
do wa nia roz ru chu, pro fi le apli ka cji, tryb ser wi so -
wy czy aler ty ob słu gi za po bie gaw czej. W efek cie
wy świe tlacz znacz nie skra ca czas wpro wa dza nia
in for ma cji i po zwa la zre zy gno wać z ko niecz no ści
ko rzy sta nia z kla wi szy -strza łek słu żą cych w po -
przed nich wer sjach ekra nu do na wi go wa nia oraz
wpro wa dza nia da nych.

Oprócz wy świe tla cza z ekra nem do ty ko wym
i sys te mu Pro duct LinkTM Eli te ma łe ła do war ki
ko ło we Cat ja ko pierw sze zo sta ły wy po sa żo ne
rów nież w sys tem za rzą dza nia ła dow no ścią Ca -
ter pil lar. Wy kry wa nie od sy py wa nia w sys te mie za -
rzą dza nia po zwa la ope ra to ro wi upew nić się jesz -
cze przed opusz cze niem stre fy za ła dun ku, że
na łyż ce znaj du je się ła du nek o od po wied niej ma -
sie, co zwięk sza pro duk tyw ność ma szy ny. Gdy ta

W od nie sie niu do ma łych ła do wa rek ko ło wych Cat 926M, 930M i 938M okre śle nie „ma łe” jest my -
lą ce, gdyż ich pa ra me try gwa ran tu ją na praw dę du że moż li wo ści. Są za tem do brym przy kła dem
ma szyn, w któ rych kon struk to rom uda ło się w opty mal nym stop niu po łą czyć wy so ką pro duk -
tyw ność z ni skim zu ży ciem pa li wa i do sko na łym kom for tem ope ra to ra. Na pod kre śle nie za słu -
gu je też za sto so wa ny w ła do war kach układ za wie sze nia osprzę tu ty pu „Z” gwa ran tu ją cy du żą
wy daj ność ła do wa nia. W po łą cze niu z za awan so wa nym tech no lo gicz nie hy dro sta tycz nym ukła -
dem na pę do wym za pew nia to oszczęd ność pa li wa osią ga ną w na pę dzie hy bry do wym. 

Małe
znaczy…
wielkie

a W Pol sce ła do war ki ko ło we
s na dal nie osią gnę ły ta kiej

po pu lar no ści, ja ką cie szą
się na przykład w Eu ro pie
za chod niej. Uwa ża ne są
za dro gie ma szy ny i ko ja rzą
się głów nie z bu do wą dróg.
A prze cież ła do war ki mo gą
mieć bar dzo sze ro kie za sto -
so wa nie, zwłasz cza gdy do -
po sa ży my je w od po wied ni
osprzęt. Oka że się wte dy, że
ma szy ny ide al nie spraw dzą
się tak że w za kła dach uty li -
za cyj nych, na pla cach prze ła -
dun ko wych, a na wet przy
usu wa niu śnie gu
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funk cja jest włą czo na, umoż li wia ope ra to ro wi
umiesz cze nie od po wied niej ilo ści ma te ria łu
w mie szal ni ku, le ju lub na sa mo cho dzie cię ża ro -
wym za pierw szym i za każ dym ko lej nym ra zem,
co zmniej sza licz bę cy kli pra cy, a tym sa mym
zwięk sza osią ga ne zy ski.
Po za tym sys tem za rzą dza nia ła dow no ścią Ca ter -
pil lar po zwa la ope ra to ro wi usta wić do ce lo wą ma -
sę ła dun ku i mo ni to ro wać łącz ną ilość ma te ria łu
za ła do wa ne go, dzię ki cze mu moż na za po biec
prze cią że niu ma szy ny. Do dat ko wo do stęp na jest
rów nież dru kar ka, któ ra umoż li wia ope ra to ro wi
wy dru ko wa nie do trzech ko pii za pi sa ne go kwi tu
wa go we go. Dzię ki peł nej in te gra cji sys te mu za -
rzą dza nia ła dow no ścią Ca ter pil lar z ma szy ną, kie -
row nik bu do wy mo że śle dzić da ne sta ty stycz ne,
ta kie jak ilość trans por to wa ne go ma te ria łu i licz -
bę za ła do wa nych po jaz dów cię ża ro wych za po -
mo cą in ter fej su VisionLink®.
Ulep sze nia w za kre sie au to ma tycz ne go ukła du
sma ro wa nia Cat obej mu ją wy mia nę gu mo wych
prze wo dów ela stycz nych oraz po łą czeń ob ro to -
wych na sta lo we prze wo dy po pro wa dzo ne
do sworz ni łyż ki, co zwięk sza wy trzy ma łość sys -
te mu. No we sma row nicz ki po moc ni cze do da ne
do sys te mu po zwa la ją ope ra to ro wi ręcz nie sma -
ro wać ob wo dy w ra zie po trze by. Aby za osz czę -
dzić czas, me cha nik mo że do dać sma ru do no -
we go ko lek to ra głów ne go, któ ry sma ru je każ dy
ob wód w ła do war ce. Ist nie je tak że moż li wość od -
dziel ne go na sma ro wa nia okre ślo ne go ob wo du.
Au to ma tycz ny układ sma ro wa nia jest w peł ni zin -
te gro wa ny z no wym wy świe tla czem po moc ni czym
i in ter fej sem Cat VisionLink, co umoż li wia prze ka -
zy wa nie ko dów dia gno stycz nych ope ra to ro wi oraz
wy zna czo ne mu per so ne lo wi klu czo we mu, ta kie mu
jak kie row ni cy flo ty, w ce lu po mo cy w za kre sie roz -
wią zy wa nia pro ble mów. Je śli po ziom sma ru
w zbior ni ku jest ni ski lub wy stą pi ja ka kol wiek in na
uster ka zwią za na z ukła dem, na wy świe tla czu po -
moc ni czym po ja wi się wy ska ku ją cy ko mu ni kat in -
for mu ją cy ope ra to ra o za ist nia łym pro ble mie, co
umoż li wia je go na tych mia sto we roz wią za nie.
Aby zwięk szyć ży wot ność opon, w ma łych ła do -
war kach ko ło wych z se rii M za mon to wa no pierw -

szy na ryn ku sys tem mo ni to ro wa nia ci śnie nia
w opo nach (TPM). Zer ka jąc na wy świe tlacz po -
moc ni czy, ope ra tor jest w sta nie ła two oce nić bie -
żą ce ci śnie nie we wszyst kich opo nach i upew nić
się, że są one od po wied nio na pom po wa ne w ce lu
zmniej sze nia ich nie rów no mier ne go zu ży cia i wy -
dłu że nia okre su eks plo ata cji. Sys tem moż na skon -
fi gu ro wać tak, aby wy sy łał ko mu ni ka ty ostrze gaw -
cze do de ale rów za po mo cą na rzę dzia Elec tro nic
Tech ni cian oraz do ope ra to ra przy uży ciu wy świe -
tla cza po moc ni cze go w ce lu po wia do mie nia ich
o zbyt du żym spad ku lub wzro ście ci śnie nia.
W peł ni zin te gro wa ny sys tem TPM po zwa la kie -
row ni kom flo ty uży wać in ter fej su VisionLink w ce lu
zdal ne go mo ni to ro wa nia ci śnie nia po wie trza i tem -
pe ra tu ry w każ dej ma szy nie, aby osią gnąć opty -
mal ną wy daj ność i spraw ność dzia ła nia.
Ulep szo na wer sja ka bi ny ope ra to ra De lu xe ofe ru je
no wą ja kość w za kre sie po wierzch ni schow ków
na se gre ga to ry/pod kład ki do pi sa nia w ce lu bez -
piecz ne go prze cho wy wa nia do ku men tów i in struk -
cji ob słu gi, a do dat ko we miej sce moż na uzy skać
dzię ki za mon to wa niu opcjo nal ne go, za my ka ne go
schow ka z bo ku ka bi ny, prze zna czo ne go do prze -
cho wy wa nia na rzę dzi, sma row nic tło ko wych, rę ka -
wic i in nych przed mio tów. Ci cha ka bi na, wy po sa żo -
na w układ kli ma ty za cji z ogrze wa niem tyl nej szy by
i ze wnętrz nych lu ste rek w ce lu szyb kie go od mra ża -
nia, ma za mon to wa ny przy fo te lu er go no micz ny joy -
stick ste ru ją cy funk cja mi pod no sze nia i po chy la nia.
Ma szy ny z se rii M są na pę dza ne przez sil nik Cat
C7.1 ACERT z bez ob słu go wym mo du łem oczysz -
cza nia spa lin, któ ry po ma ga unik nąć przerw w cy -
klach ro bo czych. Ope ra tor ma moż li wość wy bo ru
stan dar do we go try bu pra cy, co zmniej sza mak sy -
mal ną pręd kość ob ro to wą sil ni ka do 1600
obr./min, lecz nie po wo du je ob ni że nia wy daj no ści
oraz skut ku je oszczęd no ścią pa li wa od 5  do 10%.
Tryb peł nej wy daj no ści zwięk sza pręd kość ob ro -
to wą sil ni ka do 1.800 obr./min w ce lu osią gnię cia
mak sy mal nej mo cy sil ni ka, zwięk sze nia pręd ko ści
ukła du hy drau licz ne go oraz po pra wie nia pro duk -
tyw no ści. Sil nik jest zgod ny z nor ma mi emi sji EPA
Tier 4 Fi nal/Sta ge IV.

a Mi mo nie wiel kich ga ba ry tów
ła do war ki ko ło we Cat se rii M
po ra dzą so bie na wet w tak
wy ma ga ją cych wa run kach,
ja kie pa nu ją w ko pal niach
kru szy wa. Za sto so wa ne roz -
wią za nia spra wia ją, że są
bar dzo wy trzy ma łe, do sko -
na le po ru sza ją się po agre -
syw nym pod ło żu, a do te go
dys po nu ją od po wied nio du -
żą si łą podnoszenia

s Ma szy ny z se rii M naj czę -
ściej moż na spo tkać na róż -
ne go ty pu pla cach prze ła -
dun ko wych. Klien ci do ce -
nia ją przede wszyst kim du ży
udźwig, któ ry po łą czo ny
z mo bil no ścią ma szyn uła -
twia im spraw ne wy ko ny wa -
nie za dań na wet w ogra ni -
czo nych prze strze niach
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Zna ko mi ta więk szość wy sy pisk śmie ci, a już
na pew no każ dy za kład uty li za cyj ny ma w swym
par ku ma szy no wym ła do war kę ko ło wą. Ma szy ny
te dzię ki swej mo bil no ści i wy daj no ści są nie -
odzow ne we wszel kie go ro dza ju pra cach zwią za -
nych z bie żą cym utrzy ma niem skła do wisk od pa -
dów czy kom po stow ni. Co raz czę ściej w te go ro -
dza ju za sto so wa niach na po tkać moż na na ła do war ki
ko ło we mar ki LiuGong, zwłasz cza na le żą ce do naj -
now szej ge ne ra cji mo de le 856 i 877 z se rii H. – Obie
ze wspo mnia nych ła do wa rek po od po wied nim
skon fi gu ro wa niu są bar dzo do brze przy go to wa ne
do pra cy w naj trud niej szych na wet wa run kach, ja -
kie pa nu ją na wy sy pi skach śmie ci, za kła dach uty li -

MASZYNY KOMUNALNE
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za cji i sor tow niach od pa dów. Ma szy ny mo gą być
do po sa żo ne w spe cjal ne za bez pie cze nia, któ re
chro nią ich new ral gicz ne pod ze spo ły za rów no
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi, jak i szko -
dli wym dzia ła niem na przy kład agre syw nych sub -
stan cji che micz nych. Na to miast szczel na, nad ci -
śnie nio wa ka bi na do dat ko wo wy po sa żo na zo sta je
w wy daj ne fil try, co cał ko wi cie i w peł ni sku tecz -
nie izo lu je ope ra to ra od szko dli wych dla zdro wia
opa rów i uciąż li we go odo ru, z któ ry mi ma my
do czy nie nia szcze gól nie pod czas wy ko ny wa nia
prac na wy sy pi skach – tłu ma czy Ra fał Koź min,
peł nią cy funk cję tre ne ra pro duk to we go
w LiuGong.
No we ła do war ki ro bią wra że nie na ob ser wu ją cym
ich dzia ła nie. I to nie tyl ko ze wzglę du na im po -
nu ją ce ga ba ry ty, ale przede wszyst kim pa ra me -
try tech nicz ne. Zwra ca ją uwa gę przede wszyst -
kim war to ści si ły od spa ja ją cej, któ re w wie lu za -
sto so wa niach ma ją de cy du ją cy wpływ na tem -
po wy ko ny wa nych prac. Ła do war ka ko ło wa mo -
del 856H dys po nu je bo wiem si łą rzę du 180 kN,
a jej więk sza sio stra 200 kN. Są to war to ści, któ re
w tym seg men cie ła do wa rek wy róż nia ją wy lącz -
nie naj lep szych pro du cen tów. Po dob nie du że
wra że nie wy wie ra po jem no śći ły żek, w któ re mo -
gą być wy po sa żo ne – od po wied nio od 2,6 do 5,6
me tra sze ścien ne go dla ma szy ny 856H
oraz od 3,5 do 7,0 me trów sze ścien nych w mo -
de lu 877H. – Obie ma szy ny wy róż nia ją się im po -
nu ją cą si łą od spa ja nia. Jest to ogrom ny atut na -
szych ła do wa rek i pod tym wzglę dem nie wie le

LiuGong 856H i 877H – no wa si ła w na tar ciu!LiuGong 856H i 877H – no wa si ła w na tar ciu!

a Po od po wied nim skon fi gu -
ro wa niu i do po sa że niu no -
we ła do war ki LiuGong są
bar dzo do brze przy go to wa -
ne do pra cy w naj trud niej -
szych na wet wa run kach

s W ukła dzie na pę do wym ła do -
wa rek ko ło wych LiuGong wy -
ko rzy sta no no wo cze sną tech -
no lo gię ZF, przede wszyst kim
osie o zwięk szo nej no śno ści

Pra ce ko mu nal ne po le ga ją ce nie tyl ko na prze ła dun ku od pa dów, ale tak że utrzy my wa nia skła -
do wisk w na le ży tym po rząd ku wy ma ga ją od ma szyn bez a wa ryj nej i wy daj nej pra cy w bar dzo spe -
cy ficz nych wa run kach ro bo czych. Ła do war ki ko ło we wy ko rzy sty wa ne w za kła dach uty li za cyj nych
czy na pla cach prze ła dun ko wych mu szą być w sta nie oprzeć się wpły wom agre syw ne go śro do -
wi ska. Kon struk to rzy pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li ma szyn LiuGong 856H i 877H nie ma ją
naj mniej szych wąt pli wo ści, że są one w sta nie po do łać każ de mu za da niu.
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kon ku ren cyj nych wy ro bów jest im w sta nie do rów -
nać. A pa ra metr ten w po łą cze niu z au to ma tycz ną
sta bi li za cją łyż ki wzglę dem grun tu uła twia i przy -
spie sza cy kle ro bo cze na wszel kie go ro dza ju skła -
do wi skach od pa dów i pla cach prze ła dun ko wych.
Sprawia bowiem, że nawet podczas szybszych
przejazdów transportowany materiał  nie wysypuje
się z łyżki – za pew nia Ra fał Koź min.
W ukła dzie na pę do wym nowej generacji ła do wa -
rek kołowych LiuGong wy ko rzy sta no no wo cze -
sną tech no lo gię ZF, przede wszyst kim osie
o zwięk szo nej no śno ści. Bel ka osi i głów ny sys -
tem prze kład ni zo sta ły wzmoc nio ne, co po pra wi -
ło wy trzy ma łość kon struk cji. Osie ZF wy róż nia
dłu ga ży wot ność. Dość po wie dzieć, że śred ni
cykl eks plo ata cji wzrósł dwu ipół krot nie. Au to ma -
tycz na prze kład nia ZF i elek trycz nie pro por cjo nal -
na dźwi gnia FNR spra wia ją, że ope ro wa nie ma -
szy ną jest nie tyl ko pre cy zyj ne, ale i mniej mę czą -
ce dla ope ra to ra.
Sil ni ki słu żą ce do na pę du no wych ła do wa rek
LiuGong speł nia ją naj now sze ry go ry stycz ne nor -
my emi sji spa lin. Ma szy na 856 H wy po sa żo -
na zo sta ła w no wo cze sną jed nost kę na pę do wą
Cum mins z wtry skiem Com mon ra il o mo cy brut -
to 215 KM, speł nia ją cą nor mę emi sji spa lin Sta -
ge IV/Tier IV Fi nal. W ce lu za pew nie nia wy so kie -
go mo men tu ob ro to we go kon struk to rzy LiuGong
za sto so wa li tur bo sprę żar kę o zmien nej geo me -
trii. W więk szej z ła do wa rek – 877H pro du cent za -
sto so wał na to miast sil nik o mo cy 315 KM. – Ła -
do war ka 856H mi mo spo rych roz mia rów jest nie -
zwy kle zwrot na. Dzię ki te mu z po wo dze niem mo -
że być sto so wa na na ogra ni czo nej prze strze ni
pla ców prze ła dun ko wych czy też na wet we wnątrz
hal ma ga zy no wych. Pra cę pod da chem – tak
dzieje się w przy pad ku obu oma wia nych ma -
szyn – umoż li wia no wo cze sna jed nost ka na pę do -
wa Cum min sa, któ ra do sto so wa na do ry go ry -
stycz nych wy mo gów unij ne go ryn ku, a co za tym
idzie wy dzie la spa li ny o nie wiel kiej tok sycz no -
ści – pod kre śla Ra fał Koź min.

Kon struk to rzy LiuGong za dba li o uła twie nie prac
ob słu go wych no wych ma szyn. Po zwo li ło to na skró -
ce nie do nie zbęd ne go mi ni mum bez pro duk tyw nych
prze sto jów. Użyt kow nik mo że z po zio mu pod ło ża
do ko nać kon tro li i wy mia ny fil trów. Od chy la na elek -
trycz nie do przo du po kry wa sil ni ka po zwa la na wy -
god ny do stęp do punk tów ser wi so wych. Kon ser wa -
cję uła twia rów nież za sto so wa nie hy drau licz ne go
wen ty la to ra z moż li wo ścią od wró ce nia ob ro tów
na czas je go czysz cze nia. – Naj wy mow niej o ja ko -
ści na szych ła do wa rek oraz po zo sta łych ma szyn
świad czą licz by. Obec nie to LiuGong jest świa to -
wym li de rem w sprze da ży ma szyn. Je śli cho dzi o ła -
do war ki to sprze da li śmy ich pół mi lio na, co świad -
czy o du żym za ufa niu do na szej mar ki. Mo de le 856H
i 877H to no wo cze sne ma szy ny, któ re wy róż nia ją
opty mal ne pa ra me try ro bo cze oraz od po wied ni po -
ziom bez pie czeń stwa i wy go dy. Dzię ki te mu wie le
czyn no ści jest w du żej czę ści wy ko ny wa nych au to -
ma tycz nie, co znacz nie po pra wia nie tylko efek tyw -
ność wykorzystania maszyn, ale i kom fort pra cy ich
ope ra to rów – pod su mo wu je Ra fał Koź min.

a No we ła do war ki ro bią wra -
że nie na ob ser wu ją cym. I to
nie tyl ko ze wzglę du na im -
po nu ją ce ga ba ry ty, ale
przede wszyst kim pa ra me try 

s Nowe ła do war ki LiuGong
wy róż nia ją się im po nu ją cą
si łą od spa ja nia, co sta no wi
ich ogrom ny atut w co dzien -
nym za sto so wa niu

f No wa kon struk cja prze stron -
nej i bez piecz nej ka bi ny ła do -
war ki ko ło wej 856 H w istotny
sposób po pra wia wi docz ność
we wszyst kich kie run kach
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Kon struk to rzy Lie bher ra za sto so wa li w śred nich
ła do war kach ko ło wych ca ły sze reg roz wią zań
tech nicz nych spraw dzo nych w więk szych mo de -
lach. Bu do wa ma szyn zo sta ła zop ty ma li zo wa na
pod wzglę dem wy daj no ści i bez pie czeń stwa.
W tym ce lu zwięk szo no ich osią gi, a dzię ki
wzmoc nie niu kon struk cji tak że wy trzy ma łość
i sta bil ność. Za cho wa nie kom pak to wych ga ba ry -
tów ła do wa rek spra wia, że na da ją się one ide al -
nie do za sto so wań w cia snych prze strze niach pa -
nu ją cych w za kła dach ko mu nal nych. 
Aby jesz cze bar dziej zwięk szyć wy trzy ma łość
i trwa łość swych ła do wa rek ko ło wych, Lie bherr
za sto so wał w nich więk sze osie oraz wzmoc nił
kon struk cję wy się gni ka i pod wo zia. 
We wszyst kich mo de lach na pę dza nych sil ni ka mi
speł nia ją cy mi naj now sze nor my emi sji spa lin kon -
struk to rzy Lie bher ra zde cy do wa li się na za sto so -
wa nie na pę du hy dro sta tycz ne go. Roz wią za nie to
wraz z opra co wa nym przez in ży nie rów Lie bher ra
sys te mem LPE (Lie bherr Po wer Ef fi cien cy) za pew -
nia oszczęd ność pa li wa na wet do dwu dzie stu pię -
ciu pro cent w po rów na niu z ma szy na mi ta kiej sa -
mej wiel ko ści o na pę dzie me cha nicz nym. Śred nie
ła do war ki Lie bherr wy róż nia ją się spe cy ficz ną bu -
do wą. Ni skie po ło że nie środ ka cięż ko ści za pew -
nia opty mal ną sta bil ność pod czas pra cy, tak że
na nie rów nym lub ma ło spo istym pod ło żu. A z ta -
ki mi wła śnie wa run ka mi te re no wy mi ma ją naj czę -
ściej do czy nie nia użyt kow ni cy eks plo atu ją cy ma -
szy ny w za kła dach prze twa rza nia od pa dów. Po zy -
tyw ny wpływ na osią gi trak cyj ne mia ło też za sto -
so wa nie we wszyst kich oma wia nych ła do war kach
więk szych osi. Są one wy po sa żo ne w au to ma tycz -
ne me cha ni zmy róż ni co we, któ re za pew nia ją mak -
sy mal ną przy czep ność na wet w trud nym te re nie.
Zna ko mi te wła ści wo ści ki ne ma tycz ne wy się gni ków
za pew nia ją do kład ne rów no le głe pro wa dze nie łyż -

ki i in nych na rzę dzi ro bo czych. Dzię ki te mu na bie -
ra ny do łyż ki ma te riał jest pew nie pod no szo ny.
Ope ra tor mo że lo ko wać łyż kę pre cy zyj nie nad miej -
scem wy sy pu bez ko niecz no ści do ko ny wa nia czę -
stych ko rekt. W efek cie skra ca to cy kle ro bo cze,
a tym sa mym zwięk sza efek tyw ność wy ko rzy sta nia
ma szyn. Wszyst kie oma wia ne mo de le są wy po sa -
ża ne fa brycz nie w hy drau licz ne szyb ko złą cze Lie -
bherr Li ku fix. Za je go po mo cą ope ra tor mo że do -
ko nać w cią gu kil ku se kund wy mia ny na rzę dzia ro -
bo cze go. Mo że to ro bić nie opusz cza jąc ka bi ny.
Pod łą cza nie prze wo dów ukła du hy drau licz ne go
od by wa się rów nież w peł ni au to ma tycz ne.
Na pod kre śle nie za słu gu je też ide al nie do bra ny
sto su nek ma sy wła snej po szcze gól nych mo de li
do ich si ły pod no sze nia, co ma de cy du ją cy wpływ
na wy daj ność i ży wot ność ma szyn, a tym sa mym
eko no mi kę eks plo ata cji. Szcze gól nie w trud nych
wa run kach pa nu ją cych z re gu ły w za kła dach bran -
ży re cy klin go wej. W ta kich za sto so wa niach nie zwy -
kle waż na jest nie za wod ność ma szyn. Ła do war ki
ko ło we w fir mach zaj mu ją cych się re cy klin giem
od gry wa ją bo wiem z re gu ły klu czo wą ro lę w pro -
ce sie pro duk cyj nym. Naj drob niej sza na wet awa ria
po tra fi za tem za kłó cić lub cał ko wi cie za ha mo wać
pra wi dło we funk cjo no wa nie da ne go za kła du.
Kon struk to rzy ła do wa rek du ży na cisk po ło ży li
na opty mal ne za bez pie cze nie ope ra to rów. Pod -
czas pra cy na wy sy pi skach by wa ją oni na ra że ni
na dzia ła nie tok sycz nych ga zów po wsta ją cych
w wy ni ku re ak cji che micz nych po mię dzy od pad -
ka mi oraz pod czas pro ce sów gnil nych od pa dów
or ga nicz nych. Oprócz tok sycz no ści, tak że nie -
przy jem ny za pach ga zów wpły wa nie ko rzyst nie
na ope ra to ra. Z pro ble ma mi ty mi po ra dzo no so -
bie sto su jąc szczel ne, nad ci śnie nio we ka bi ny.
Do pły wa ją ce do nich po wie trze prze cho dzi przez
sys tem specjalistycznych fil trów.

MASZYNY KOMUNALNE
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Ła do war ki Lie bherr – mi strzy nie re cy klin gu
Ła do war ki ko ło we to nie odzow ny sprzęt w za kła dach prze twa rza ją cych od pa dy. Pod czas pra cy
w ta kich wa run kach li czą się nie tyl ko so lid ność kon struk cji, zwrot ność oraz sta bil ność, ale tak -
że eko no mi ka eks plo ata cji i wy so ka efek tyw ność. Wy mo gi te speł nia ją śred niej wiel ko ści ła do -
war ki ko ło we Lie bherr. Mo de le L 526, L 538 oraz L 546 spraw dza ją się do sko na le w re cy klin gu.

s Ma szy ny pra cu ją ce na skła -
do wi skach od pa dów szyb ko
się bru dzą. Dla te go in ży nie -
ro wie Lie bher ra za dba li o ła -
twość ich czysz cze nia i co -
dzien nej kon ser wa cji

a Hy dro sta tycz ny na pęd jaz dy
umoż li wia płyn ne przy spie -
sza nie we wszyst kich za kre -
sach pręd ko ści, bez za uwa -
żal nych zmian bie gów i bez
prze rwy w trak cji. Po nad to
ha mu je nie za leż nie, dzię ki
cze mu ha mu lec za sad ni czy
dzia ła tyl ko wspo ma ga ją co
i prak tycz nie nie zu ży wa się 
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Pod czas pra cy na wy sy pi skach śmie ci czy pla cach prze ła dun ko -
wych – na przy kład zło mo wi skach i por tach mor skich – ma szy ny na -
ra żo ne są na bar dzo agre syw ne dzia ła nie szko dli wych sub stan cji.
Są to naj czę ściej żrą ce kwa sy, sól i róż ne go ro dza ju che mi ka lia, któ -
re krok po kro ku nisz czą sprzęt. Bez od po wied nie go za bez pie cze nia
new ral gicz nych pod ze spo łów ma szy ny nie ma ją naj mniej szych
szans. Wła śnie dla te go kon struk to rzy ła do wa rek Ko mat su wy ko -
rzy sty wa nych do prze ła dun ku od pa dów za dba li o ich fa brycz ne
przy sto so wy wa nie do pra cy na wet w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. Wszyst kie ele men ty do dat ko we go wy po sa że nia, przede
wszyst kim róż ne go ro dza ju za bez pie cze nia chro nią ce wszyst kie
new ral gicz ne pod ze spo ły przed uszko dze niem, są mon to wa ne
bez po śred nio w fa bry ce i ob ję te peł ną gwa ran cją pro du cen ta.
Spe cja li stycz ne za bez pie cze nia gwa ran tu ją dłu go trwa łą i bez a wa -
ryj ną eks plo ata cję. Pa kiet za bez pie czeń i do dat ko we go osprzę tu
do pa so wa no do ła do wa rek ko ło wych se rii 8 obej mu ją cej mo de le
WA 200, WA 270, WA 320, WA 380 oraz WA 470. Pod czas pra cy na zło -
mo wi skach i wy sy pi skach śmie ci ma szy ny na ra żo ne są przede
wszyst kim na uszko dze nia me cha nicz ne. Dla te go też ła do war ki Ko -
mat su do po sa żyć moż na w róż ne go ro dza ju osło ny, któ re chro nią
new ral gicz ne pod ze spo ły. W ten spo sób sku tecz nie ochro nić moż -
na si łow ni ki ra mie nia wraz z prze wo da mi hy drau licz ny mi, tło czy -
sko si łow ni ka łyż ki i czuj ni ki funk cji po wro tu do po zy cji ko pa nia,
czy prze gub ra my. W tym ostat nim przy pad ku sto so wa na jest
nie zwy kle wy trzy ma ła osło na gu mo wa za po bie ga ją ca gro ma dze -
niu się za nie czysz czeń na ele men tach prze gu bu. Ogra ni cza to
nie tyl ko ry zy ko je go uszko dze nia, ale tak że za pró sze nia ognia.
W po dob ny spo sób za bez pie czo ne zo sta ły in ne ele men ty me cha -
nicz ne. Jed nak naj więk szym wy zwa niem dla kon struk to rów by ło
za pew nie nie od po wied niej ochro ny – na ra żo ne mu w naj więk szym
stop niu na uszko dze nia – pod wo ziu ma szyn. Do uszko dzeń me -
cha nicz nych do cho dzą ogni ska ko ro zji two rzą ce się za spra wą de -
struk tyw ne go od dzia ły wa nia róż ne go ro dza ju sub stan cji che micz -
nych. Aby te mu za po bie gać Ko mat su opra co wa ło pro gram „Salt
& Che mi cal”, któ ry tak sku tecz nie za bez pie cza new ral gicz ne pod -
ze spo ły i kom po nen ty, że ma szy ny pra cu ją rów nie bez a wa ryj nie
i tak sa mo dłu go, jak w śro do wi sku nie sprzy ja ją cym po wsta wa -
niu ko ro zji. Aby do dat ko wo zwięk szyć ich od por ność, głów ne
ele men ty ła do wa rek po kry wa ne są do dat ko wą war stwą la -
kie ru z mi ki że la znej. W ten spo sób po wsta je
swe go ro dza ju zbro ja chro nią ca ma -
szy nę sku tecz nie przed ko ro zją, pro -

mie nio wa niem UV, za py le niem po wie trza i żrą cy mi che mi ka lia mi.
Kon struk to rzy Ko mat su za dba li tak że o bez pie czeń stwo ope ra to -
rów. W tym ce lu mon to wa na jest osło na przed niej szy by, któ ra nie
ogra ni cza wi docz no ści, a jej ła twy de mon taż uła twia czysz cze nie
szkla nych po wierzch ni. Na tu ral nie ka bi na jest do kład nie uszczel -
nio na, a sku tecz ne fil try za po bie ga ją do sta niu się do wnę trza ja -
kich kol wiek szko dli wych sub stan cji.
Do dat ko wo uszczel nio no tak że me cha nicz ne czę ści ma szyn oraz
wszyst kie złą cza elek trycz ne. Pod ze spo ły we wnętrz ne chro nią
spe cjal ne po dwój ne uszczel ki, a na ze wnątrz ma szy ny za sto so -
wa no in no wa cyj ne uszczel nie nie z kurcz li we go pla sti ku i krze mu.
Za po bie ga to prze ni ka niu do ukła du elek trycz ne go za nie czysz -
czeń, ta kich jak ga zy, so le, chlo rek ma gne zu czy wo da. W agre -
syw nym śro do wi sku na wet naj wyż szej ja ko ści uszczel nie nie cy -
lin dra hy drau licz ne go po pew nym cza sie mo że ulec awa rii. Dla te -
go in ży nie ro wie Ko mat su za sto so wa li roz wią za nie po le ga ją ce
na po kry wa niu uszczel nień do dat ko wą war stwą sma ru.
Z ko lei no wo za pro jek to wa ne krat ki wlo tu po wie trza oraz siat ka
ochron na ko mo ry sil ni ka za po bie ga ją gro ma dze niu się na nich
za nie czysz czeń, któ re mo gły by za tkać i spo wo do wać awa rię
ukła du chło dze nia. Do dat ko wo au to ma tycz nie ste ro wa ny z ka -
bi ny dwu kie run ko wy wen ty la tor chłod ni cy znacz nie uła twia
kon ser wa cję i czysz cze nie dzię ki moż li wo ści czysz cze nia ukła -
du chło dze nia po przez wy dmu chi wa nie za bru dzeń. Na to miast
spe cjal ny oczysz czacz po wie trza usu wa 98% za wie szo ne go
w po wie trzu py łu, a to prze dłu ża ży wot ność stan dar do we go fil -
tra i po ma ga sku tecz nie chro nić sil nik. 
Do pra wi dło wej i bez a wa ryj nej eks plo ata cji ma szyn nie zbęd ne jest
tak że stosowanie od po wied niego ogu mie nia od por nego na prze -
bi cie, prze cię cie i ro ze rwa nie. W ce lu do dat ko we go za bez pie -
cze nia przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi opo ny ła do wa rek
moż na na peł niać ela sto me rem. Do stęp ne są też opo ny peł ne.
Na ży cze nie moż na za mó wić tak że spe cja li stycz ny osprzęt.

Kwa sy i py ły Ko mat su nie strasz ne 
Ma szy ny wy ko rzy sty wa ne przy prze ła dun ku nie czy sto ści sta łych i płyn nych na wy sy pi skach,
czy przy pry zmach kom po sto wych na ra żo ne są na od dzia ły wa nie nie ko rzyst nych czyn ni ków,
ta kich jak wy so kie za py le nie czy agre syw ne sub stan cje. Dla te go wła śnie kon struk to rzy ła do wa -
rek ko ło wych Ko mat su opra co wa li ca ły sze reg fa brycz nych mo dy fi ka cji i opcji do dat ko wych
przy sto so wu ją cych ma szy ny do efek tyw nej pra cy w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych. 

Do wy bo ru są mię dzy in -
ny mi łyż ki uła twia ją ce na -

bie ra nie od pa dów, łyż ki
chwy ta ko we do mul czo wa -
nia czy wi dły do kom po stu. 





wa nie me ta lo wych zbior ni ków pa li wa i ole ju hy -
drau licz ne go, dzię ki cze mu ma szy na jest mniej
po dat na na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Wie le wy sił ku po świę co no na za pew nie nie jak
naj więk szej trwa ło ści. W ma szy nie mon to wa ne są
osie Car ra ro, a wzmoc nio na oś tyl na (He avy Du -
ty) o róż ni co wym ogra ni czo nym po śli zgu (LSD)
prze no si bły ska wicz nie mo ment na pę do wy
na mięk kim i nie rów nym te re nie, co znacz nie po -
pra wia wła ści wo ści trak cyj ne. Mak sy mal ny sto su -
nek mo men tu ob ro to we go na przed niej osi za -
pew nia z ko lei do sko na łą przy czep ność.
W ukła dzie hy drau licz nym za sto so wa no za wo ry
prze ciw prze cią że nio we ty pu an ti -shock oraz an -
ty ka wi ta cyj ne. W za leż no ści od po trzeb za wór od -
cią ża ją cy au to ma tycz nie re gu luje   wy da tek pomp
głów nych oraz po moc ni czej . Spe cjal ny układ za -
bez pie cza ją cy dez ak ty wu je joy stick na czas prze -
jaz dów. Dzię ki te mu od pa da ry zy ko przy pad ko -
we go uru cho mie nia ra mie nia ko par ko we go.
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. 
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Pro duk cja ko par ko -ła do wa rek MST ma dłu gie i bo -
ga te tra dy cje. Uru cho mio na zo sta ła bo wiem w ro -
ku 1976. Po cząt ki by ły dość skrom ne, dziś jed nak
tu rec ka fir ma po wiel kich prze obra że niach i in we -
sty cjach oraz prze nie sie niu pro duk cji do no wej fa -
bry ki sta ła się po ten ta tem wy twa rza ją cym po -
nad pięć ty się cy ma szyn rocz nie. Speł nia ją one
świa to we stan dar dy, nic za tem dziw ne go, że znaj -
du ją co raz wię cej na byw ców tak że po za Tur cją.
W Pol sce ich wy łącz nym dys try bu to rem jest kra -
kow ska fir ma Ama go. – Two rzy my sil ną kon ku ren -
cję dla in nych ma rek, bo ko par ko -ła do war ki MST
wy róż nia ją się wy so ką ja ko ścią wy ko na nia, eko -
no micz ną eks plo ata cją oraz nie za wod no ścią.
Oprócz te go za pew nia my wspar cie dla na byw -
ców ma szyn MST w po sta ci ob słu gi ser wi so wej
na naj wyż szym po zio mie i za opa trze nia we wszel -
kie czę ści za mien ne – tłu ma czy Piotr Klu pa, dy -
rek tor za rzą dza ją cy Ama go. 
Uno wo cze śnie nie kon struk cji i zwięk sze nie pro -
duk cji ko par ko -ła do wa rek MST by ło moż li we
dzię ki te mu, że ich pro du cent stał się spół ką za -
leż ną hol din gu San ko. Jest to jed no z naj więk -
szych tu rec kich przed się biorstw, dzia ła ją ce
w ska li mię dzy na ro do wej i za trud nia ją ce po -
nad czter na ście ty się cy pra cow ni ków. Efek tem
no wych moż li wo ści jest mię dzy in ny mi fla go wy
mo del – ko par ko -ła do war ka MST 642. Pro du ko -
wa na jest z wy ko rzy sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców, jak np. czte ro cy lin dro wy
sil nik Per kin sa. Po za tym ma szy na zo sta ła stan -
dar do wo wy po sa żo na w au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów PowerShift. Po zwa la to na zmia nę bie gów
pod ob cią że niem, a sys tem ECU kon tro lu je elek -
tro nicz nie wła ści wy do bór bie gu chro niąc w ten
spo sób prze kład nię. Oprócz au to ma tycz nej skrzy -
ni bie gów, stan dar do we wy po sa że nie ko par ko -ła -
do war ki MST 642, sta no wi tak że szyb ko złą cze hy -
drau licz ne z przo du, łyż ka dzie lo na (tak zwa ny
kro ko dyl) z wi dła mi, tyl ne ra mię te le sko po we, do -
dat ko wa in sta la cja hy drau licz na pod młot, a tak że
kli ma ty za cja au to ma tycz na.
Na efek tyw ność pra cy du ży wpływ ma szyb ko -
złą cze umoż li wia ją ce bły ska wicz ne od pię cie łyż -
ki oraz uła twia ją ce 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, a to jest nie zwy kle istot ne pod czas
roz ła dun ku po jaz du czy prze no sze nia pa let. Do -
brym roz wią za niem oka za ło się tak że za sto so -
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MST? Ko par ko -ła do war ka dla „komunalki”!
Ko par ko -ła do war ki to cią gle naj po pu lar niej sze ma szy ny wśród pol skich użyt kow ni ków. I nie
za no si się na to by stra ci ły pal mę pierw szeń stwa na rzecz in nych ma szyn. Je że li na wet za -
in te re so wa nie tra ci bran ża bu dow la na, to spad ki sprze da ży kom pen su ją fir my pro wa dzą ce
ro bo ty ko mu nal ne, czy pro wa dzą ce re mon ty miej skiej in fra struk tu ry. Ko par ko -ła do war ki
spraw dza ją się tak że ja ko ma szy ny po moc ni cze w fir mach dro go wych i bru kar skich. 

a Koparko-ładowarki MST
pro du ko wa ne są z wy ko rzy -
sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców,
między innymi sil ni ków Per -
kins speł nia ją cych naj now -
sze nor my emi sji spa lin

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

f Ra mio na wy się gni ków ła do -
war ko we go i ko par ko we go
im po nu ją so lid no ścią wy ko -
na nia. Dzięki wzmoc nieniu
pro fi li bocz nych ele men ty te
zy ska ły wyż szą od por ność
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Spe cy fi ka wa run ków pra cy na skła do wi skach od -
pa dów po wo du je, że ma szy ny na ra żo ne są
na bez po śred ni kon takt z wie lo ma spe cy ficz ny mi
i agre syw ny mi sub stan cja mi. Kon takt ele men tów
pod wo zia z za le ga ją cy mi tam sub stan cja mi
zwięk sza ry zy ko uszko dzeń, do te go do cho dzi
nie prze wi dy wal ne, nie sta bil ne pod ło że oraz nie -
zno śny odór. To wszyst ko spra wia, że w tak spe -
cy ficz nych wa run kach spraw dzą się tyl ko wy jąt -
ko we ma szy ny. Oka zu je się, że spy char ki Dres -
sta są do brze przy go to wa ne i wy po sa żo ne na wet
na wy pa dek ta kich sy tu acji. W efek cie ma szy ny
te moż na spo tkać na skła do wi skach od pa dów
na ca łym świe cie, a z po wo du swej uni wer sal no -
ści są tam wy ko rzy sty wa ne tak że do: przy go to -
wa nia te re nu pod wy sy pi sko, bu do wy dróg do jaz -
do wych, prze miesz cza nia i kom pak to wa nia od -
pa dów, za gęsz cza nia i skar po wa nia skła do wisk
oraz roz pro wa dza nia warstw prze sy po wych. 
Spo śród ca łej ga my spycha rek gą sie ni co wych
mar ki Dres sta naj czę ściej sto so wa ny mi w skła -
dach od pa dów są śred niej wiel ko ści ma szy ny
TD -15 i TD -20R. Oba mo de le w przy pad ku za ku -
pu przez skła do wi ska do po sa żo ne są w le miesz
z ażu ro wą nad staw ką, któ ra nie tyl ko zwięk sza je -
go po jem ność, ale sku tecz nie za po bie ga prze sy -
py wa niu się od pa dów na si łow ni ki hy drau licz ne.
Po za tym ma szy ny wy po sa żo ne zo sta ją w róż ne -
go ty pu osło ny za po bie ga ją ce wci ska niu się za -
nie czysz czeń w ele men ty pod wo zia oraz do dat -
ko we wzmoc nie nia za bez pie cza ją ce mi sę ole jo -
wą sil ni ka i skrzy ni bie gów. Do dat ko we za bez pie -
cze nia sto su je się 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 ją cy więk szą po wierzch nię wstęp ny
filtr po wie trza kie ro wa ne go do sil ni ka, 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 ny
mo gą pra co wać z za kła da ną wy daj no ścią, bez
bez pro duk tyw nych prze sto jów. Bra kowi prze sto -
jów sprzy ja też nie skom pli ko wa na ob słu ga co -
dzien na. Punk ty ser wi so we są ła two do stęp ne,
a co dzien na ob słu ga jest nie skom pli ko wa na

i spro wa dza się prak tycz nie tyl ko do spraw dze -
nia po zio mu pły nów eksploatacyjnych. 
W ma szy nach za sto so wa no 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,
któ re 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 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 ukła du jezd ne go i ele men tów ukła du
na pę do we go. Z ko lei 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. 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 -
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Dressta – opty mal ne spy char ki 
do pra cy na wy sy pi skach
Eks tre mal ne wa run ki pra cy na skła do wi skach od pa dów wy ma ga ją sto so wa nia pro fe sjo nal ne go
sprzę tu. Mu si on cha rak te ry zo wać się nie tyl ko od po wied nią wy trzy ma ło ścią, ale też za pew nić
wła ści wy po ziom bez pie czeń stwa zwłasz cza, że za gęsz cza nie i skar po wa nie skła do wisk wią że
się z du żym ry zy kiem zwią za nym z nie spo dzie wa nym prze su wa niem się mas. Wszyst kie te ce -
chy po sia da ją spy char ki gą sie ni co we mar ki Dres sta, a mo de le se rii TD -15 i TD -20 wy da ją się
być wręcz stwo rzo ne do pra cy na wet w tak nie sprzy ja ją cych warunkach roboczych.

a Spe cy fi ka wa run ków pra cy
na skła do wi skach od pa dów
po wo du je, że ma szy ny na ra -
żo ne są na bez po śred ni kon -
takt z wie lo ma spe cy ficz ny mi
i agre syw ny mi sub stan cja mi
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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 wen ty la cyj ny. Du że
po wierzch nie prze szklo ne za pew nia ją do sko na -
łą wi docz ność na ob szar przed ma szy ną, jak
rów nież 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 (tak zwanej pre se lek cji)
oraz sa moczyn 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. Komfor to wy fo tel z amor ty za cją pneu -
ma tycz ną ma moż li wość ob ro tu o pięt na ście
stop ni w pra wo, co zwięk sza po le wi dze nia i wy -
go dę ob słu gi. 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.

Pra cę na wy sy pi sku uła twia też za sto so wa ny
w spy char kach sys tem prze no sze nia na pę du. Au -
to ma tycz nie do pa so wu je on pręd kość ma szy ny
do wa run ków ob cią że nia osprzę tu ro bo cze go. Po -
zwa la to osią gnąć opty mal ną si łę spy cha nia lub
zry wa nia, a jed no cze śnie za po bie ga wstrzą som
ukła du na pę do we go i zwięk sza mo ment ob ro to -
wy nie zbęd ny do za pew nie nia sze ściu pręd ko ści
jaz dy – za rów no do przo du, jak i do ty łu. Pod wo -
zia spy cha rek do pra cy na skła do wi skach od pa -
dów wy po sa żo ne są w pły ty gą sie ni co we z otwo -
ra mi, dzię ki któ rym usu wa ny jest nad miar ma te -
ria łu z prze strze ni po mię dzy zę ba mi ko ła łań cu -
cho we go, a tu le ja mi łań cu cha gą sie ni co we go.

a Ope ra tor spy char ki pra cu ją -
cy na skła do wi sku od pa dów
do ce ni nie tyl ko kom fort, ale
tak że szczel ność ka bi ny wy -
po sa żo nej w efek tyw ny sys -
tem wen ty la cyj ny
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Mi ni cią gnik BX231 wy po sa żo ny jest w 3-cy lin dro -
wy sil nik Ku bo ta D902 o mo cy 23 KM, dwu za kre -
so wą prze kład nię hy dro sta tycz ną oraz 4 sek cje
hy drau licz ne w roz mia rze BG3, do stęp ne w stan -
dar do wym wy po sa że niu. No wy mo del po sia da
bar dzo moc ną ra mę głów ną, któ ra zo sta ła za pro -
jek to wa na z my ślą o jak naj wyż szym udźwi gu.
Po zwo li ło to na uzy ska nie im po nu ją cej no śno ści
przed niej i tyl nej osi, a war tość ze stan dar do wym
wy po sa że niem jest na wet o 108% wyż sza, niż
w kon struk cjach kon ku ren cyj nych. A dzię ki te mu
moż li wa jest współ pra ca ma szy ny z więk szo ścią
ty po wych osprzę tów ro bo czych.
Ja poń scy in ży nie ro wie wie le uwa gi po świę ci li
zwięk szeniu er go no mii oraz uproszczeniu ob słu -
gi no we go mi ni cią gni ka. Mo del BX231 wy po sa -
żo no w no wy, bar dziej er go no micz ny joy stick hy -
drau licz ny do ste ro wa nia dwie ma przed ni mi sek -
cja mi. Na to miast za ste ro wa nie tyl ny mi sek cja mi
od po wia da ją dwie od dziel ne dźwi gnie hy drau licz -
ne. Cią gnik Ku bo ta BX231 wy po sa żo no po nad to
w re gu lo wa ną kie row ni cę oraz no wą, pod świe tla -
ną ta bli cę roz dziel czą. Z ko lei nad bez pie czeń -
stwem ope ra to ra czu wa skła da na ra ma ROPS
z blo ka dą. Na to miast dzię ki prze stron nej plat for -
mie mo del BX231 ofe ru je du żą ilość miej sca na -
wet przy za mon to wa nej ka bi nie.

Cią gnik Ku bo ta BX231 przy sto so wa ny jest
do współ pra cy z ko siar ką Dri ve -Over -Mo wer -
deck, któ rej mon taż jest bar dzo szyb ki i pro sty.
Naj więk szą za le tą sys te mu Dri ve -Over -Mo wer -
deck jest współ pra ca z przed nim WOM – ozna -
cza to, że nie trze ba już de mon to wać żad nych
czę ści ma szy ny przy wy ko rzy sta niu ko siar ki
mię dzy osio wej, jak ma to miej sce w po dob -
nych sys te mach in nych pro du cen tów. Prze kła -
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Mi ni cią gnik 

Ku bo ta BX231

Od ko sze nia tra wy po kształ to wa nie kra jo bra zu – no wy cią gnik kom pak to wy Ku bo ta BX231 zo stał
za pro jek to wa ny tak, że by spro stać wie lo go dzin nym, wy ma ga ją cym pra com. No wy mi ni cią gnik za -
stę pu je cie szą cy się uzna niem mo del BX2350. Z po przed ni ka wy ko rzy sta no spraw dzo ne pod ze spo -
ły, któ re wspar te zo sta ły naj no wo cze śniej szy mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny mi. Ja poń scy kon -
struk to rzy za pre zen to wa li rów nież kom pa ty bil ną z cią gni kiem ko siar kę Dri ve -Over -Mo wer deck.

a W za leż no ści od ro dza ju
opon no wy cią gnik mo że pra -
co wać na róż no rod nym pod -
ło żu. Dzię ki te mu oraz bo ga -
te mu oprzy rzą do wa niu znaj -
du je za sto so wa nie za rów no
przy pie lę gna cji te re nów zie -
lo nych, jak i w prze my śle

W S Z E C H  S T R O N  N Y P O  M O C  N I K

s Cią gnik wy po sa żo no w re gu -
lo wa ną kolumnę kie row ni cy
oraz no wą ta bli cę roz dziel czą
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da się to na zdecydowanie krót szy czas wy mia -
ny osprzętu roboczego oraz znacz nie więk szą
je go funk cjo nal ność.
Użyt kow nik no we go, kom pak to we go cią gni ka
Ku bo ta BX231 moż na do sto so wać go do ca łe -
go sze re gu naj róż niej szych za sto so wań, ma jąc
do wy bo ru od po wied nie opo ny. Do stęp ne są
ko ła na na wierzch nie tra wia ste, rol ni cze oraz
prze my sło we. Cią gnik moż na też wy po sa żyć
w wy daj ny ła do wacz czo ło wy Ku bo ta LA 243 lub
jed ną z trzech ko sia rek (o sze ro ko ści ko sze nia
od 1,22 do 1,52 me tra). Po za tym mo del Ku bo -
ta BX231 mo że być wy po sa żo ny w je den
z dwóch so lid nych ko szy do tra wy o dol nym
bądź wy so kim wy sy pie, o po jem no ści do 600
li trów. Kosz dol ne go wy sy pu GCD 600 C po sia -
da po nad to zin te gro wa ną dmu cha wę o opa ten -
to wa nej kon struk cji. 
W sto sun ku do swe go po przed ni ka, czy li do ce -
nia nej przez użyt kow ni ków ma szy ny BX2350,
w no wym mo de lu uła twio no rów nież co dzien ną
kon ser wa cję. Skró co no też czas po trzeb ny
na wy ko na nie czyn no ści ob słu go wych. Oka za ło
się to moż li we mię dzy in ny mi dzię ki zmia nie bu -
do wy po kry wy sil ni ka. Skła da się ona, co spra wia
że do stęp do naj waż niej szych punk tów ser wi so -
wych jest nie zwy kle pro sty i szyb ki. Sze ro ka ga -
ma de dy ko wa nych ak ce so riów oraz świet ny sto -
su nek ce ny do ja ko ści, czy ni z Ku bo ty BX231
wszech stron ne go po moc ni ka.

www.kubota-eu.com

f Mon taż, kom pa ty bil nej z no -
wym cią gni kiem, ko siar ki
mię dzy osio wej Dri ve -Over -
-Mo wer deck jest bar dzo
pro sty. Do jej mon ta żu nie
trze ba de mon to wać żad -
nych ele men tów i w efek cie
ca ła czyn ność pod łą cze nia
na rzę dzia jest bar dzo krót ka
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Nad miar po kry wy śnież nej na dro gach, par kin -
gach czy chod ni kach oraz nie bez piecz ne ob lo -
dze nie wy ma ga spraw ne go, moc ne go i nie za -
wod ne go sprzę tu. W wie lu mia stach obo wią zek
utrzy ma nia dróg i ulic zle ca się fir mom ze wnętrz -
nym. Za rów no za rząd cy, jak i wy ko naw cy dba jąc
o na le ży te utrzy ma nie dróg, kie ru ją się przy wy -
bo rze sprzę tu ce ną, ja ko ścią, funk cjo nal no ścią,
kom for tem i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji, gwa -
ran cją, ser wi sem i do stęp no ścią czę ści za mien -
nych. Ta kie kry te ria speł nia ją w peł ni pro duk ty fir -
my SaMASZ. Spół ka dys po nu je w tym wzglę dzie
od po wied nią ofer tą, gdyż pro du ku je 70 mo de li
ma szyn słu żą cych do usu wa nia śnie gu i bez tru -
du moż na do brać opty mal ne roz wią za nie do da -
nej wiel ko ści i ro dza ju na wierzch ni. 
– W od śnie ża niu na wierzch ni naj pow szech niej -
szym i bar dzo sku tecz nym sprzę tem są płu gi od -
śnież ne. Ma my bar dzo bo ga tą ofer tę tych urzą -
dzeń, od naj mniej szych, któ re moż na sto so wać
w ze sta wach z nie wiel ki mi cią gni ka mi lub mi ni ła -
do war ka mi po te naj więk sze współ pra cu ją ce np.
z du ży mi sa mo cho da mi ko mu nal ny mi do zbie ra -
nia od pa dów. Nasz sprzęt spraw dzi się więc za -
rów no przy od śnie ża niu na wierzch ni dróg oraz
ulic, jak i uli czek osie dlo wych, par kin gów czy ale -
jek par ko wych – za pew nia Piotr Piotr Ce be liń ski,
kie row nik Dzia łu Han dlu Kra jo we go i Spe dy cji
w spół ce SaMASZ. 
Naj więk szy pług w ofer cie SaMASZ to JUMP 280,
wa ży 530 kg, a ma sa ta za pew nia efek tyw ne od -
śnie ża nie po przez moc ny do cisk do na wierzch ni.
Prze zna czo ny jest do usu wa nia du żych ilo ści śnie -
gu w te re nach miej skich, jak i wiej skich, nie za leż -
nie od stop nia zlo do wa ce nia śnie gu. Urzą dze nie
o sze ro ko ści ro bo czej 2.800 mm i wy so ko ści od -
kład ni cy 1.070 mm mo że być mon to wa ne do cią -
gni ków o mo cy 80-160 KM, jak i do ła do wa rek
oraz po jaz dów oczysz cza nia miej skie go. A uni ka -
to wy me cha nizm od kład ni cy i du ży ką ta na tar -
cia trzyseg men to we go le mie sza (od 35°) za pew -
nia ją wy daj ną pra cę na każ dej po wierzch ni. 
Naj mniej szym wśród płu gów od śnież nych
SaMASZ jest SMART, któ ry zna ko mi cie spraw dza
się na wąskich osie dlo wych ulicz kach czy par kin -
gach. Dzię ki sprę ży no we mu bez piecz ni ko wi na jaz -
do we mu, pod czas na je cha nia na prze szko dę le -
miesz się po chy la, za pew nia jąc du żą sta bil ność.
Pług moż na łą czyć z wie lo ma no śni ka mi – cią gni -
ka mi ko mu nal ny mi, rol ni czy mi, ła do war ka mi, sa -
mo cho da mi te re no wy mi i po jaz da mi ko mu nal ny -
mi. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je wy so ka sku -
tecz ność od śnie ża nia osiągnięta dzięki za sto so -

wa niu trzydziestostop nio we go ką ta na tar cia le mie -
sza.SaMASZ oferuje tak że od śnie żar kę wir ni ko
wą o sze ro ko ści ro bo czej 200 i 250 centymetrów,
któ ra od rzu ca śnieg na od le głość do 30 metrów. 
– Od śnie żar ka wir ni ko wa Tor na do jest przy sto so wa -
na do współ pra cy z wie lo ma róż ny mi no śni ka mi. Mo -
że być mo co wa na za rów no z przo du, jak i z ty łu cią -
gni ka. W ce lu za pew nie nia lep sze go kom for tu pra cy
ope ra to ra za mon to wa no hy drau licz nie re gu lo wa ny
ko min (o 360°) oraz ste ro wa nie ką tem wy rzu tu śnie -
gu, po zwa la ją cym na do bra nie opty mal nej po zy cji
wy rzu to wej – in for mu je Piotr Ce be liń ski.
Funk cjo nal ność od śnie żar ki by ła by nie peł na, gdy -
by nie zo sta ła prze wi dzia na moż li wość prze miesz -
cza nia za gar nia ne go śnie gu bez po śred nio na no -
śnik trans por to wy. W tym ce lu opcjo nal nie moż na
wy po sa żyć urzą dze nie w wy so ki ko min, umoż li wia -
ją cy bez po śred ni za ła du nek na przy cze pę. Po zwa -
la to za osz czę dzić czas, pie nią dze i prze strzeń,
gdyż nie za wsze jest miej sce, aby roz su nię ty śnieg
za lę gał w hał dach na po bo czach czy traw ni kach.

MASZYNY KOMUNALNE
www.samasz.pl

Nie tyl ko płu gi i pia skar ki
Zi ma to czas wy tę żo nych prac firm ko mu nal nych zaj mu ją cych się utrzy ma niem po rząd ku
na dro gach, uli cach, par kin gach, pla cach i po zo sta łych po wierzch niach miej skich. Ob fi te opa -
dy śnie gu i to wa rzy szą cy im sil ny wiatr utrud nia ją pra cę dro go wców i tyl ko po sia da nie od po -
wied nie go sprzę tu umoż li wi sku tecz ne od śnie ża nie. 

a Płu gi od śnież ne spół ki
f SaMASZ z po wo dze niem

mo gą być sto so wa ne za rów -
no w ze sta wach z cięż ki mi
po jaz da mi ko mu nal ny mi, jak
i z ma ły mi, ta ki mi jak na przy -
kład ła do war ki ko ło we. Dzię -
ki te mu przy ich po mo cy
moż na za pew nić droż ność
na głów nych ar te rii ko mu ni -
ka cyj nych oraz osie dlo wych
uli cach, alej kach par ko wych
i par kin gach
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Spół ka Po wers Ma szy ny od ro ku 2014 jest wy -
łącz nym dys try bu to rem roz drab nia czy mo bil nych
au striac kie go pro du cen ta Lind ner GmbH. O tym,
że roz drab nia cze mar ki Lind ner to naj moc niej sze
ma szy ny na ryn ku w swo jej kla sie mie li oka zję
prze ko nać się przed się bior cy pod czas pro wa dzo -
nych przez dys try bu to ra prak tycz nych te stów.
Zresz tą opi nie tych, któ rzy zde cy do wa li się już
na za kup tych ma szyn po twier dza ją, że ich wy ko -
na nie i dba łość o naj drob niej sze szcze gó ły za słu -
gu je na naj wyż sze uzna nie. Nic więc dziw ne go,

że fi nal ny pro dukt jest naj wyż szej ja ko ści i po zwa -
la na eko no micz ną oraz bez a wa ryj ną pra cę przez
dłu gie la ta. Na ży wot ność wszyst kich ele men tów
ma wpływ ja kość wy ko rzy sta nych ma te ria łów, jak
np. prze no śnik wy ła dow czy wy ko na ny z ocyn ko -
wa nej sta li. Prze wo dy hy drau licz ne na ze wnątrz
ma szy ny znaj du ją się tyl ko w miej scu skła da nia
prze no śni ka, na to miast w punk tach sta łych są za -
sto so wa ne prze wo dy ze sta li nie rdzew nej. 
Z ko lei za sto so wa ne roz wią za nia tech no lo gicz -
ne po zwa la ją na uzy ska nie wy so kiej wy daj no -
ści przy ni skim spa la niu. Pod czas kil ku dzie się -
ciu po ka zów prze pro wa dzo nych u klien tów, ko -
rzy sta jąc głów nie z ma te ria łów wiel ko ga ba ry to -
wych uzy ska no śred nie spa la nie ole ju na pę do -
we go w gra ni cach 23 l/h. Na eko no mię pra cy
wpły wa też dłu gi i sze ro ki prze no śnik wy ła dow -
czy, któ ry po zwa la na za ła du nek kon te ne rów,
a wy so kość wy sy pu jest re gu lo wa na. Zresz tą
ca ła ob słu ga ma szy ny jest nie zwy kle przy ja zna
dla ope ra to ra. Ma szy ny mo bil ne Lind ner po sia -
da ją moż li wość do sto so wa nia pa ra me trów pra -
cy do róż nych ma te ria łów, któ re moż na za pi sać
w pa mię ci urzą dze nia i w ra zie po trze by wy brać
pro gram pra cy od po wied ni do ak tu al nych po -
trzeb. No wo cze sny, do ty ko wy pa nel ste ro wa -
nia ma szy ny po zwa la na pod gląd wszyst kich
pa ra me trów pra cy łącz nie ze śred nim i ak tu al -
nym spa la niem ole ju na pę do we go, ob cią że nia
wa łów i wie lu in nych.
Wszyst kie funk cje ma szy ny moż na uru cho mić w try -
bie ręcz nym oraz w au to ma tycz nym, przy czym ste -

www.powers.pl

Mo bil ne zna czy sku tecz ne i wy daj ne
Za da nia ja kie ma ją do wy ko na nia za kła dy uty li zu ją ce od pa dy, wy ma ga ją sto so wa nia naj no wo -
cze śniej szych ma szyn i urzą dzeń, gdyż tyl ko ta kie gwa ran tu ją pro wa dze nie sku tecz ne go re cy -
klin gu i uty li za cji. Do dat ko wo ce nio ne są ma szy ny, któ re są nie tyl ko wy daj ne, ale tak że wy -
trzy ma łe i mo gą ce w krót kim cza sie roz po cząć efek tyw ną pra cę w róż nych miej scach. A ta ki mi
wła śnie ce cha mi cha rak te ry zu ją się mo bil ne roz drab nia cze mar ki Lind ner. 

a Nie któ re mo de le mo bil nych
roz drab nia czy fir my Lind ner
wy po sa żo ne są we wła sny
na pęd. Uła twia to nie tyl ko
ich trans port, ale przede
wszyst kim zwięk sza efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szy n

s Uni wer sal ność, mo bil ność
oraz du ża wy trzy ma łość ma -
szyn Lind ner pre dys po nu je je
do pra cy w tak wy ma ga ją cych
miej scach, jak wszel kie go ro -
dza ju pla ce prze ła dun ko we
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ro wa nie w try bie au to ma tycz nym od by wa się głów -
nie za po mo cą pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia. 
W try bie ręcz nym mo że my uru cho mić wa ły
w przód lub w tył, w ce lu od blo ko wa nia ma szy ny. 
Pi lot zdal ne go ste ro wa nia po zwa la na włą cze nie
i wy łą cze nie ma szy ny, re gu la cję wy so ko ści se -
pa ra to ra ma gne tycz ne go, umiesz czo ne go
nad prze no śni kiem wy ła dow czym, re wer so wa nie
wa łów, re gu la cję wy so ko ści prze no śni ka w cza -
sie pra cy ma szy ny, pod no sze nie obu czę ści ko -
sza za sy po we go, a tak że jaz dy ma szy ny w przy -
pad ku, kie dy urzą dze nie wy po sa żo ne jest w pod -
wo zie gą sie ni co we. 
Au to ma ty ka za sto so wa na w ma szy nach mo bil -
nych Lind ner po zwa la na za po bie ga nie ewen tu -
al nym uszko dze niom. W przy pad ku wy stą pie nia
ob cych ma te ria łów, nie pod le ga ją cych roz drob -
nie niu, jak na przy kład za nie czysz cze nia me ta -
licz ne, za bez pie cze nie wy łą cza pra cę wa łów, aby
za po biec wy ła ma niu zę bów na tar czach wa łu.
Rów nież w przy pad ku blo ka dy prze no śni ka głów -
ne go wa ły au to ma tycz nie za trzy mu ją się, co za -

po bie ga dal sze mu gro ma dze niu się roz drob nio -
ne go ma te ria łu pod prze no śni kiem. Po zwa la to
na unik nię cie dłu gich prze sto jów prze zna czo nych
na czysz cze nie ma szy ny. 
Ze wzglę du na za sto so wa ne prze kład nie, o naj -
więk szym na ryn ku mo men cie ob ro to wym, zę by
i tar cze roz drab nia ją ce mu szą być spe cjal nie
wspa wa ne, gdyż w prze ciw nym przy pad ku wy ła -
my wa ły by się. Roz drab niacz Lind ner Ur ra co 75
uzy sku je mo ment ob ro to wy na każ dy z wa łów
o wiel ko ści 240.000 Nm, a Lind ner Ur ra co 95 od -
po wied nio 480.000 Nm. Wa ły w roz drab nia czach
mo bil nych Lind ner pra cu ją syn chro nicz nie.
Ma szy ny mo bil ne marki Lind ne r są obec nie naj -
bar dziej nie za wod ne i wy daj ne w swej kategorii.
Ich stosowanie po zwa la ich użytkownikowi  znacz -
nie ob ni żyć kosz ty pro duk cji. 
Fir ma Po wers Ma szy ny za pew nia swo im klien tom
tak że pro fe sjo nal ny ser wis na te re nie ca łe go kra -
ju. Za trud nie ni w nim me cha ni cy po sia da ją od po -
wied nie cer ty fi ka ty fir my Lind ner, a wie lo let nie do -
świad cze nie w ser wi so wa niu ma szyn mo bil nych
spra wia, że wy ko na ne na pra wy są ter mi no we
i szyb kie, a to skra ca prze sto je. 

MASZYNY KOMUNALNE

Pod sta wo we pa ra me try tech nicz ne mo bil nych roz drab nia czy Lind ner 
Mo del Moc sil ni ka Mo ment ob ro to wy Dłu gość wa łów śred ni ca wa łów Ma sa Na pęd

(kW) (Nm) (mm) (mm) (ton)

UR RA CO U75D 257 240.000 1.750 650 17 spa li no wy 
lub elek trycz ny

UR RA CO U95D 515 440.000 2.500 870 46 spa li no wy 
lub elek trycz ny

MIU RA 1500 350 240.000 1.750 650 22 spa li no wy 
lub elek trycz ny

a Pra cą ma szyn moż na ste ro -
wać au to ma tycz nie. Przy po -
mo cy pi lo ta zdal ne go ste ro -
wa nia moż na mię dzy in ny mi
re gu lo wać wy so kość se pa -
ra to ra ma gne tycz ne go,
zmie niać wy so kość prze no -
śni ka w cza sie pra cy oraz
zmie niać po ło że nie obu
czę ści ko sza za sy po we go
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W obu za bu do wach za sto so wa no żu raw Ep si lon
Q150Z96. Za kres ob ro tu urzą dze nia wy no si 425°,
a wy sięg – za spra wą po dwój ne go wy su wu hy -
drau licz ne go – 9,6 me tra. Ope ra tor pre cy zyj nie
ste ru je żu ra wiem z wy god ne go, pod grze wa ne go
sie dzi ska. Ko rzy sta w tym ce lu z dwóch er go no -
micz nych joy stic ków oraz pe da łów. Co istot ne,
nie opusz cza jąc swe go miej sca pra cy, mo że włą -
czać i ga sić sil nik po jaz du oraz re gu lo wać je go
ob ro ty. Je że li wy ko nu je za da nia po zmro ku lub
w wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści, bez -
piecz ną pra cę umoż li wia mu ze spół czte rech
efek tyw nych re flek to rów. 
W ce lu osią gnię cia jak naj dłuż szej, bez a wa ryj -
nej i – przede wszyst kim – w peł ni efek tyw nej
eks plo ata cji urzą dze nia, me cha nizm ob ro tu za -
nu rzo no w ką pie li ole jo wej. Ży wot ność urzą dze -
nia pod no si też po pro wa dze nie prze wo dów hy -
drau licz nych za si la ją cych chwy tak i ro ta tor we -
wnątrz ra mie nia zgi na ne go, co za bez pie czy ło je
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i ne ga tyw -
nym wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz nych.
Sta bil ność obu opi sy wa nych po jaz dów pod -
czas pra cy za pew nio na zo sta ła dzię ki za sto so -
wa niu dwóch roz su wa nych hy drau licz nie pod -
pór, któ rych roz staw wy no si 4,7 me tra. Żu -
raw wy ko rzy sty wa ny jest z sze ścio pal co wym
chwy ta kiem o po jem no ści trzy stu li trów. Na rzę -
dzie to umoż li wia ła twy za ła du nek róż ne go ro -
dza ju od pa dów zło mo wych. Dwa spo śród pal -
ców na rzę dzia zo sta ły wy pro fi lo wa ne w spo sób,
by w po zy cji trans por to wej bez piecz ne osa dzić
chwy tak na zgi na nym ra mie niu.

Oprócz żu ra wia obie za bu do wy wy po sa żo no
rów nież w urzą dze nie ha ko we Pal fin ger T20,
o zdol no ści za ła dun ko wej wy no szą cej 20 ton.
Da ło to moż li wość ob słu gi kon te ne rów o we -
wnętrz nej dłu go ści od 5.500 do 6.500 mi li me -
trów. Dzię ki zop ty ma li zo wa niu kon struk cji i za -
sto so wa niu wy so ko ga tun ko wych sta li drob no -
ziar ni stych, ma sa ta kie go ha kow ca wy no si za -
le d wie 2.100 kg. Sta no wi to du żą za le tę, szcze -
gól nie przy trans por cie zło mu, gdzie bar dzo li -
czy się wy so ka ła dow ność po jaz du. Urzą dze -
nie ma ją ce pro por cjo nal ne ste ro wa nie elek -
trycz ne po sia da cie ka we funk cje zwięk sza ją ce
efek tyw ność je go wy ko rzy sta nia. Za przy kład
mo że po słu żyć sys tem ła god ne go uło że nia
kon te ne ra do po zy cji trans por to wej „Soft Stop”
czy przy spie szo ny ruch „Ra pid Mo tion” wy ko -
rzy sty wa ny pod czas ob słu gi lżej szych po jem -
ni ków. Przy spie sza to nie tyl ko ope ro wa nie
urzą dze niem, ale zmniej sza tak że ob cią że nia
dy na micz ne pod wo zia i za bu do wy.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Gra co ma sku tecz ne spo so by na złom!
Za kład pro duk cyj ny fir my Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz dów tak że dla sek -
to ra bu dow la ne go. Cie ka wy mi kon struk cja mi prze ka za ny mi ostat nio użyt kow ni kom są dwie
wie lo funk cyj ne za bu do wy, któ re po wsta ły na trzy osio wych pod wo ziach z ukła dem na pę do wym
w kon fi gu ra cji 6x2. Pierw szą z nich wy ko na no na pod wo ziu MAN TGS 28.440, dru gą zaś na Sca nii
P410 CB HSZ. De cy du ją cy wpływ na funk cjo nal ność każ dej z kon struk cji ma efek tyw ne po łą -
cze nie na jed nym pod wo ziu urzą dze nia ha ko we go oraz za ka bi no we go żu ra wia. 

a Za kres ob ro tu żu ra wia wy no -
si 425°, a wy sięg – za spra -
wą po dwój ne go wy su wu hy -
drau licz ne go – 9,6 me tra

s Po łą cze nie w jed nej za bu do -
wie ha kow ca i żu ra wia za ka -
bi no we go znacz nie zwięk -
sza moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia po jaz du

f Ope ra tor pre cy zyj nie ste ru je
żu ra wiem z wy god ne go,
pod grze wa ne go sie dzi ska.
Ko rzy sta w tym ce lu z pary
er go no micz nych joy stic ków
oraz dwóch pe da łów
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KOMPONENTY
www.camso.co

Dzię ki sze ro kiej ga mie wzo rów bież ni ka no wa
li nia opon wie lo za da nio wych ofe ro wa na przez
Cam so mo że być sto so wa na w każ dej ma szy -
nie i to bez wzglę du na śro do wi sko pra cy, w ja -
kim mu si pra co wać. Róż no rod na ga ma bież ni -
ków do stęp na jest we wszyst kich, naj waż niej -
szych wer sjach oraz kon struk cjach opon,
w tym dia go nal nej, ra dial nej i peł nej. Po ni żej
za pre zen to wa na jest cha rak te ry sty ka dwóch
opon, któ re do brze odzwierciedlają ca łą se rię
no wych pro duk tów Cam so.
Opo na dia go nal na Cam so MPT 753 re pre zen tu -
je no wą, pod wzglę dem wszech stron no ści i trwa -
ło ści, ge ne ra cję ogu mie nia. Pła ski, nie kie run ko -
wy wzór rzeź by bież ni ka – o du żym stop niu wy -
peł nie nia czo ła opo ny bież ni kiem do prze strze ni
mię dzy bież ni ko wych – gwa ran tu je sta bil ność,
wy so ki kom fort jaz dy i wy trzy ma łość, a tak że od -
por ność na uszko dze nia. Aby zmi ni ma li zo wać
prze bi cia, opo na Cam so MPT 753 ma spe cjal nie
za pro jek to wa ną osło nę prze strze ni mię dzy bież -
ni ko wych, a wzmoc nio na kon struk cja ścia ny
bocz nej le piej chro ni bok opo ny i zmniej sza pę -
ka nie na prę że nio we. Schod ko we i sze ro ko
otwar te ło pat ki bież ni ka gwa ran tu ją lep szą przy -
czep ność na mięk kich, luź nych na wierzch niach,
by za pew nić więk szą wszech stron ność opo ny.
Obec nie do stęp na jest mię dzy in ny mi w roz mia -
rach: 460/70-24 (17.5L -24), 400/80-24 (15.5/80-
24), czy też 400/70-24 (16/70-24).
Opo na z po wo dze niem mo że być sto so wa na
do pod no śni ków te le sko po wych, kom pak to wych
ła do wa rek ko ło wych, ale tak że mi ni wyw ro tek, ko -
par ko -ła do wa rek i be to nia rek.
Z ko lei wie lo za da nio wa opo na peł na, z otwo ra -
mi amor ty zu ją cy mi (SolidAir), Cam so MPT 793S
jest od por na na prze bi cia i prze zna czo na
do pra cy w nie zwy kle trud nych i wy ma ga ją cych
wa run kach. Dzię ki cał ko wi tej od por no ści
na prze bi cia opo na za pew nia do sko na łą sta bil -
ność, ja kość i kom fort jaz dy oraz opty mal ną wy -
trzy ma łość. Ma syw ny nie kie run ko wy wzór bież -
ni ka po pra wia wy trzy ma łość i wszech stron ność,
a trój kąt ny kształt otwo rów amor ty zu ją cych
na ścia nie bocz nej po pra wia tłu mie nie drgań
i kom fort jaz dy ope ra to ra. Co waż ne, nie dzie je
się to kosz tem utra ty sta bil no ści. Schod ko we
kost ki bież ni ka uła twia ją je go sa mo oczysz cza -
nie się, a to ko rzyst nie wpły wa na lep szą przy -

czep ność, szcze gól nie na mięk kich (błot ni -
stych) na wierzch niach. Głę bo ki, na prze mien ny,
trój kąt ny kształt otwo rów amor ty zu ją cych mi ni -
ma li zu je wa gę opo ny i ob cią że nie dy na micz ne
na pod ze spo ły ma szy ny. 
Ak tu al nie opo na do stęp na jest w dwóch roz mia -
rach: 385/70–20/10.00 i 375/85–24 /10.00. Za stę -
pu je kil ka po pu lar nych roz mia rów opon pneu ma -
tycz nych, któ re by ły wy ko rzy sty wa ne w ma szy -
nach pra cu ją cych w bran ży ko mu nal nej, ta kich
jak na przykład pod no śni ki te le sko po we oraz
kom pak to we ła do war ki ko ło we.
Naj więk szym wro giem opon pneu ma tycz nych
są uszko dze nia me cha nicz ne, któ rych – bio rąc
pod uwa gę miej sca, w któ rych są wy ko rzy sty -
wa ne – nie spo sób jest unik nąć. Naj czę ściej do -
cho dzi do prze bić, a prze cież ze wzglę du
na roz mia ry opon nie wszyst kie da się za stą pić
wer sja mi peł ny mi. Opty mal nym w ta kich sy tu -
acjach roz wią za niem jest wy peł nie nie opon ela -
sto me rem, któ ry sku tecz nie za bez pie cza je
przed prze bi ciem. Tech no lo gia ta po le ga na za -
stą pie niu po wie trza, wtła cza ną przez wen tyl
dwu skład ni ko wą sub stan cją, któ ra po za sty -
gnię ciu wy peł nia szczel nie wnę trze opo ny. Dzię -
ki te mu nie ma prze sto jów z po wo du awa rii opo -
ny, a po za tym zwięk sza się bez pie czeń stwo
pra cy ope ra to ra ma szy ny.

Opo ny Cam so – no we i udo sko na lo ne 
Spe cy fi ka pra cy użyt kow ni ków opon z seg men tu off -the -ro ad (po za dro go we go), w tym sze ro -
ko po ję tej bran ży ko mu nal nej, zmu sza pro du cen tów opon do przy go to wa nia dla nich spe cjal -
nej ofer ty. Pro du cen ci zna ją ocze ki wa nia tej bran ży, ale nie za wsze po tra fią za pro po no wać
pro dukt speł nia ją cy wszyst kie wy ma ga nia. Nie ma z tym kło po tu fir ma Cam so, któ ra jak przy -
sta ło na li de ra ryn ku opon prze my sło wych proponuje opty mal ne roz wią za nia na wet do bar dzo
spe cja li stycz nych i in dy wi du al nych zapotrzebowań użytkowników. 

a Opo na Cam so MPT 753 ma
spe cjal nie za pro jek to wa ną
osło nę prze strze ni mię dzy -
bież ni ko wych i wzmoc nio ne
ścia ny bocz ne, co istot nie
zmniej sza jej po dat ność
na uszko dze nia me cha nicz ne 

a Cam so MPT 793S, cał ko wi -
cie od por na na prze bi cia
opo na peł na z otwo ra mi
amor ty zu ją cy mi wy róż nia się
do sko na łą sta bil no ścią, ja ko -
ścią i kom for tem jaz dy oraz
opty mal ną wy trzy ma ło ścią

Główne zalety wypełnienia elastomerem to:

• możliwość zastosowania we wszystkich
typach i rozmiarach opon pneumatycznych,

• właściwości amortyzowania porównywalne
z oponami napełnianymi powietrzem,

• pełna elastyczność w zakresie temperatury
od –40°C do +120°C,

• stałe ciśnienie wewnętrzne w oponie 
– nie wymagają przeglądów,

• opona po wypełnieniu zachowuje pierwotny
kształt i wymiar,

• można użytkować przy stałych prędkościach
nawet do 80 km/h (przy zastosowaniu
specjalnej mieszanki elastomeru),

• dodatkowe cechy przy obciążeniu 
– wysoka stabilność na postoju, lepsza
przyczepność do podłoża.
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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

2/2018 27.04.2018 3.04.2018
3/2018 29.06.2018 11.06.2018
4/2018 31.08.2018 10.08.2018
5/2018 15.10.2018 17.09.2018

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 1/2018 

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






