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SPIS TREŚCI

IFAT 2020. Ochro na kli ma tu 

Te go rocz na edy cja tar gów IFAT w Mo na chium
po ka że, jak waż ny jest wkład no wo cze snej go -
spo dar ki o obie gu za mknię tym i za go spo da ro -
wy wa nia od pa dów w ochro nę kli ma tu

Be to no we ścia ny przyjazne kieszeni

Bu do wa ścian opo ro wych nie mu si być ani trud -
na, ani pra co chłon na. W do dat ku za kup ele -
men tów do jej bu do wy mo że oka zać się w przy -
szło ści ko rzyst ną lo ka tą pie nię dzy

Kärcher potwierdza walory

Wpro wa dzo na w ubie głym ro ku za mia tar ka
Kärcher MC 250 zdo ła ła wie lo krot nie udo wod -
nić, że kom ple men ty, ja kie to wa rzy szy ły jej pre -
mie rze znaj du ją po kry cie w rze czy wi sto ści

Ma gne sy do wy bu rzeń i re cy klin gu

Przy oczysz cza niu te re nu wyburzeń świet nie
spraw dzają się ma gne sy hy drau licz ne, któ re
w szyb ki i ta ni spo sób od dzie lają cen ne su ro -
wce od zwykłych od pa dów

Pro nar i SSAB – ko rzyst ne part ner stwo 

Do po wsta nia wy trzy ma łej ma szy ny nie wy star -
czy do bry pro jekt. Nie zbęd ny do te go jest tak -
że do bór od po wied nich tech no lo gii i naj wyż -
szej ja ko ści ma te ria łów

Ci cha, bez e emi syj na, a moc na i spraw na

Najnowszej generacji elek trycz na mi ni ko par ka
JCB to ide al na ma szy na do pra cy na te re nach
miej skich i wszę dzie tam, gdzie spa li ny oraz ha -
łas stają się  zbyt uciąż li we 

Wy ko pie, za ła du je i… po za mia ta

Wszech stron ność to po żą da na ce cha ma szyn.
Ma ją ją ko par ko -ła do war ki do ce nia ne przez
bran żę ko mu nal ną, któ rej spe cy fi ka wy ma ga
sto so wa nia uni wer sal ne go sprzę tu

Ko par ka skro jo na na mia rę 

Wie le przed się biorstw wy ko nu ją cych zle ce nia
w bran ży ko mu nal nej po trze bu je ma szyn, któ -
re wy so kie pa ra me try tech nicz ne łą czą z kom -
pak to wy mi wy mia ra mi i du żą zwrot no ścią

Osprzęt to podstawa!

Na wet naj lep sza ma szy na nie bę dzie w peł ni
wy daj na bez od po wied nio do bra ne go oprzy -
rzą do wa nia. Na do da tek znacz nie dłu żej zwra -
cać się bę dzie koszt jej za ku pu

Od pro duk cji do ser wi su

Obec nie każ dy pro du cent zda je so bie spra wę,
że nie wy star czy tyl ko pro du ko wać do bry wy -
rób. Trze ba też umieć go sprze dać, a póź niej
za pew nić efek tyw ną ob słu gę ser wi so wą

Gra co potrafi radzić sobie ze złomem!

Za kład pro duk cyj ny Gra co wy ko nu je spe cja li -
stycz ne za bu do wy po jaz dów tak że dla firm
zaj mu ją cych się na co dzień za go spo da ro wy -
wa niem od pa dów me ta lo wych

Uda ny rok ha kow ca 

Pierw szy rok sprze da ży w Pol sce ha kow ca
Me il ler RS 21 pokazał, że tak że pol scy użyt -
kow ni cy do ce ni li za sto so wa ne w nim in no wa -
cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne

6

16

18

22

24

26

30

3232

36

38

4020



Dro dzy Czy tel ni cy,
wie le wska zu je na to, że nie do bo ry wo dy, któ re od czu wał nasz kraj w ostat nich la tach, w tym ro ku bę dą jesz -
cze bar dziej do tkli we. Rzą do wi eks per ci oce nia ją, że je śli po twier dzą się pro gno zy, to cze ka nas w tym ro ku
re kor do wa wręcz su sza i wo dy mo że być mniej niż to by ło w ostat nim pół wie czu. A pa mię taj my, że Pol ska
pod wzglę dem za so bów czy stej wo dy za li cza się do tych z naj mniej szym po ten cja łem w Eu ro pie, a nie któ rzy
po rów nu ją nas pod tym wzglę dem do Egip tu. To po ka zu je, że pro blem wo dy, a w za sa dzie bra ku umie jęt ne -
go za go spo da ro wa nia po sia da nych za so bów, jest jed nym z naj pil niej szych do roz wią za nia w naj bliż szym cza -
sie. Pol ska ma w tym za kre sie wie le do zro bie nia, tym bar dziej, że zmia ny kli ma tycz ne spra wia ją, iż co raz
czę ściej do ty czą nas tak że eks tre mal ne zja wi ska po go do we. W efek cie pod to pie nia w mia stach prze pla ta ne są
z dłu go trwa łą su szą. Stąd też ko niecz ne jest po szu ki wa nie al ter na tyw nych źró deł wo dy oraz in no wa cyj nych
tech no lo gii ich oczysz cza nia, ale przede wszyst kim efek tyw ne go wy ko rzy sta nia wód opa do wych. Ta kie dzia -
ła nia są po dej mo wa ne i choć bar dzo kosz tow ne mu szą być kon se kwent nie re ali zo wa ne, gdyż ina czej pro blem
bę dzie tyl ko na ra stał. Dla te go rzą dzą cy nie ża łu ją pie nię dzy, a do wo dem niech bę dzie de kla ra cja mi ni stra go -
spo dar ki mor skiej i że glu gi śród lą do wej Mar ka Gró bar czy ka, któ ry po in for mo wał, że w tym ro ku tyl ko
na pro jek ty tzw. ma łej re ten cji i me lio ra cji prze zna czo nych zo sta nie 400 mln zł. Ma to być je den z ele men tów
dłu go fa lo we go pro gra mu po pra wy wa run ków wod nych w Pol sce. Je go uzu peł nie niem bę dzie pro gram bu do -
wy in dy wi du al nych stud ni głę bi no wych.
Oczy wi ście to tyl ko kro pla w mo rzu po trzeb, ale po za tym bę dą re ali zo wa ne znacz nie kosz tow niej sze – i bar -
dziej cza so chłon ne – pro jek ty du żej re ten cji. Wy ma ga ją one ogrom nych na kła dów, ale część z nich bę dzie
moż na sfi nan so wać ze środ ków przy szłej per spek ty wy fi nan so wej UE na la ta 2021-2027. Bę dą w niej bo -
wiem za bez pie czo ne środ ki na tzw. zie lo ną i błę kit ną in fra struk tu rę w mia stach, słu żą cą za trzy my wa niu wo -
dy. Do dat ko wo jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go po dob ne pro gra my bę dą mo gły fi nan so wać w ra mach
Fun du szy Nor we skich i EOG. Do tej po ry w ra mach tych fun du szy Pol ska za go spo da ro wa ła po nad 1 mld eu -
ro. W trze ciej edy cji, nasz kraj na dal bę dzie naj więk szym be ne fi cjen tem, prze zna czo no po nad 809 mln eu ro,
czy li bli sko 3,5 mld zł. A war to wie dzieć, że Fun du sze Nor we skie i EOG są for mą bez zwrot nej po mo cy za gra -
nicz nej przy zna nej przez Is lan dię, Liech ten ste in i Nor we gię kil ku na stu pań stwom Eu ro py Środ ko wej i Po łu -
dnio wej oraz kra jom bał tyc kim. W za mian za udzie la ną po moc fi nan so wą pań stwa -dar czyń cy ko rzy sta ją
z do stę pu do ryn ku we wnętrz ne go UE, mi mo że nie są jej człon ka mi.

Krzysz tof Ma łysz ko
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reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania
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Od po nad dwudziestu lat kie lec ka im pre za przy -
cią ga rze sze bran żo wych przed się bior ców,
przed sta wi cie li sa mo rzą dów i pra cow ni ków na -
uko wych. Dzie je się tak dla te go, że ma ją oni uni -
kal ną moż li wość za po zna nia się w jed nym miej -
scu z naj now szy mi roz wią za nia mi, tech no lo gia mi
i urzą dze nia mi wy ko rzy sty wa ny mi w go spo dar ce
od pa da mi i ochro ny śro do wi ska. War tym pod kre -
śle nia jest fakt, że do Kielc przy jeż dża ją nie tyl ko
naj więk sze pol skie fir my z bran ży ko mu nal nej, ale
rów nież licz ne za gra nicz ne. Pod czas ubie gło -
rocz nej edy cji re pre zen to wa ne by ły fir my z ośmiu
państw: Bel gii, Fran cji, Ko rei, Nie miec, Ru mu nii,
Szwaj ca rii oraz Włoch. Pre zen to wa ły one m.in.
bio de gra do wal ne wor ki na śmie ci, kon te ne ry oraz
po jaz dy do wy wo zu nie czy sto ści. Po ja wi ły się tak -
że roz wią za nia ma ją ce na ce lu zmniej sze nie ob ję -
to ści od pa dów. Moż na by ło rów nież zo ba czyć
spe cja li stycz ne po jaz dy oraz naj no wo cze śniej sze
urzą dze nia i ma szy ny dla ko palń, bu dow nic twa,
re cy klin gu oraz tech no lo gii bez wy ko po wych. 
Wy da rze nie cie szy się tak że nie słab ną cą po pu lar -
no ścią przy by łych go ści – wśród któ rych znaj du ją
się nie tyl ko bran żo wi przed się bior cy, ale tak że
pra cow ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz przed sta -
wi cie le świa ta na uki. Nic więc dziw ne go, że wie lu
wy staw ców swój przy jazd do Kielc trak tu je nie tyl -
ko, ja ko moż li wość za pre zen to wa nia swo jej ofer ty
sze ro kiej pu blicz no ści, ale przede wszyst kim li czy
na zbu do wa nie re la cji, któ re mo gą w przy szło ści
skut ko wać pod pi sa niem no wych kon trak tów.
– Dla nas uczest nic two w tar gach to moż li wość
na wią za nia no wych kon tak tów i obec ność na ta -

kich im pre zach uwa ża my za nie zbęd ny ele ment
pro wa dzo nej dzia łal no ści. Pod czas ubie gło rocz -
nej edy cji tar gów EKOTECH od by li śmy wie le roz -
mów z po ten cjal ny mi klien ta mi i część z nich mia -
ła swój ciąg dal szy w po sta ci sfi na li zo wa nych
umów na do sta wę na szych ma szyn. Dla te go bę -
dzie my tak że w tym ro ku – in for mu je To masz Le -
gun wła ści ciel fir my BERGMANN Pol ska.
Tak że wie le in nych firm obec ność na kie lec kiej
im pre zie trak tu je ja ko obo wiąz ko wy ele ment pro -
wa dzo nej dzia łal no ści. Znacz na część przy jeż dża
tu każ de go ro ku, a wśród sta łych by wal ców znaj -
du ją się też li de rzy po szcze gól nych seg men tów
bran ży ko mu nal nej. W Kiel cach przede wszyst -
kim sta wia się czo łów ka firm sprze da ją cych ma -
szy ny i urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne przez przed -
się bior stwa zaj mu ją ce się utrzy ma niem czy sto ści
w mia stach. Dla te go jest tu sze ro ki wy bór za mia -
ta rek i in nych po jaz dów ko mu nal nych, a wśród
nich co raz wię cej miej sca zaj mu ją mo de le na pę -
dza ne bez e mi syj ny mi sil ni ka mi. Du że za in te re so -
wa nie wzbu dzają za mia tar ki i to za rów no te du że
czysz czą ce uli ce oraz chod ni ki, jak i mniej sze,
wy ko rzy sty wa ne do utrzy ma nia po rząd ku w skle -
pach i ma ga zy nach. 
– Na sza fir ma sta le się roz wi ja i sys te ma tycz nie
zwięk sza ofer tę, a tar gi to do sko na ła oka zja do za -
pre zen to wa nia no wo ści licz nej rze szy klien tów.
Swój cel osią gnę li śmy w ubie głym ro ku, gdyż mie -
li śmy oka zję za pre zen to wać za le ty za mia tar ki
Isal 6000. Od by li śmy wie le roz mów, któ re za owo -
co wa ły w póź niej szym ter mi nie umo wa mi han dlo -

IMPREZY TARGOWE
www.targikielce.pl/ekotech

Ochro na śro do wi ska 
i go spo dar ka od pa da mi na EKOTECH
W dniach 26-27 lu tego na te re nach wy sta wo wych należących do Tar gów Kiel ce od bę dzie się
ko lej na edy cja Tar gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKOTECH. Moż na ocze ki -
wać, że po dob nie, jak i w la tach ubie głych, tak i te raz im pre za stanie się po raz kolejny do sko -
na łą oka zją do zapoznania się z naj now szymi tech no lo giami sto so wa nymi w bran ży ko mu nal nej
oraz roz wią zaniami wy ko rzy sty wa nymi w dziedzinie ochro ny śro do wi ska. 

s Wy staw cy do zwró ce nia
uwa gi zwie dza ją cych wy ko -
rzy stu ją tak że nie kon wen -
cjo nal ne me to dy. Do od wie -
dze nia eks po zy cji wro cław -
skie go przed się bior stwa
War tacz za chę ca zro bio ny
z me ta lo wych od pa dów gad

f Tra dy cyj nie już pod czas kie-
s lec kich tar gów moż na za po -

znać się z ak tu al ną ofer tą czo -
ło wych pro du cen tów za mia ta -
rek. Na eks po zy cjach pre zen -
to wa ne są mo de le o róż nych
ga ba ry tach i wy ko rzy stu ją -
cych róż ne źró dła na pę du
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IMPREZY TARGOWE

Uczest ni cy po pu lar ne go pro gra mu roz ryw ko we -
go bę dą go ścić w Tar gach Kiel ce pod czas
pierw sze go dnia EKOTECHU. W trak cie go dzin -
nej roz mo wy opo wie dzą o tym czym się zaj mo -
wa li daw niej i jak tak na praw dę za czę ła się ich
przy go da ze zbie ra niem zło mu. W ja ki spo sób
udział w pro gra mie zmie nia do tych cza so we ży -
cie i jak to jest tak na gle stać się po pu lar nym?
Mię dzy in ny mi na te py ta nie po sta ra ją się od po -
wie dzieć na si go ście spe cjal ni. 

wy mi. Li czy my, że po dob ny cel uda nam się zre ali -
zo wać tak że w tym ro ku. Tym bar dziej, że w na -
szym sto isku bę dzie sze ro ka ga ma po jaz dów,
a wśród nich no wa za mia tar ka, mo del MC 250.
Dla te go ser decz nie za pra sza my do od wie dze nia
na szej eks po zy cji. Tam na si pra cow ni cy udzie lą
wszel kich in for ma cji o tej oraz po zo sta łych ma szy -
nach – za pra sza Ka je tan No wak, kie row nik sprze -
da ży w spół ce Kärcher. 
Seg ment za mia ta rek już tra dy cyj nie zaj mu je
znacz ną część po wierzch ni wy sta wien ni czej kie -
lec kich tar gów. Po za fir mą Kärcher sta ły mi
uczest ni ka mi im pre zy są tak że in ni dys try bu to rzy
tych po jaz dów, jak Aebi Schmidt, Apri va oraz
Eco -Cle an To masz Ma la no wicz.
– Chciał bym zwró cić uwa gę na ofe ro wa ne przez
nas cał ko wi cie elek trycz ne za mia tar ki fir my Te -
nax. Ta wło ska fir ma w od róż nie niu od wie lu in -
nych pro du cen tów na za mia tar ki elek trycz ne po -
sta wi ła już przed kil ku na stu la ty. W efek cie pro du -
ku je spraw dzo ne w prak ty ce dwie za mia tar ki
Elec tra 1.0 i 2.0 Neo oraz po le wacz kę Elec tra 2.0
hy dro. W Kiel cach za pre zen tu je my też in ne,
mniej sze za mia tar ki, a o ca łej ofer cie fir my po in -
for mu ją na na szym sto isku pra cow ni cy – za chę ca
To masz Ma la no wicz.
Współ cze sne im pre zy tar go we to nie tyl ko eks po -
zy cje wy staw ców, ale tak że miej sce do wy mia ny
do świad czeń i zdo by wa nia bran żo wej wie dzy.
Nie ina czej bę dzie w tym ro ku pod czas tar gów
EKOTECH, zwłasz cza, że te go ty pu spo tka nia
w ubie głych la tach cie szy ły się ogrom nym za in te -
re so wa niem. Stąd też pod czas naj bliż sze go wy -
da rze nia zor ga ni zo wa nych zo sta nie sze reg kon -
fe ren cji prze zna czo nych dla bran żo wych spe cja li -
stów i sa mo rzą dow ców. 
Pod czas te go rocz nej edy cji od bę dą się rów nież
warsz ta ty edu ka cyj ne do ty czą ce pra wi dło we go
za go spo da ro wa nia i se gre ga cji od pa dów.
W ostat nich la tach wie dza Po la ków ule gła
ogrom nej po pra wie. Jed nak jest jesz cze wie le
aspek tów o któ rych po win ni śmy wie dzieć pro -
wa dząc go spo dar stwo do mo we lub przed się -
bior stwo. Już po raz ósmy od bę dzie się Fo rum
Go spo dar ki Od pa da mi, któ re co rocz nie przy cią -
ga po nad dwu stu słu cha czy. Eko log na to miast
za pre zen tu je blok wy kła dów w te ma cie do ku -
men ta cji i opra co wań dla pod mio tów go spo dar -
czych i sa mo rzą dów. Na to miast przed sta wi cie le
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Sta cji De mon ta żu Po -
jaz dów Eko Au to opo wie dzą o ak tu al nych prze -
pi sach. Do peł nie niem me ry to rycz nym bę dą wy -
kła dy wie lo let nie go part ne ra – Kla stra Go spo dar -
ki Od pa do wej i Re cy klin gu.
Or ga ni za to rzy w ce lu uatrak cyj nie nia ofer ty za -
pra sza ją tak że na wi do wi sko we po ka zy, pod -
czas któ rych de mon stro wa ne bę dą ma szy ny
i urzą dze nia w prak tycz nym za sto so wa niu. Nie -
wąt pli wą atrak cją bę dą też go ście spe cjal ni te -
go rocz nych tar gów – Ma rek i Edek, czy li naj bar -
dziej roz po zna wal ni zło mia rze w na szym kra ju.

a Przy by li na tar gi go ście mo -
gą z bli ska za po znać się tak -
że z naj now szy mi roz wią za -
nia mi sto so wa ny mi w go -
spo dar ce od pa do wej i re cy -
klin go wej. Na przy kład, jak
z kar czo wa nych pod bu do -
wę drzew i krze wów uzy skać
po ży tecz ną i cen ną bio ma sę
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„Zie lo ny układ” jest cen tral nym ele men tem pro gra mu le gi sla -
cyj ne go no wej Ko mi sji Eu ro pej skiej na naj bliż sze pięć lat. Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem prze wod ni czą cej Ko mi sji
Eu ro pej skiej Ur su li von der Ley en, eu ro pej ski sys tem go spo -
dar czy na le ży prze kształ cić w ta ki spo sób, aby ga zy cie plar nia -
ne mo gły być szyb ko i na du żą ska lę re du ko wa ne w ce lu ogra -
ni cze nia glo bal ne go ocie ple nia.
– Go spo dar ka o obie gu za mknię tym od gry wa tu taj klu czo wą ro -
lę – pod kre śla Pe ter Kurth. We dług pre ze sa Fe de ral ne go Sto -
wa rzy sze nia Nie miec kie go Prze my słu Go spo dar ki Od pa da mi,
Wo dą i Su row ca mi (BDE), Zie lo na Umo wa bę dzie obej mo wać
jesz cze więk sze, a przede wszyst kim obo wiąz ko we wy ko rzy sta -
nie ma te ria łów z re cy klin gu w pro duk cji.
Nie miec ki prze mysł zaj mu ją cy się od pa da mi i re cy klin giem mo -
że opie rać się na świad czo nych już usłu gach ochro ny kli ma tu.
Na przy kład we dług nie miec kie go sto wa rzy sze nia „Kli ma schutz
durch Kre islau fwirt schaft” (Ochro na kli ma tu po przez go spo dar -
kę o obie gu za mknię tym), dzię ki uda ne mu pro ce so wi trans for -
ma cji, za osz czę dzo no po nad 87 mi lio nów ton ekwi wa len tu
dwu tlen ku wę gla (CO2) rocz nie w cią gu ostat nich 20 lat.
– Ozna cza to, że prze mysł od pa dów i re cy klin gu jest praw do -
po dob nie je dy nym sek to rem go spo dar ki, któ ry uni ka więk szej
ilo ści ga zów cie plar nia nych niż ge ne ru je po przez swo ją dzia -
łal ność – za uwa ża Ernst -Pe ter Rah len beck, prze wod ni czą cy
„Kli ma schutz durch Kre islau fwirt schaft” – ini cja ty wy, któ ra zo -
sta ła pod ję ta w ro ku 2014, a re ali zo wa na jest przez or ga ni za cje
i przed się bior stwa go spo dar ki o obie gu za mknię tym.
– Oprócz osią gnię tych do tych czas suk ce sów go spo dar ka
o obie gu za mknię tym mo że re ali zo wać znacz nie więk szy po ten -
cjał ochro ny kli ma tu w swo jej dzie dzi nie od po wie dzial no ści
– pod kre śla dr Jo chen Hof f me ister. We dług eks per ta z fir my
ba daw czo -kon sul tin go wej Pro gnos jest to moż li we dzię ki
uspraw nie niom tech no lo gicz nym w ca łym łań cu chu, od zbiór ki
po sor to wa nie i re cy kling. Z ko lei Eric Reh bock, dy rek tor za rzą -

dza ją cy Fe de ral ne go Sto wa rzy sze nia Su row ców Wtór nych
i Go spo dar ki Od pa da mi wy ja śnia: – Sek tor re cy klin gu za opa -
tru je prze mysł i han del w su row ce wtór ne, co sta no wi istot ny
wkład w oszczę dza nie ener gii, a tym sa mym ochro nę kli ma tu.
W prze my śle sta lo wym, szklar skim i pa pier ni czym jest to im po -
nu ją co wy ka za ne przez wy so kie wskaź ni ki wy ko rzy sta nia su -
row ców wtór nych. Ist nie je rów nież du ży po ten cjał w za kre sie
ochro ny kli ma tu, szcze gól nie w sek to rze two rzyw sztucz nych,
ale tak że w za kre sie wy ko rzy sta nia ma te ria łów bu dow la nych
po cho dzą cych z re cy klin gu. 
We dług or ga ni za cji „Kli ma schutz durch Kre islau fwirt schaft” wy -
ko rzy sta nie su row ców wtór nych po zwa la już za osz czę dzić każ -
de go ro ku oko ło 50 mi lio nów ton ekwi wa len tu CO2. Zwięk szo ny
re cy kling po zwo lił by za osz czę dzić dal sze osiem mi lio nów ton.
Aby osią gnąć obec ne ce le UE w za kre sie go spo da ro wa nia od -
pa da mi ko mu nal ny mi, han dlo wy mi i prze my sło wy mi, do ro -
ku 2035. Wy ma ga na bę dzie zdol ność do prze twa rza nia od pa -
dów reszt ko wych w wy so ko ści 142 mln ton oprócz ście żek re cy -
klin gu. Zo sta ło to ob li czo ne przez CEWEP, eu ro pej ską or ga ni za -
cję zrze sza ją cą ope ra to rów spa lar ni od pa dów. We dług tej or ga -
ni za cji, eu ro pej skie elek trow nie wy twa rza ją ce od pa dy do pro -
duk cji ener gii i RDF ma ją obec nie po jem ność 101 mi lio nów ton.
– Uni ka jąc od po wia da ją cych emi sji ga zów wy sy pi sko wych,
oczysz czal nie ter micz ne już w prze szło ści w znacz nym stop niu
przy czy ni ły się do zmniej sze nia emi sji ga zów cie plar nia nych
w go spo dar ce o obie gu za mknię tym. Przy czy nia ją się one rów -
nież do cen ne go wkła du w ochro nę kli ma tu – mię dzy in ny mi po -
przez za stę po wa nie pa liw ko pal nych oraz re cy kling me ta li i mi ne -
ral nych ma te ria łów bu dow la nych z po zo sta ło ści po spa la niu
– wy ja śnia Car sten Spohn, wi ce pre zes i dy rek tor za rzą dza ją cy
CEWEP As so cia tion of Ther mal Wa ste Tre at ment Plant w Niem -
czech (ITAD). We dług in for ma cji ITAD w ubie głym ro ku oczysz -
czal nie ter micz ne w Niem czech uwol ni ły at mos fe rę od oko ło
sze ściu mi lio nów ton ekwi wa len tu CO2.

IMPREZY TARGOWE
www.ifat.de

IFAT 2020. Ochro na kli ma tu 
Od glo bal ne go ru chu Fri days for Fu tu re i eu ro pej skie go zie lo ne go po ro zu mie nia po nie miec ki
pro gram dzia łań w za kre sie kli ma tu do ro ku 2030 – wal ka ze zmia na mi kli ma tu od wie lu mie się -
cy zdo mi no wa ła pu blicz ny dys kurs. Te go rocz na edy cja tar gów tech no lo gii śro do wi sko wych
IFAT w Mo na chium, któ ra od bę dzie się w ma ju, po ka że, jak waż ny jest wkład no wo cze snej go -
spo dar ki o obie gu za mknię tym i go spo dar ki od pa da mi w ochro nę kli ma tu.

a Odzysk surowców wtórnych to obecnie konieczność, a ich ponowne użycie
przynosi wymierne korzyści finansowe

a Poprzednią edycję targów IFAT odwiedziły tłumy zainteresowanych najnowszymi
technologiami branży komunalnej
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Za mknię cie skła do wisk od pa dów nie prze two rzo nych w Niem -
czech w 2005 r. ode gra ło istot ną ro lę w spad ku emi sji w cią gu
ostat niej de ka dy. We wrze śniu 2019 r. nie miec cy ope ra to rzy skła -
do wisk do bro wol nie zo bo wią za li się do dal szej, a przede wszyst -
kim szyb szej re duk cji reszt ko wych emi sji ze skła do wisk. Z jed nej
stro ny na le ży zin ten sy fi ko wać gro ma dze nie ga zu na ist nie ją cych
skła do wi skach. Z dru giej stro ny skła do wi ska o ni skiej pro duk cji
ga zu na le ży wen ty lo wać, wpro wa dza jąc po wie trze do kor pu su
skła do wi ska przez ist nie ją ce stud nie ga zo we. Po wo du je to szyb -
szy roz kład zde po no wa nych od pa dów or ga nicz nych, co znacz -
nie zmniej sza pro duk cję me ta nu z ga zów cie plar nia nych.
– Na szym de kla ro wa nym ce lem jest za osz czę dze nie do dat ko -
we go mi lio na ton ekwi wa len tów CO2 do ro ku 2027 – ogła sza

Hart mut Ha eming, prze wod ni czą cy Wspól no ty Nie miec kich
Skła do wisk Skła do wisk (InwesD).
No wa edy cja „Ra por tu o sta nie nie miec kiej go spo dar ki o obie -
gu za mknię tym”, któ ry zo sta nie opu bli ko wa ny na IFAT 2020,
za po wia da prze gląd ca łej bran ży – szcze gól nie wpły wu
na ochro nę kli ma tu. Pu bli ka cja, któ ra jest spon so ro wa na przez
pra wie wszyst kie branżowe sto wa rzy sze nia i wspie ra na przez
Mes se München, ma na ce lu za pew nie nie kom plek so we go
i sko or dy no wa ne go ob ra zu ca łej dzia łal no ści bran ży. Zna cze -
nie ochro ny kli ma tu w obowiązującej aktualnie tech no lo gii śro -
do wi sko wej bę dzie rów nież głów nym te ma tem sze ro ko za kro -
jo ne go pro gra mu tar go we go.

a Naj bliż sza edy cja mo na chij skiej im pre zy w du żej mie rze po świę co na bę dzie za -
gad nie niom zwią za nym z ochro ną kli ma tu

a Tar gi IFAT to nie tyl ko eks po zy cja sto so wa nych tech no lo gii, ma szyn i urzą dzeń, ale
tak że oka zja do ak tyw ne go uczest nic twa w licz nych kon fe ren cjach i se mi na riach 
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W związ ku z do nie sie nia mi me dial ny mi do ty czą cy mi wzro stu
opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi w gmi nach, UOKiK przyj -
rzał się te mu za gad nie niu. Na je go ce low ni ku by ły wszyst -
kie 302 gmi ny miej skie. Kon tro la ta mia ła na ce lu zba da nie wy -
so ko ści tych pod wy żek oraz spraw dze nie, cze go są po kło -
siem. Ko men tu jąc wy ni ki te go „do cho dze nia”, Ma rek Nie -
chciał, pre zes UOKiK-u, stwier dził, że pierw sze wzro sty opłat
„śmie cio wych” się ga ją już roku 2017, ale by ły to pod wyż ki spo -
ra dycz ne. Do pie ro w ko lej nych dwóch la tach prze szło 60%
miast zde cy do wa ło się na pod nie sie nie cen za od biór i za go -
spo da ro wa nie od pa dów. Jed nak z ta ką dy na mi ką i ta kim sko -
kiem cen, z ja ki mi ma my do czy nie nia obec nie, ni gdy do tąd się
nie spo tka no. Moż na się o tym prze ko nać, stu diu jąc – opu bli -
ko wa ny przez UOKiK – „Ra port z ba da nia ryn ku usług zwią za -
nych z go spo da ro wa niem od pa da mi ko mu nal ny mi w gmi nach
miej skich w la tach 2014-2019”.
Staw ki po szy bo wa ły w gó rę
Z naj wyż szy mi ce na mi ma my w tej chwi li do czy nie nia na Ma -
zow szu. Jak wska zał ra port UOKiK-u, jest to po kło siem bra ku
przez kil ka lat Wo je wódz kie go Pla nu Go spo dar ki Od pa da mi dla
te go re gio nu. Do dat ko wo po przed ni Plan prze wi dy wał zbyt ma -
łe mo ce prze ro bo we in sta la cji prze twa rza nia w sto sun ku do ilo -
ści wy twa rza nych na tym te re nie od pa dów. Jak wy ni ka z opra -
co wa nia UOKiK-u, ze spo ry mi pod wyż ka mi mu sie li zmie rzyć się
miesz kań cy nie któ rych gmin w wo je wódz twach: ku jaw sko -po -
mor skim, pod kar pac kim, pod la skim, ślą skim i war miń sko -ma -
zur skim. Naj mniej sze wa ha nia w tym za kre sie od no to wa no
na Opolsz czyź nie, choć i tu taj wzrost jest 25-pro cen to wy.
Ale to by ły mia sta. – Nie na le ży się jed nak łu dzić, że sy tu acja le -
piej wy glą da w mniej szych gmi nach – twier dzi Kin ga Ga mań -
ska z fir my Eko rum. – Trze ba przy tym pa mię tać, iż każ da miej -

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

sco wość ma swo ją spe cy fi kę. Róż ne są ilo ści od pa dów w prze -
li cze niu na miesz kań ca, gmi ny ma ją tak że zróż ni co wa ną czę sto -
tli wość od bio ru od pa dów. Nie któ re sa mo rzą dy są wła ści cie la mi
in sta la cji, in ne prze ka zu ją od pa dy do in sta la cji, w któ rych ce ny
ich za go spo da ro wa nia są zróż ni co wa ne. Od le głość do in sta la -
cji rów nież wpły wa na staw kę opła ty. Dla te go też staw ki opłat
w po szcze gól nych gmi nach mo gą się róż nić.
Skąd te zwyż ki?
Wspo mnia ne pod wyż ki są po kło siem wie lu czyn ni ków. Wśród
nich moż na wy mie nić wpro wa dze nie no wych, ry go ry stycz nych
prze pi sów w ob sza rze go spo dar ki od pa da mi, do ty czą cych
choć by re je stru BDO, wy ma gań dla zbie ra ją cych i ma ga zy nu -
ją cych od pa dy w po sta ci obo wiąz ku po sia da nia ca ło do bo we -
go mo ni to rin gu wi zyj ne go, ko niecz no ści za bez pie cze nia rosz -
czeń oraz re stryk cyj ne prze pi sy prze ciw po ża ro we. Wpływ
na pod wyż ki ma rów nież wzrost tzw. opła ty mar szał kow skiej
do 270 zł za to nę od pa dów, a tak że ogrom ne pro ble my z za go -
spo da ro wa niem su row ców wtór nych. – W Pol sce bra ku je re cy -
kle rów, a za tem in sta la cje otrzy mu ją co raz mniej pie nię dzy ze
sprze da ży tych od pa dów – za zna cza Pa weł Sza dzie wicz z fir -
my Eko rum. – Co wię cej, nie któ rzy re cy kle rzy w ogó le nie chcą
przyj mo wać już su row ców wtór nych, któ re są do czysz cza ne
na li niach sor tow ni czych. Dzie je się tak w przy pad ku ma ku la tu -
ry. Przy kła do wo, jesz cze w ubie głym ro ku re cy kle rzy pła ci li
za nią ok. 100 zł za to nę, dzi siaj na to miast to re cy kle rzy żą da ją
od in sta la cji pra wie 500 zł za to nę za przy ję cie te go su row ca.
Dra ma tycz na sy tu acja w tym ob sza rze jest też po kło siem „za -
mknię cia” na te su row ce ryn ku w Chi nach i na pływ te go ty pu
od pa dów do Pol ski z Eu ro py Za chod niej.
W tym mo men cie pod zna kiem za py ta nia stoi osią gnię cie na ło -
żo nego przez Unię Eu ro pej ską po zio mu od zy sku i re cy klin gu
wy bra nych frak cji su row co wych. Aby uzy skać te ce le, usta wo -
daw ca zde cy do wał się wpro wa dzić na te re nie ca łe go kra ju pię -
cio po jem ni ko wą se lek tyw ną zbiór kę „u źró dła”. Oprócz do -
tych czas zbie ra nych frak cji, miesz kań cy bę dą mu sie li do dat ko -
wo zbie rać jeszcze bio od pa dy.
Wię cej od pa dów w ko szach
Nie moż na rów nież za po mi nać o tren dzie wzro sto wym zwią -
za nym z rok rocz nie zwięk sza ją cą się ilo ścią wy twa rza nych
przez miesz kań ców od pa dów. Ten den cję te po twier dza ją da -
ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go. We dle je go ra por tu,
prze cięt ny Ko wal ski „wy pro du ko wał” w roku 2018 320 kg od -
pa dów, czy li o 8 kg wię cej niż rok wcze śniej i o 17 kg wię cej
niż w roku 2016. War to przy tym wspo mnieć, że śred nia dla
wszyst kich kra jów Unii Eu ro pej skiej oscy lu je w gra ni -
cach 487 kg od pa dów na miesz kań ca. Do te go wszyst kie go
do cho dzą wzro sty cen ener gii elek trycz nej czy pa liw, a tak że
kosz ty za trud nie nia (wyż sza pła ca mi ni mal na).

Pod wyż ki pod… ko szem
I znów ma my sy tu ację, w któ rej wszyst kie sa mo rzą dy – od ma łych, wiej skich gmin, po du że mia sta
– ma ją je den pro blem: ro sną ce staw ki za od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów. Lo kal ne wła dze,
któ re pod nio sły opła ty w tym za kre sie jesz cze pod ko niec ubie głe go ro ku, ja ko oręż do wal ki z nie -
za do wo le niem miesz kań ców uży wa ły sze ro kiego wa chlarza ar gu men tów. Jed nym z nich by ło po -
rów ny wa nie się do in nych gmin, któ re wcze śniej zde cy do wa ły się na pod wyż ki. Pod wyż ki na ty le
dra stycz ne, że ich za sad ność zba dał na wet Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów (UOKiK).
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Nie ste ty, zwięk szo na ilość od pa dów w po łą cze niu z ww. czyn ni ka mi
wpły wa na wzrost kosz tów ich od bio ru i prze twa rza nia. Ro sną przede
wszyst kim kosz ty za go spo da ro wa nia se lek tyw nej zbiór ki. Obec nie
za od pa dy su row co we pła ci się nie mal ty le, ile za za go spo da ro wa nie
zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych! Tym cza sem od te ma tu pro wa -
dze nia se gre ga cji od pa dów „u źró dła” nie uciek nie my. – Ma jąc
na wzglę dzie ochro nę śro do wi ska oraz uzy ska nia wy ma ga nych pra -
wem po zio mów od zy sku i re cy klin gu, pro wa dze nie se lek tyw nej zbiór -
ki jest dziś ko niecz no ścią. Wię cej: po trze ba sze ro kiej edu ka cji eko lo -
gicz nej, by uświa da miać spo łe czeń stwo, jak waż ne jest za po bie ga nie
po wsta wa niu od pa dów. Na sza fir ma od lat pro wa dzi dzia ła nia w tym
za kre sie. Wi dzi my, jak miesz kań cy są nie do in for mo wa ni w za kre sie
po praw ne go postępowania z od pa da mi. Tłu ma czy my też, co mo gą
ro bić, by wy twa rzać ich mniej – mó wi P. Sza dzie wicz.
Ce no we zwyż ki za od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów są
w nie któ rych przy pad kach wręcz szo ku ją ce. Jed nak z dru giej
stro ny, moż na się by ło te go spo dzie wać. Po wej ściu w ży cie
we wrze śniu ubiegłego roku zno we li zo wa nych prze pi sów, sa -
mo rzą dy nie mia ły wyj ścia – mu sia ły pod nieść staw ki. Dziś już
we wszyst kich gmi nach oso by nie se gre gu ją ce od pa dów za -
pła cą co naj mniej dwu krot ność opła ty „śmie cio wej”. Ale ka ra
ta mo że być na wet trzy - lub czte ro krot na.
Brak kon ku ren cji
Wśród przy czyn pod wy żek UOKiK upa tru je rów nież brak kon ku -
ren cji. W ska li ca łe go kra ju ja ko naj częst szy po wód wzro stu sta -
wek gmi ny po da wa ły wyż szą ce nę zwy cięz cy prze tar gu na od -
biór od pa dów. Nie wąt pli wie ma to zwią zek ze zmia na mi praw ny -
mi, któ re we szły w ży cie w roku 2013, tzw. re wo lu cją śmie cio wą.
Za nim to na stą pi ło UOKiK prze strze gał, że no we re gu la cje mo gą
do pro wa dzić do wy eli mi no wa nia kon ku ren cji mię dzy pod mio ta -

mi zaj mu ją cy mi się go spo da ro wa niem od pa da mi, co spo wo du je
wzrost cen i za prze sta nie dzia łal no ści przez wie lu przed się bior -
ców. Nie ste ty, wie le wska zu je na to, że Urząd miał tu spo ro ra cji.
– Z ro ku na rok ma le je licz ba pod mio tów, któ re bio rą udział
w prze tar gach. W cią gu ostat nich dwóch lat w po nad po ło wie
gmin miej skich o za mó wie nie ubie gał się tyl ko je den przed się -
bior ca. Jed no cze śnie wi dać, że tam gdzie o kon trakt z gmi ną
wal czy więk sza licz ba firm, miesz kań cy pła cą ta niej za od biór
śmie ci. Na mar gi ne sie moż na za uwa żyć, że w roku 2011,
przed zmia na mi, tyl ko w 8% tych gmin usłu gi świad czył je den
pod miot – stwier dził Ma rek Nie chciał, pre zes UOKiK-u.
Ale brak kon ku ren cji na ryn ku od bio ru od pa dów to nie wszyst -
ko. UOKiK ma w pla nach dal szą ana li zę w tym ob sza rze. Swo -
je „mac ki” skie ru je tym ra zem w stro nę in sta la cji zaj mu ją cych
się za go spo da ro wa niem od pa dów. Urząd za mie rza zba dać ich
dzia łal ność pod wzglę dem za rów no po zy cji ryn ko wej i po li ty ki
ce no wej, jak i szcze gó łów do ty czą cych tech no lo gii prze twa -
rza nia oraz ilo ści i przyj mo wa nych od pa dów.
Go rą cy okres
Z no wym ro kiem więk szość sa mo rzą dów we szła w czas „bu -
rzy i na po ru”. Lo kal ne wła dze mu szą ra dzić so bie nie tyl ko
z do pię ciem bu dże tu w za kre sie sys te mu go spo dar ki od pa da -
mi, ale rów nież z nie za do wo le niem miesz kań ców, któ rzy
w więk szo ści nie ro zu mie ją tak dra stycz nych pod wy żek. W su -
kurs te mu idzie edu ka cja eko lo gicz na. Tyl ko bo wiem uświa -
do mio ne w tej dzie dzi nie spo łe czeń stwo bę dzie „bez zgrzy -
tów” przyj mo wa ło zmia ny w go spo dar ce od pa da mi, wie dząc,
że ochro na śro do wi ska też kosz tu je.

Ka ta rzy na Te rek
Eko rum 



10 Pośrednik Komunalny

– W Pol sce Con ti nen tal ko ja rzy się przede wszyst kim
z do sko na ły mi opo na mi sa mo cho do wy mi, ale fir ma zna -
na jest tak że z in nych pro duk tów po wsta łych na ba zie
kau czu ku. Czy mógł by Pan przy bli żyć pro duk ty ofe ro wa -
ne przez ContiTech?
– To praw da, opo ny czę sto są ta kim zna kiem roz po znaw -
czym fir my Con ti nen tal, jed nak że trud no by ło by jed nym zda -
niem od po wie dzieć, czym zaj mu je się kon cern. To po -
nad 240.000 za trud nio nych osób, 44,5 mld eu ro przy cho dów
i 544 lo ka li za cji w 60 kra jach. ContiTech jest je dy nie czę ścią
kon cer nu Con ti nen tal i spe cja li zu je się w tech no lo gii prze -
twa rza nia kau czu ku oraz two rzyw sztucz nych. Do dam dla
wy ja śnie nia, że Con ti nen tal po sia da tak że dzia ły zaj mu ją ce
się wy łącz nie elek tro ni ką sto so wa ną w po jaz dach i ich sys te -
mach kon tro l nych oraz na pę do wych.

– Ja kie za da nia ma pol ski od dział Con ti tech? Cze go do -
ty czy Wa sza pod sta wo wa dzia łal ność?
– ContiTech to przede wszyst kim mo to ry za cja oraz prze mysł
in ny niż Automotive. We dług te go po dzia łu jest zor ga ni zo wa -
na tak że na sza dzia łal ność w Pol sce. Po sia da my ze spół lu dzi
ob słu gu ją cy ry nek mo to ry za cyj ny – w tym przy pad ku ko or dy -
nu je my na pol skim ryn ku dys try bu cję ele men tów na pę dów pa -
so wych do po jaz dów (roz rzą dy, pa sy kli no we, wie lo row ko we)
oraz mie chów za wie sze nia do po jaz dów użyt ko wych. Dzia ły
niemotoryzacyjne ma ją z ko lei pod swo ją opie ką pa sy na pę do -
we dla prze my słu, po dusz ki pneu ma tycz ne do za sto so wań
prze my sło wych, ele men ty wi bro izo la cji, wę że prze my sło we
oraz ca łe spek trum pro duk tów ContiTech Co nvey or Belt Gro up
– czy li spół ki zaj mu ją cej się wszyst kim, co zwią za ne jest
z trans por tem za po mo cą prze no śni ków ta śmo wych. I są to nie
tyl ko ta śmy prze no śni ko we, ale tak że ele men ty nie ro ze rwal nie
z ni mi po wią za ne, jak pro fi le, fal ba ny, ma te ria ły ser wi so we itp.

– Jak wy glą da pro ces pro duk cji? Co wpły wa na ja kość
pro du ko wa nych przez ContiTech taśm trans por to wych?
Ta śmy prze no śni ko we są sto so wa ne w wie lu ga łę ziach prze -
my słu za rów no lek kie go, jak i cięż kie go. W pro ce sie pro duk -

cji wy ko rzy sty wa ne są mie szan ki gu mo we skła da ją ce się
z kil ku do kil ku na stu sub stan cji che micz nych i sta no wią one
za zwy czaj ta jem ni cę pro du cen ta. Sam zaś pro ces pro duk cji
taśm prze no śni ko wych obej mu je kil ka eta pów. Pierw szy
z nich obej mu je wy ko na nie mie sza nek gu mo wych. Po nim
na stę pu ją pro ce sy zwią za ne z im pre gna cją tka ni ny, na stęp -
nie gu mo wa nie tka ni ny w ka lan drze. W fa zie fi nal nej do ko nu -
je się wul ka ni za cji taśm na pra sie wul ka ni za cyj nej. W chwi li
obec nej ry nek jest nie zwy kle wy ma ga ją cy co do ja ko ści ofe -
ro wa nych to wa rów. Wła śnie z te go po wo du sta le udo sko na -
la my pro ce sy pro duk cji, a do te go ko rzy sta my wy łącz nie
z ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści. Z ko lei na le żą ce do Con ti -
nen tal ContiTech la bo ra to ria w naj drob niej szych szcze gó -
łach ba da ją wy trzy ma łość, ście ral ność oraz in ne pa ra me try
gu my, tka nin, tak aby móc za pro po no wać użyt kow ni ko wi
naj no wo cze śniej sze i naj wy trzy mal sze roz wią za nia prze zna -
czo ne do prze no śni ków i taśm prze no śni ko wych.

– Co wy róż nia ta śmy ContiTech na tle kon ku ren cji?
W czym tkwi ich prze wa ga?
– Za cznę od te go, że przede wszyst kim ta śmy ContiTech
speł nia ją naj wyż sze eu ro pej skie stan dar dy. Jest to moż li we
mię dzy in ny mi dla te go, że wiel kość kon cer nu za pew nia po -
zy ski wa nie su row ców – w tym naj waż niej sze go z nich ja kim
jest kau czuk – na nie zmien nie wy so kim po zio mie, a ma to
fun da men tal ny wpływ na wła ści wo ści pro duk tu fi nal ne go.
Po nad to ofe ru je my kom plet ne roz wią za nia – od sta lo wych
i tek styl nych taśm prze no śni ko wych do spe cjal nych pro -
duk tów i ma te ria łów ser wi so wych. Na to miast dzię ki wy so -
kie mu po zio mo wi tech no lo gii ContiTech sys te my ob słu gi
taśm dzia ła ją nie za wod nie, oszczęd nie i są przy ja zne śro -
do wi sku. War to pod kre ślić też ro lę we wnętrz nej kon tro li ja -
ko ści pro duk tów. W na szym za kła dzie Nor the im w Niem -
czech , jed nym z naj no wo cze śniej szych za kła dów te go ty pu
w Eu ro pie i na świe cie, kon tro la ja ko ści jest trak to wa -
na wręcz prio ry te to wo i nie ma mo wy, aby wa dli wa par tia
pro duk tu tra fi ła do sprze da ży. To z jed nej stro ny za pew nia
od po wied nią ja kość pro duk tów, a z dru giej po ma ga w pra -

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Witoldem Kaliszem, 
prezesem zarządu ContiTech Polska

Za sukcesem stoi
know how
i rygorystyczna
kontrola jakości
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cy nad pod wyż sza niem stan dar dów ja ko ścio wych. Na to -
miast pa ra me try taśm są wy ni kiem in ten syw nych ba dań
opar tych na te stach prak tycz nych i licz nych pró bach te re -
no wych. Z ko lei dzię ki du że mu do świad cze niu w sek to rze
gu mo wym – kon cern dzia ła już bli sko 150 lat! – ContiTech
mo że cią gle udo sko na lać pro ce sy pro duk cji oraz opty ma li -
zo wać pa ra me try i wła ści wo ści taśm w od nie sie niu do kon -
kret nych ocze ki wań ryn ku oraz klien tów.

– Czy klien ta mi są przede wszyst kim koń co wi użyt kow ni -
cy, czy też pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń?
– Ma my niezwykle zróż ni co wa ną ba zę da nych. W Pol sce du -
żą część two rzą klien ci koń co wi z bran ży od pa do wej, ale za -
raz po nich są wspo mnia ni pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń.
Z sa tys fak cją mo że my po wie dzieć, że cią gle przy by wa nam
za py tań o pro duk ty Con ti nen tal za rów no z kra ju, jak i z ryn -
ków za gra nicz nych. Mar ka jest zna na na ca łym świe cie i czę -
sto za py ta nia, któ re kie ru ją do nas pro du cen ci prze no śni -
ków, spo wo do wa ne są wy mo ga mi, ja kie sta wia ją im pro jek -
tan ci oraz klien ci fi nal ni.

– Czy są ga łę zie go spo dar ki, któ re tra tu je cie prio ry te to wo?
– ContiTech sta ra się do cie rać do jak naj szer szej gru py od -
bior ców we wszyst kich ga łę ziach go spo dar ki. W tym ce lu
„spół ka ta śmo wa” po dzie lo na jest tak że na ze spo ły zaj mu ją -
ce się róż ny mi seg men ta mi ryn ku i na tej ba zie trak tu ją cy mi
je prio ry te to wo. W efek cie ma my – gór nic two, seg ment prze -
my sło wy oraz pro duk ty spe cja li stycz ne. Wszyst kie wy mie -
nio ne ga łę zie go spo dar ki są dla nas rów nie waż ne. Oczy wi -
ście, tak jak wie le in nych przed się biorstw, do sto so wu je my
swo je stra te gie mar ke tin go we do ak tu al nych sy tu acji. Pro -
wa dzi my okre so wo róż ne kam pa nie, któ re są ukie run ko wa -
ne na kon kret ne go klien ta. Wte dy mo że to wy glą dać, że
szcze gól nie in te re su je nas kon kret ny ob szar. Jed nak stra te -
gicz nym ce lem jest wzmac nia nie na szej po zy cji we wszyst -
kich dzia łach go spo dar ki. Nie ukry wam, że w ostat nich la -
tach du ży na cisk kła dzie my na zwięk sze nie obec no ści na -
szych pro duk tów w bran ży ko mu nal nej. Przede wszyst kim
dla te go, że ma my kon ku ren cyj ny pro dukt, któ ry po wi nien
za in te re so wać sze ro kie gro no od bior ców te go sek to ra. 

– Ja kie ce chy pro duk tów ContiTech de cy du ją o ich przy -
dat no ści w bran ży od pa do wej?
– Sor tow nie śmie ci, re cy kling są dzia łal no ścią bran ży od pa -
do wej o wy so kich wy ma ga niach przede wszyst kim od no śnie
bar dzo do brej ole jo od por no ści oraz dłu giej ży wot no ści. Ta -
śmy prze no śni ko we CONTIFLEX® EP speł nia ją te wy mo gi
w 100%. Są wy ko na ne z wy ko rzy sta niem naj now szych tech -
no lo gii pro duk cji, naj wyż szej kla sy ma te ria łów i su row ców
przy ja znych śro do wi sku. Pro ce sy pro duk cyj ne opra co wa ne
we wła snym za kła dzie oraz umie jęt no ści i do świad cze nie za -
ło gi to do dat ko wa war tość, co w efek cie gwa ran tu je nie po -
wta rzal ną ja kość. W efek cie wil got ne i lep kie od pa dy ko mu -
nal ne nie przy wie ra ją do na szych taśm, eli mi nu jąc tym sa -
mym ko niecz ność uciąż li we go i pra co chłon ne go czysz cze -
nia, a w do dat ku ta śma dłu żej za cho wu je ży wot ność.

Na pod kre śle nie za słu gu je też jesz cze jed na ce cha, a mia no -
wi cie bez pie czeń stwa na szych pro duk tów. I tak tech no lo gia
uży ta do pro duk cji taśm ContiTech unie moż li wia roz prze -
strze nia nie się ognia, gdyż pa sy są sa mo ga sną ce. Ta wła ści -
wość to przede wszyst kim więk sze bez pie czeń stwo pra cow -
ni ków, ale też po moc na ce cha w uzy ska niu po zy tyw nej opi -
nii stra ży po żar nej. Dzię ki te mu przed się bior ca dzia ła ją cy
w bran ży od pa do wej mo że być pew ny, że eks plo atu jąc na -
sze ta śmy – oczy wi ście pod wa run kiem zgod ne go z prze zna -
cze niem – nie doj dzie z ich po wo du do nie pla no wa nych
prze sto jów w pra cy za kła du. 

– A ja ką ro lę w przy pad ku eks plo ata cji taśm mo że ode -
grać wasz ser wis?
– Po le ca my klien tom za war cie umo wy ser wi so wej, któ ra
prak tycz nie cał ko wi cie uwal nia przed się bior ców z obo wiąz -
ków zwią za nych z mo ni to ro wa niem sta nu taśm. W ta kim wy -
pad ku to na si pra cow ni cy kon tro lu ją na bie żą co stan zu ży cia
i in for mu ją wła ści cie li o ko niecz no ści ich wy mia ny. Dzię ki te -
mu moż na unik nąć awa rii i zwią za nych z prze sto jem do dat -
ko wych kosz tów. Ofe ru je my tak że wspar cie tech nicz ne i fa -
cho we do radz two. Do dam jesz cze, że wi zy ty na szych ser wi -
san tów od by wa ją się w po rach, któ re są do god ne dla klien -
tów, tak aby w jak naj mniej szym stop niu za kłó ca ły cią głość
pra cy. Po za ser wi sem ofe ru je my też ca ły sze reg ak ce so riów,
któ re nie tyl ko uła twia ją co dzien ną eks plo ata cję, ale ma ją
tak że po zy tyw ny wpływ na dłuż szą ży wot ność taśm.

– Czy ta śmy trans por to we osią gnę ły już osta tecz ny po -
ziom tech no lo gicz ny? Czy w naj bliż szej przy szło ści bę -
dą jesz cze uno wo cze śnia ne, a je śli tak to ja kich roz wią -
zań moż na się wkrót ce spo dzie wać?
– Trans port ma te ria łów za po mo cą prze no śni ków ta śmo -
wych co do za sa dy na le ży do naj bar dziej eko no micz nych
i eko lo gicz nych, za rów no na prze no śni kach dłu gich – „gór ni -
czych” jak i tych krót kich – we wnątrz za kła do wych. Nie ma
więc in nej dro gi jak tyl ko udo sko na la nie tej tech no lo gii.
W mo jej opi nii jest tu jesz cze wie le do zro bie nia, przede
wszyst kim w kie run ku wcze sne go prze wi dy wa nia po ten cjal -
nych awa rii i na stęp nie ich wy klu cza nia. Za da nie to speł niać
mo że elek tro ni ka co raz czę ściej sto so wa na na tym po lu.
Elek tro nicz ne czuj ni ki wwul ka ni zo wa ne w ta śmę prze no śni -
ko wą (sys tem Con ti Pro tect) mo ni to ru ją jej dzia ła nie, a na -
stęp nie prze sy ła ją da ne do cen tra li. Na pod sta wie ich ana li zy
moż na przed się wziąć od po wied nie dzia ła nia jesz cze za nim
na stą pi awa ria, a w ślad za nią za wsze bar dzo kosz tow ne
prze sto je, a nie kie dy tak że uszko dze nia ele men tów współ -
pra cu ją cych.In nym kie run kiem roz wo ju są tak zwa ne Ener -
gy Opti mi zed Co nvey or Belts, któ re dzię ki zop ty ma li zo wa -
nej kon struk cji po tra fią zre du ko wać o dwadzieścia pięć
pro cent po bór ener gii w po rów na niu do taśm tra dy cyj nych.
Ma to oczy wi ście bez po śred ni wpływ na emi sję CO2, a co
za tym idzie – na ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go. 

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Spo łe czeń stwa za chod niej Eu ro py se gre gu ją do mo we śmie ci
od trzy dzie stu lat. Dy le ma ty, do ja kie go ro dza ju od pa dów za li -
czyć wy ko rzy sta ną to reb kę eks pre so wej her ba ty (pa pie ro wa
met ka i nit ka przy cze pio na me ta lo wą zszyw ką, fu sy), w Au strii
prze ra bia no w cza sach, kie dy w Pol sce więk szość osób trzy ma -
ła pod zle wem je den ku beł wy ło żo ny ga ze tą, a na wsiach
po pro stu wrzu ca ło się wszyst ko „jak le ci” do do mo we go pie ca. 
Dziś wszyst ko się zmie ni ło. Po okre sie bun tu – „gdzie mam
w ma łej kuch ni zmie ścić te wszyst kie po jem ni ki na od pa dy?”
nad szedł czas mo dy na by cie eko. Być mo że ta mo da do ty czy
tyl ko czę ści spo łe czeń stwa, ale jest to szyb ko ro sną ca część.
Nie bez zna cze nia jest fakt, że nie se gre gu jąc śmie ci miesz -
kań cy na ra ża ją się na do tkli we pod wyż ki opłat za ich wy wóz.
Obec nie za nie sub or dy na cję za po wia da ne są ka ry w wy so ko -
ści po dwój nej staw ki, jed nak po ten cjal nie gro zi na wet opła ta
po mno żo na przez czte ry. W przy pad ku War sza wy, gdzie usta -
lo no staw kę ry czał to wą 65 zł za miesz ka nie na wet jej dwu krot -
ność to ol brzy mia dla bu dże tu do mo we go kwo ta. Tak więc
‚nie by cie eko” się po pro stu nie opła ca. 
Czy jed nak moż li we jest, by wszy scy w moc no przy spie szo -
nym tem pie na uczy li się bez błęd nie za sad se gre go wa nia od -
pa dów? Je śli nie za czę li w dzie ciń stwie, je śli nie po zna li taj ni -
ków se gre go wa nia w przed szko lu, w szko le pod sta wo wej,

w ro dzin nym do mu... to bę dzie trud no. Pro ble mem był i na dal
by wa in for ma cyj ny cha os. Nie wszyst kie mia sta i gmi ny od po -
wied nio wcze śnie roz po czę ły ak cję edu ko wa nia miesz kań ców.
W wie lu miej scach dłu go trze ba by ło cze kać na po ja wie nie się
od po wied nich po jem ni ków. Na przy kład na frak cję bio, któ ra
dla ty po wych miesz czu chów by wa ko smicz nie trud na. Nie ma -
jąc ni gdy stycz no ści z ogród ka mi, dział ka mi czy rol nic twem,
wrzu ca ją tu ko ści i mię so, a po za tym tak po pro stu się brzy -
dzą, nie chcą prze cho wy wać w swo ich ele ganc kich kuch niach
cuch ną cych po jem ni ków z po dej rza ny mi od pad ka mi. Swo ją
dro gą prze je cha nie się win dą, z któ rej ko rzy stał wcze śniej są -
siad wy wo żą cy do blo ko we go śmiet ni ka frak cję bio, do przy -
jem no ści fak tycz nie nie na le ży. I ko lej ny przy kład – jaj ka. Cie -
ka we, ile osób zda je so bie spra wę, że sa me jaj ka ja ko pro dukt
po cho dze nia zwie rzę ce go do bio tra fiać nie po win ny, ale już
ich sko rup ki jak naj bar dziej. Dla te go wy da je się nam, że by
więk szość spo łe czeń stwa do per fek cji opa no wa ła za sa dy se -
gre go wa nia od pa dów, mu si mi nąć ład nych pa rę lat.
Ko lej ny przy kład dez in for ma cji to mo da na my cie sło ików, a na -
wet fo lii i pu de łek po na bia le. Ktoś kie dyś gdzieś usły szał, na pi -
sał i te raz wie le osób mar nu je czas, a przede wszyst kim cen ną
wo dę z kra nu, na pu co wa nie swo ich do mo wych śmie ci. Od ma -
cza na klej ki. Ba – de cy du je się na wy rzu ce nie lep kie go czy tłu -
ste go sło ika do od pa dów zmie sza nych. Bez sen su, ale to wy da -
je się lo gicz ne. Brud ne od pa dy uzna je my za bez war to ścio we,
czy to szkło, czy pla stik. W pod ję ciu wła ści wej de cy zji mo gą
jed nak po móc wy szu ki war ki, o któ rych na pi sze my po ni żej. 
Ko lej ny przy kład – zgnia ta nie kar to nów, pu de łek, pla sti ko wych
bu te lek. O tym nie wie le osób pa mię ta, a po tem wcho dząc
do śmiet ni ko wej al tan ki wi dzi my efek ty – prze peł nio ny po jem -
nik na pa pier, z któ re go wszyst ko wy pa da, a obok dwa pu ste
po jem ni ki na od pa dy zmie sza ne. War to edu ko wać, bo nie wy -
star czy na pi sać kart kę na ścia nie śmiet ni ka – le piej, by każ dy
skła dał, zgi nał i zgnia tał we wła snym miesz ka niu, od ra zu bę -
dzie miał ze swo imi śmie cia mi mniej szy kło pot i mo że za cznie
se gre go wać z więk szym prze ko na niem. A tak na praw dę wy -
star czy prze cież, by po jąć sens te go dzia ła nia – je śli zło ży my,
opa dy zaj mą mniej miej sca. Pro ste, prze ko nu ją ce, sku tecz ne
i utrwa la się już na sta łe. Kar to ny to osob na kwe stia – my lą ce
okre śle nie kar to nów po mle ku czy so ku na dal skła  nia wie le
osób do wy rzu ca nia ich do frak cji pa pier/kar ton. Lub kar to ny
po piz zy – ta kie du że i ład ne, jed nak moc no za tłusz czo ne, więc
po win ny tra fiać wy łącz nie do od pa dów zmie sza nych. Co praw -
da sły sze li śmy już o pró bach uzdat nie nia i ta kich kar to nów po -
przez wy wa bie nie tłu stych plam, ale to nie w Pol sce i da le ka
do te go dro ga. U nas nie ste ty naj czę ściej brud ne kar to ny
po piz zy tra fia ją do po jem ni ka na pa pier. 
Je śli roz ma wia my o se gre go wa niu od pa dów w go spo dar -
stwach do mo wych, war to po my śleć o przy kła dzie ja poń skie go
mia stecz ka Ka mi kat su. Je go miesz kań cy po tra fią po sor to wać
swo je śmie ci na 45 frak cji. I nie jest to sztu ka dla sztu ki. My
na przy kład wy rzu ca my pa ra go ny ze skle pu do po jem ni ka

GOSPODARKA ODPADAMI
www.poskom.pl

Kto nas na uczy se gre go wa nia?
Po la cy sły ną z kre atyw no ści, umie jęt no ści im pro wi za cji, wy kra cza nia po za sche ma ty. Te ce chy,
któ re po zwa la ły nam prze trwać w trud nych cza sach, aku rat w przy pad ku se gre go wa nia od pa -
dów mo gą bar dzo prze szka dzać. Tu naj waż niej sze jest do kład ne sto so wa nie się do za sad. Ale
czy wszy scy je zna ją?

a Jak widać, ursynowski butelkomat nie wyrabia się z przyjmowaniem butelek. Taki
stan utrzymuje się cały czas zniechęcając mieszkańców do bycia eko



Pośrednik Komunalny  13

GOSPODARKA ODPADAMI

na od pa dy zmie sza ne (w każ dym ra zie ma my na dzie ję, że tak
ro bi więk szość z nas, bo dla nie któ rych być mo że nie jest to ta -
kie oczy wi ste). A Ja poń czy cy ma ją na wy dru ki z kas osob ne
miej sce. Ta ki od pad prze ra bia ją na pa li wo. Se gre gu ją wła ści -
wie wszyst ko, kie ru jąc się za sa dą „ze ro wa ste”, a na wet w 100
pro cen tach ją re ali zu jąc. Uda je się im nie tyl ko po zbyć nie mal
wszyst kich od pa dów, tak, by nic nie zo sta ło we frak cji zmie sza -
nej. Naj waż niej sze jest to, że każ dą z tych frak cji po tra fią za go -
spo da ro wać. W Pol sce rów nież mo że my so bie se gre go wać
od pa dy na wię cej niż 5 ro dza jów, py ta nie tyl ko, co zro bić z ni -
mi da lej. W wie lu do mach miesz kań cy sa mi z sie bie wy dzie la ją
do dat ko we frak cje – są to np. za kręt ki do bu te lek PET zbie ra ne
naj czę ściej ja ko po moc dla ko goś po trze bu ją ce go, tak że prze -
ter mi no wa ne le ki, któ re wy no si się do spe cjal nych po jem ni ków
w ap te kach, wresz cie ba te rie (czę sto da się je prze ka zać
w skle pach lub na wet w pla ców kach Pocz ty Pol skiej) ża rów ki
i elek tro śmie ci, któ re nie ste ty już na wła sną rę kę trze ba wy -
wieźć do spe cja li stycz nych, czę sto od le głych punk tów zbió rek.
Wy dzie la nie wszyst kich tych do dat ko wych ka te go rii od pa dów
ma sens, sko ro wie my, co z ni mi da lej ro bić. 
Jed nym z naj bar dziej rzu ca ją cych się w oczy, a jed no cze śnie
– wy da wa ło by się – naj ła twiej szym do za go spo da ro wa nia są
opakowania po napojach.Jednak wy star czy prze spa ce ro wać
się miej ski mi uli ca mi, by za uwa żyć i bu tel ki, i pusz ki za le ga ją -
ce na traw ni kach, le żą ce w krza kach. Zwłasz cza w so bot nie
i nie dziel ne po ran ki. Tym cza sem w więk szo ści kra jów opa ko -
wa nia te go ty pu da je się od zy skać na wet w po nad 90%. Przy -
kła dem niech bę dzie Li twa, któ ra jesz cze 4 la ta te mu by ła
w sta nie od zy skać z ryn ku 33% bu te lek, dziś mo że się po -
chwa lić wy ni kiem 92%. Ty le że na Li twie funk cjo nu je sys tem
kau cyj ny i au to ma ty, do któ rych war to te bu tel ki i pusz ki przy -
no sić, by od zy skać go tów kę. W Pol sce po ja wi ły się tzw. re cy -
klo ma ty, ale to ra czej for ma edu ka cji spo łe czeń stwa niż rze -
czy wi ste roz wią za nie pro ble mu. Po pierw sze jest ich ma ło.
W War sza wie sta nę ły nie daw no w kil ku dziel ni cach. Dzia ła ją
chi me rycz nie, czę sto są po pro stu za pcha ne i prze sta ją przyj -
mo wać bu tel ki. W efek cie za an ga żo wa ni eko lo gicz nie miesz -
kań cy zo sta wia ją wo kół au to ma tów wor ki z bu tel ka mi. Bar dzo
po zy tyw ny jest fakt, że aż ty le osób chce od dać te opa ko wa -
nia, zwłasz cza że ko rzy ści są z te go nie wiel kie – aku rat w War -
sza wie moż na uzy skać eko -punk ty da ją ce zniż ki w ki nie czy
ka wiar ni. W Kra ko wie bu tel ko mat nie da wał w za mian nic,

a jed nak miesz kań cy i tak chęt nie z nie go ko rzy sta li. Wiel ką
nie do god no ścią jest fakt, iż aby sko rzy stać z bu tel ko ma tu
i otrzy mać eko -punk ty trze ba ko niecz nie dys po no wać smart -
fo nem i mieć w nim od po wied nią apli ka cję. Wy klu cza to oso by
star sze lub po pro stu nie lu bią ce ta kich elek tro nicz nych za -
baw. Wspo mnie li śmy o Li twie, ale re kor dzi stą je śli cho dzi
o od zy ski wa nie opa ko wań jest Fin lan dia. Tam rocz nie, dzię ki
sys te mo wi kau cyj ne mu, do obie gu wra ca 1,9 mi liar da opa ko -
wań. To nie tyl ko bu tel ki, ale wła śnie one sta no wią więk szą
część zwro tów. Pla sti ko we wy ko rzy stu je się ja ko su ro wiec
do pro duk cji in nych przed mio tów, tak że ubrań czy bu tów. 
Obo wią zek od zy ski wa nia opa ko wań wpi sa ny jest w dy rek ty wy
unij ne – do 2025 ro ku mu si my od zy ski wać 77 pro cent bu te lek
PET, a 2029 już 90. Nie da się te go osią gnąć bez wpro wa dze -
nia sys te mu kau cyj ne go. Na szczę ście pra ce nad je go wdro -
że niem są już za awan so wa ne. Jak po da je Mi ni ster stwo Kli ma -
tu, w le cie te go ro ku w Pol sce po win na za cząć obo wią zy wać
za sa da roz sze rzo nej od po wie dzial no ści pro du cen ta (ROP).
Zgod nie z unij ną dy rek ty wą prze nie sie ona na pro du cen tów
opa ko wań więk szą część fi nan so wa nia ich od zy ski wa nia
z ryn ku – se lek tyw nej zbiór ki od pa dów, ich trans por tu, prze -
twa rza nia oraz wie lu in nych dzia łań zwią za nych z za po bie ga -
niem za śmie ca niu śro do wi ska. Mi ni ster stwo pro wa dzi obec nie
kon sul ta cje w bran ży, by naj póź niej w kwiet niu przed sta wić
już go to wy pro jekt no we li za cji ustaw – opa ko wa nio wej, o od -
pa dach oraz o po rząd ku i czy sto ści w gmi nach. Od uchwa le -
nia no wych prze pi sów do wpro wa dze nia kau cji mu si mi nąć
jed nak jesz cze du żo cza su. Sza co wa ny mo ment roz po czę cia
dzia ła nia sys te mu kau cji to rok 2024. 
Najlepszym sposobem na ułatwienie segregowania odpadów
mieszkańcom było stwo rze nie in ter ne to wych wy szu ki wa rek,
któ re po ma ga ją w pod ję ciu de cy zji, do któ re go po jem ni ka
wrzu cić „trud ny” przy pa dek, a cza sa mi pod po wia da ją – „nie
wy rzu caj, po jedź do spe cja li stycz ne go punk tu od bio ru od pa -
dów”.  Czy wy star czy na uczyć mieszkańców co do któ rych
po jem ni ków na le ży wy rzu cać? Nie, z pew no ścią pod sta wą
jest prze ko na nie wszyst kich o sen sie i ko niecz no ści se gre go -
wa nia od pa dów. Dla czę ści spo łe czeń stwa to na dal nie jest
oczy wi ste.  Ko lej na spra wa to czę sto spo ty ka ne po dej rze nia,
ja ko by wszyst kie frak cje po se gre go wa nych od pa dów tra fia ły
ra zem do jed nej śmie ciar ki. Pra wie nikt nie zda je so bie spra wy
z fak tu, że współ cze sne po jaz dy do od bio ru od pa dów by wa ją
wie lo ko mo ro we. – Pro szę pa na, ja sta le wi dzę, że oni wszyst -
ko ła du ją do tej sa mej ba ja de ry. To po co to sor to wać?
– słyszymy. Ko lej nym pro ble mem sta nie się od po wie dzial ność
zbio ro wa za nie sta ran ne se gre go wa nie od pa dów. Je śli na wet
jed na oso ba z kil ku dzie się ciu, a na wet kil ku set za miesz ka łych
w ja kimś blo ku, po my li się w wy bo rze po jem ni ka lub po pro stu
z za sa dy nie bę dzie się przej mo wać gdzie co wrzu ca -po dwój -
ną staw kę za od biór od pa dów za pła cą wszy scy. Tak za kła da -
ją prze pi sy, w któ rych nie po my śla no o roz wią za niu oczy wi ste -
go pro ble mu – jak zi den ty fi ko wać i ob cią żyć opła tą fak tycz ne -
go wi no waj cę. W ża den pro sty spo sób nie da się te go uczy -
nić. Po dob no gdzieś w Pol sce po ra dzo no so bie z tym pro ble -
mem za trud nia jąc w śmiet ni ko wej al tan ce swe go ro dza ju kon -
tro le ra ja ko ści. Dy żu ru je on w okre ślo nych go dzi nach spraw -
dza jąc za war tość przy no szo nych wor ków. Lo ka to rzy mu szą
pod dać swo je od pa dy re wi zji. W su mie nie jest to zły po mysł,
je dy nym man ka men tem wy da je się ko niecz ność przy nie sie nia
swo ich wor ków w kon kret nym ter mi nie. Swo ją dro gą cie ka we,
jak pan kon tro ler spraw dza frak cję bio?

a A to typowy przykład osiedlowego pojemnika na odpady. Jaka to frakcja?
Przeważa plastik, ale jest tu także sporo tektury. Aż strach się bać, co głębiej...
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Istot nym ele men tem miej skie go kra jo bra zu jest od po wied nio
za go spo da ro wa na na wierzch nia. To ona de cy du je o kom for cie
i bez pie czeń stwie po ru sza nia się oraz ca ło ścio wym od bio rze
wi zu al nym da ne go miej sca. 
– Wy ro by na wierzch nio we stwo rzo ne z be to nu to nie za wod ny
spo sób na funk cjo nal ne i efek tow ne wy koń cze nie chod ni ków,
ale jek, dróg, dzie dziń ców, pla ców, pa sa ży. Ogrom ny po ten cjał
kre acyj ny oraz trwa łość i prak tycz ność tych ma te ria łów są tu
klu czem do suk ce su – wy ja śnia Mar ty na Pur ska pro jek tant ka
na wierzch ni fir my Li bet. 
Urzą dze nie prze strze ni pu blicz nej sta wia jed nak przed pro jek -
tan ta mi pew ne wy ma ga nia. Nie ma tu miej sca na roz wią za nia
przy pad ko we bądź wy ni ka ją ce je dy nie z ar ty stycz ne go za my słu. 
– Każ dy pro jekt mu si być re ali zo wa ny zgod nie z prze pi sa mi pra wa
i usta le nia mi władz lo kal nych, a aspek ty es te tycz ne za wsze po win -
ny iść w pa rze z wa lo ra mi prak tycz ny mi. Nie zwy kle istot ne jest sto -
so wa nie się do wy tycz nych za war tych w Miej sco wych Pla nach Za -
go spo da ro wa nia Prze strzen ne go – to one de cy du ją np. o udzia le
po wierzch ni bio lo gicz nie czyn nej – do da je Mar ty na Pur ska. 
Po dob nie jak w przy pad ku każ dej in we sty cji, waż ne jest też
uwzględ nie nie cha rak te ru ru chu, ja ki bę dzie od by wał się
na da nym ob sza rze oraz – przy lo ka li za cjach o cha rak te rze za -
byt ko wym – wy tycz nych kon ser wa tor skich. 
Do stęp ne na ryn ku ma te ria ły be to no we cha rak te ry zu ją się zróż -
ni co wa ny mi roz mia ra mi, kształ ta mi, fak tu ra mi i ko lo ra mi. Dzię ki

te mu zna le zie nie pro duk tu pa su ją ce go do okre ślo nej stre fy miej -
skie go kra jo bra zu nie po win no sta no wić więk sze go pro ble mu. 
– Na ob szer nych pla cach ide al nie spraw dza ją się wy ro by o du -
żych roz mia rach. Się ga jąc po po kaź ne pły ty w kon tra sto wych
ko lo rach pro jek tan ci bę dą w sta nie uzy skać cie ka we, geo me -
trycz ne kom po zy cje, któ re do sko na le wpi szą się w no wo cze -
sne, wiel ko miej skie prze strze nie. Po szcze gól ne ele men ty mo gą
ści śle do sie bie przy le gać lub prze ciw nie – zo stać uło żo ne
w po zor nie przy pad ko wy spo sób, two rząc atrak cyj ne ukła dy
z od stę pa mi wy peł nio ny mi tra wą, gry sem bądź oto cza ka mi.
Z mi ni ma li stycz ną ar chi tek tu rą świet nie kom po no wać się bę dą
tak że pro duk ty o struk tu rze szczot ko wa ne go be to nu. W ich
przy pad ku wy jąt ko wy efekt wi zu al ny idzie w pa rze z kom for tem
użyt ko wa nia – pod po wia da Mar ty na Pur ska. 
Tym po trze bom do sko na le od po wia da ją pły ty He xo Eco, któ re
dzię ki ażu ro wej bu do wie umoż li wia ją stwo rze nie na wierzch ni
o geo me trycz nych kształ tach, a jed no cze śnie bio lo gicz nie
czyn nej, przez co z pew no ścią przy pad nie ona do gu stu mi ło -
śni kom eko lo gicz nych roz wią zań. 
He xo Eco in try gu je de si gner skim, sze ścio kąt nym kształ tem,
na wią zu ją cym do wy glą du pla stra mio du. Geo me trycz ny for -
mat do sko na le wpi su je się w obo wią zu ją ce tren dy aran ża cyj -
ne, w któ rych istot ną ro lę od gry wa ją mi ni ma lizm i od nie sie nia
do świa ta przy ro dy. Po dob nie jak po zo sta łe pro duk ty z li nii Li -
bet Dec co Mo no co lor urze ka też czy stą for mą be to nu. Dwa
zde cy do wa ne ko lo ry – ciem niej szy an tra cy to wy i ja śniej szy go -
łę bi – po zwa la ją uzy skać atrak cyj ne, wy ra zi ste ukła dy na na -

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.poskom.pl

Be to no we na wierzch nie 
w prze strze ni pu blicz nej
Na wy gląd współ cze snych miast wpływ ma fa scy nu ją ce po łą cze nie roz ma itych sty lów, ten den -
cji. Swe piętno odciskają tu ca łe epoki. Dziś nie od łącz nym ele men tem miejskiego pejzażu stały
się be to no we na wierzch nie, po któ rych stą pa my każ de go dnia. Spe cy fi ka pla ców, skrzy żo wań,
za uł ków, chod ni ków czy pa sa ży wy ma ga za sto so wa nia od po wied nich ma te ria łów, któ re nie tyl -
ko przy cią gną wzrok atrak cyj nym wzornictwem, ale bę dą też wy trzy ma łe i funk cjo nal ne. 

a Betonowy stolik jest nie tylko trwały, ale też dzięki specjalnej technologii zachowa
na długo efektowny wygląd

a Z po szcze gól nych ele men tów pla stra mio du moż na zbu do wać par ka ny dzie lą ce
po wierzch nię ogro du na róż ne stre fy
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wierzch ni, któ re ide al nie wpi szą się w no wo cze sne prze strze -
nie. Pły ty sta no wią świet ną al ter na ty wę dla po pu lar nych wy ro -
bów kwa dra to wych czy pro sto kąt nych, a ich po ten cjał kre acyj -
ny zwięk sza fakt, że są kom ple men tar ne wzglę dem in nej no -
wo ści w ofer cie Li bet – He xo, czy li swo je go „peł ne go” od po -
wied ni ka. He xo Eco sta no wi za tem cie ka wą pro po zy cję dla
pro jek tan tów i in we sto rów, któ rzy mo gą wy ka zać się in wen cją,
two rząc za rów no zwar te po wierzch nie, jak i nie sy me trycz ne,
ażu ro we ukła dy, ba zu ją ce na luź no roz rzu co nych na tra wie
ele men tach. Po kaź ne wy mia ry (40x3 4,6 cm) oraz od po wied nia
gru bość (8cm) po wo du ją, że pro dukt ten jest bar dzo wy trzy -
ma ły i tym sa mym spraw dzi na ta ra sach, ścież kach ogro do -
wych, par kin gach czy pod jaz dach. 
Naj now sza pro po zy cja fir my Li bet to do sko na łe roz wią za nie
za rów no dla po sia da czy nie wiel kich dzia łek, jak i dla in we sto -
rów za go spo da ro wu ją cych więk sze prze strze nie. Po za tym
ażu ro wa for ma He xo Eco umoż li wia uzy ska nie wol nych prze -
strze ni mię dzy be to no wy mi ele men ta mi i stwo rze nie po -
wierzch ni bio lo gicz nie czyn nej. Ta kie roz wią za nie za pew nia
swo bod ny od pływ wo dy do grun tu, zwięk sza jąc wil got ność
gle by. Ma to szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku ma łych po -

se sji, na któ rych chce się stwo rzyć utwar dzo ny pod jazd, ta ras
czy ścież kę. Do dat ko wo, po wsta łe od stę py moż na wy peł nić
bia ły mi oto cza ka mi, gry sem, pia skiem lub tra wą, któ re kon -
tra stu jąc z ciem nym ko lo rem płyt, po zwa la ją osią gnąć atrak -
cyj ny efekt wi zu al ny. War to do dać, że dzię ki za sto so wa ne mu
już na eta pie pro duk cji spe cjal ne mu sys te mo wi ochro ny ALS,
pły ty są do dat ko wo chro nio ne przed od dzia ły wa niem nie ko -
rzyst nych wa run ków at mos fe rycz nych oraz po wsta wa niem
plam i wy kwi tów. Na to miast li nia Li bet Stam po skła da się
z ele ganc kich i funk cjo nal nych brył, do sko na le pa su ją cych
do kli ma tu i sty li sty ki każ de go ogro du czy ta ra su. W skład ko -
lek cji wcho dzi,, do stęp na w trzech roz mia rach i dwóch
opcjach ko lo ry stycz nych, Do ni ca. Wy peł nio na ro ślin no ścią
mo że sta no wić nie tyl ko prak tycz ny kwiet nik, ale rów nież
efek tow ną ozdo bę wej ścia do bu dyn ku. Ko lej na pro po zy cja
to Sze ścian, bę dą cy kwin te sen cją pro sto ty i mi ni ma li zmu. Je -
go nie wąt pli wą za le tą jest wszech stron ność za sto so wań. Be -
to no wy blok o kra wę dziach dłu go ści 48,5 cm, z po wo dze -
niem po słu ży ja ko krze sło lub sto lik ogro do wy. Nie zwy kłą de -

ko ra cją przy do mo wej stre fy wy po czyn ku bę dą tak że Pił ki gol -
fo we oraz Ku le, któ rych biel do sko na le kon tra stu je z zie le nią
tra wy czy ciem ną na wierzch nią. Ku la do stęp na jest trzech
roz mia rach, o śred ni cy ok. 90, 60 i 30 cen ty me trów.
In ne wy zwa nia sta ją przed pro jek tan ta mi i wy ko naw ca mi do -
sto so wu ją cy mi na wierzch nie do cha rak te ru bu dyn ków w przy -
pad ku obiek tów za byt ko wych. W tym wy pad ku, w oto cze niu
uro kli wych ka mie ni czek i sta ro daw nych gma chów spraw dzą
się kost ki bru ko we o ory gi nal nej, po sta rza nej fak tu rze uzy ski -
wa nej w spe cjal nym pro ce sie pro duk cji. Cie ka wy efekt moż na
uzy skać, się ga jąc po pro duk ty in spi ro wa ne wy glą dem sta rej
ce gły, któ re pod kre ślą urok kla sycz nych i ru sty kal nych kom po -
zy cji, wpro wa dza jąc do nich wy jąt ko wy kli mat. Na tu ral ny wy -
gląd, osią gnię ty za spra wą pro ste go, jed no li te go kształ tu i ce -
gla ste go od cie nia, spra wia, że mo gą one sta no wić świet ną al -
ter na ty wę dla kost ki klin kie ro wej.
Pro jek ty aran ża cji miej skie go kra jo bra zu nie rzad ko ba zu ją
na wy ro bach, któ rych de sign sta no wi bez po śred nie na wią za -
nie do świa ta przy ro dy, m.in. po przez eks po no wa nie struk tu ry
na tu ral ne go ka mie nia. 
– Chcąc stwo rzyć har mo nij ną prze strzeń, w któ rej par ko we
ścież ki bę dą sub tel nie współ gra ły z oko licz ną ro ślin no ścią, war -
to się gnąć po pro duk ty, od zwier cie dla ją ce cha rak te ry stycz ną
po wierzch nię ma te ria łów wy stę pu ją cych w przy ro dzie. Cie ka -
wym spo so bem na stwo rze nie wy ra zi stych cią gów pie szych,
pla ców i dzie dziń ców jest wy ko rzy sta nie na nich be to no wych
płyt, któ rych de sign za in spi ro wa ny zo stał wy glą dem ka mie nia
czy drew na. W po łą cze niu z pa li sa da mi, stop nia mi scho do wy mi
czy ogro dze nia mi o ana lo gicz nej fak tu rze, umoż li wia ją one
skom po no wa nie bar dzo przy jem nych stref w par kach i ogro -
dach – pod kre śla pro jek tant ka Mar ty na Pur ska. 
Dzię ki ta kim ele men tom uzu peł nia ją cym ma te ria ły na -
wierzch nio we, z po wo dze niem moż na uatrak cyj nić oto cze -
nie nie ba nal ny mi kon struk cja mi kwiet ni ków, ra bat, a na wet
ław, sto łów i in nych przy kła dów ma łej ar chi tek tu ry, któ re
świet nie spraw dzą się w bez po śred nim oto cze niu biu row -
ców, ga le rii han dlo wych, ale też po dwó rek, pla ców za baw
i we wnętrz nych dzie dziń ców, czy li wszyst kich miejsc, któ re
sprzy ja ją in te gra cji i re kre acji. 

a Betonowe donice stanowią estetyczny element dekoracyjny każdego tarasu

a Sześcienny formy mogą też być wykorzystane, jako ozdobne donice
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For my BETONBLOCK wraz z ca łym sys te mem bu do wy be to no -
wych ścian opo ro wych są wy ni kiem kil ku dzie się cio let nie go do -
świad cze nia ho len der skie go pro du cen ta. Od cza sów pierw szej
ge ne ra cji form ze sta li, po wsta łych 20 lat te mu, roz wi ja no in no wa -
cje z za kre su sty li sty ki i funk cjo nal no ści, dzię ki cze mu fir ma jest li -
de rem w swo jej bran ży. Ma po nad 5.000 klien tów w 50 kra jach
na ca łym świe cie. Klien ci do ce nia ją wy so ką ja kość pro duk tów
i szyb kość do sta wy z ma ga zy nu, a ści sła współ pra ca z pro du cen -
ta mi mas pre fa bry ko wa nych i wy ko naw ca mi na prze strze ni lat po -
ma ga szyb ko re ago wać na za po trze bo wa nie klien tów. 
Co czy ni sys tem BETONBLOCK tak wy jąt ko wym? Du że blocz -
ki be to no we stwa rza ją ta kie moż li wo ści kon struk cyj ne, któ re
nie są wy ko nal ne w przy pad ku cie kłej ma sy be to no wej. Co
do za sa dy przy po mi na ją kloc ki Le go i nie mal rów nie ła two się
z nich bu du je. Po nie waż nie jest po trzeb na za pra wa, blocz ki
two rzą sta bil ne sys te my, któ re moż na prze miesz czać i roz bu -
do wy wać w nie ogra ni czo nym za kre sie. 
Dla te go na po cząt ku wy star czy ku pić for mę i zro bić ty le ele men -
tów, ile po trze bu je my w da nym mo men cie. Ma jąc for mę prze cież
w każ dej chwi li bę dzie moż na do ro bić ko lej ne blocz ki. Zresz tą
nie mu si my na wet ku po wać for my, gdyż wy star czy ją tyl ko wy na -
jąć. Bu do wa ścian opo ro wych oraz po wierzch ni ma ga zy no wych
nie na strę cza żad nych kło po tów. Z po wo dze niem wy ko na ją ją
na wet nieprzeszkoleni pra cow ni cy. Po pro stu ele men ty są tak
skon stru owa ne, że nie spo sób jest błęd nie po łą czyć po szcze gól -
ne blocz ki. Oczy wi ście po za kil ku pra cow ni ka mi ze wzglę du
na ich wa gę po trzeb na jest po moc ma szyn, ale w zu peł no ści wy -
star czą do te go pod sta wo we urzą dze nia prze ła dun ko we. 
Do daj my, że sta lo we for my zo sta ły pre cy zyj nie za pro jek to wa -
ne i umoż li wia ją wy ko naw com ła twe wy twa rza nie blo ków be to -
no wych o wy so kiej funk cjo nal no ści. Blocz ki są ze so bą moc no
po łą czo ne za po mo cą koł ków umiesz czo nych na szczy cie
blocz ka i wgłę bień znaj du ją cych się w je go w pod sta wie. Dzię -
ki za sto so wa niu tak wy jąt ko we go, ela stycz ne go spo so bu bu -
do wy, w do wol nym mo men cie moż na ła two roz bu do wać lub
do sto so wać każ dą kon struk cję.
Blocz ki ide al nie na da ją się do wzno sze nia ścian dzia ło wych,
mu rów opo ro wych itp., na przy kład w sek to rze re cy klin gu.
Na da ją się tak że do bu do wy ma ga zy nów i przy bu dó wek.
Asor ty ment pro duk tów jest wy jąt ko wy i sze ro ki. Róż no rod ne

kształ ty i wy mia ry form przy czy nia ją się do po wsta wa nia bar -
dziej es te tycz nych kon struk cji. Jed na for ma wy star cza
do wy two rze nia róż nych ro dza jów blo ków dzię ki róż nym ty -
pom pły tek roz dzie la ją cych. Po nad to ko rzy sta jąc z jed ne go
lub więk szej licz by pro stych roz dzie la czy, moż na wy two rzyć
wie le mniej szych blo ków z jed nej for my, w jed nym od le wie.
For my są wy ko na ne z ni sko sto po wej sta li bu dow la nej o wy -
so kiej wy trzy ma ło ści, a ma lo wa nie prosz ko we zwięk sza
trwa łość for my. Aby zwięk szyć efek tyw ność i uła twić opty ma -
li za cję kosz tów na pla cach bu do wy, fir ma BETONBLOCK
opra co wa ła sze ro ką ga mę ak ce so riów do uprasz cza nia bu -
do wy lub trans por tu blo ków. Za ci ski blocz ko we, urzą dze nie
do od wra ca nia blo ków oraz ob rot ni ca, uła twia ją na wi go wa -
nie blocz ka mi wszel kie go ty pu do od po wied niej po zy cji, be -
to no we pły ty są prze su wa ne za po mo cą spe cjal ne go me -
cha ni zmu pod no śni ko wo -ob ro to we go. Sta lo we for my
BETONBLOCK zo sta ły pre cy zyj nie za pro jek to wa ne, aby
umoż li wić wy ko naw com ła twe wy twa rza nie blo ków be to no -
wych o wy so kiej funk cjo nal no ści. Blocz ki są ze so bą moc no
po łą czo ne za po mo cą koł ków umiesz czo nych na szczy cie
blocz ka i wgłę bień znaj du ją cych się w je go w pod sta wie.
Dzię ki za sto so wa niu tak wy jąt ko we go, ela stycz ne go spo so -
bu bu do wy, w do wol nym mo men cie moż na ła two roz bu do -
wać lub do sto so wać każ dą kon struk cję.

TECHNOLOGIE
www.szwichtenberg.com.pl

Be to no we ścia ny niczym z kloc ków Le go
Bu do wa ścian opo ro wych nie mu si być ani trud na, ani pra co chłon na. W do dat ku za kup nie -
zbęd nych do ich wzno sze nia ele men tów w przy szło ści oka zać się mo że ko rzyst ną in we sty cją.
Ta kie moż li wo ści da ją pro duk ty BETONBLOCK – be to no we blo ki i for my do ich pro duk cji.

a Różnorodność form pozwala uzyskać elementy o dowolnym wręcz kształcie

Sprzedaż • Wynajem • Zamiana
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Po wierzch nie ma ga zy no we to nie je dy ne za sto so wa nie dla pre fa -
bry ko wa nych ele men tów be to no wych. W for mach rów nie szyb ko
moż na od le wać pły ty be to no we, któ re w wie lu kra jach, tak że
w Pol sce, chęt nie wy ko rzy sty wa ne są do bu do wy tym cza so wych
dróg, bądź trak tów do jaz do wych we wnątrz za kła dów prze my sło -
wych. W tym wy pad ku tak że przy da je się ła twość wy ko na nia ta -
kich na wierzch ni. Po za tym są trwa łe i wie lo krot ne go użyt ku,
gdyż w rów nie pro sty spo sób moż na je zde mon to wać i uło żyć
w in nym miej scu. Pły ty moż na tak że wy ko rzy stać do bu do wy
chod ni ków oraz par kin gów, a tak że na po sadz ki w ma ga zy nach
i skła do wi skach od pa dów. Tym bar dziej, że w prze ci wień stwie

do kon ku ren cyj nych wy ro bów, z du ży mi otwo ra mi mon ta żo wy -
mi, two rzą gład ką po wierzch nię, a to umoż li wia płyn ne po ru sza -
nie się, np. wóz ków wi dło wych na pla cach prze ła dun ko wych. 
War to też pod kre ślić, że sa mo dziel ne wy ko na nie pod ło gi
za po mo cą be to no wych pły t jest znacz nie szyb sze niż
w przy pad ku kost ki bru ko wej. Pły ty be to no we są też bar -
dzo ła twe do usu nię cia i trans por tu, co po zwa la na ich po -
now ne uży cie w in nym miej scu. Za sto so wa nie płyt od la -
nych z for my be to no wej jest za tem oczy wi stą opcją do wy -
ko rzy sta nia przy bu do wie tym cza so wych lub sta łych prac
prze strze ni ko mu ni ka cyj nych.

a Ko mo ry zbu do wa ne z blocz ków BETONBLOCK w ra zie po trze by moż na bez więk -
sze go tru du przy kryć kon struk cją da cho wą

a Na peł nia nie form nie wy ma ga żad nych spe cjal nych umie jęt no ści. Ca ły pro ces po -
wsta wa nia be to no wych ele men tów ogra ni cza się prak tycz nie do funk cji kon tro l nych
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Za mia tar ka MC 250 to kom plek so we roz wią za nie, za pew nia ją -
ce wy so ką ja kość sprzą ta nia, bez pie czeń stwo i kom fort użyt -
ko wa nia. Sta ło się tak dzię ki współ pra cy kon struk to rów
z przed sta wi cie la mi spół ek miej skich i przed się bior ców dzia ła -
ją cych w bran ży usług ko mu nal nych. To m.in. dzię ki ich su ge -
stiom ma szy na do sko na le spraw dza się w prak tycz nym za sto -
so wa niu, a wpro wa dzo ne roz wią za nia do pa so wa ne są do po -
trzeb wszyst kich je go użyt kow ni ków, od za rząd cy flo ty, przez
kie row ni ków ro bót, ser wi san tów i ope ra to rów. Wy so ką ja kość
za mia tar ka za wdzię cza też naj wyż szej ja ko ści kom po nen tów.
Na pęd, kon struk cja pod wo zia i za wie sze nie bę dą ce wspól nym
dzie łem li de rów bran ży za pew nia dy na mi kę i kom fort jaz dy
zna ną, jak do tąd, je dy nie z sa mo cho dów oso bo wych.
MC 250, po dob nie jak wszyst kie za mia tar ki ko mu nal ne Kärcher,
łą czy w so bie kom pak to we wy mia ry, trwa łą kon struk cję i przy ja -
zny dla śro do wi ska opty mal ny na pęd. Od por na na ko ro zję ra ma
zo sta ła ocyn ko wa na ognio wo i pod da na wie lo krot nym te stom
wy trzy ma ło ścio wym. Na to miast du ża pręd kość prze jaz do wa,
w po łą cze niu z za wie sze niem hy dro pneu ma tycz nym mak sy mal -
nie skra ca czas prze jaz du na miej sce wy ko ny wa nej pra cy. Z ko -
lei dzię ki szyb kie mu do stę po wi do wszyst kich ele men tów ser wi -
so wych, MC 250 jest za wsze go to wa do dzia ła nia. Mak sy mal na
pręd kość trans por to wa 60 km/h po mo że zna leźć się w miej scu
pra cy szyb ko i bez piecz nie, nie utrud nia jąc ży cia in nym użyt -
kow ni kom ru chu. W ce lu osią gnię cia ta kie go efek tu wy po sa ży li -
śmy ma szy nę w za wie sze nie hy dro pneu ma tycz ne obu osi i nie -
za leż ną amor ty za cję kół przed nich. Po uru cho mie niu skrę tu
wszyst kich kół, MC 250 mo że za jed nym ra zem za wró cić
na dwu pa smo wej dro dze. Tak du ża ma new ro wość to cen na za -
le ta, przy dat na szcze gól nie w ści słych cen trach miast.
Ope ra to rzy, któ rzy prak tycz nie ca ły dzień spę dza ją w po jeź -
dzie, do ce nią na pew no kom for to we śro do wi sko pra cy, umoż li -
wia ją ce mak sy mal ne sku pie nie na oto cze niu i wy ko ny wa nym
za da niu. Kom for to wa, dwu oso bo wa ka bi na da je po czu cie prze -
strze ni, za pew nia jąc za ra zem du żo miej sca na no gi. Wy god ny
fo tel ope ra to ra, wy pro du ko wa ny przez fir mę König, jest cer ty fi -
ko wa ny przez nie miec kie sto wa rzy sze nie od od po wie dzial no ści
cy wil nej pra co daw ców. Ja ko szcze gól nie przy ja zna dla ple ców,
ma szy na zo sta ła wy róż nio na zna kiem AGR przez nie za leż ne
sto wa rzy sze nie le ka rzy i fi zjo te ra peu tów. Ol brzy mia, po chy lo na
do przo du szy ba przed nia za pew nia ni czym nie ogra ni czo ny wi -
dok na oto cze nie, zmniej sza jąc za ra zem eks po zy cję kie row cy
na słoń ce. Zin te gro wa ny z ko lum ną kie row ni cy ekran kon tro l ny
za pew nia naj wyż szy stan dard bez pie czeń stwa. Zlo ka li zo wa ny
pod jed ną rę ką in tu icyj ny pa nel ste row ni czy jest ozna czo ny

czy tel ny mi ide ogra ma mi. Na to miast przy cisk Eco umoż li wia
uru cho mie nie wszyst kich funk cji ro bo czych za jed nym do tknię -
ciem, co oszczę dza czas i zwięk sza bez pie czeń stwo. 
MC 250 to nie tyl ko no wo cze sna za mia tar ka ko mu nal na. To za -
ra zem uni wer sal ne roz wią za nie do kom plek so we go utrzy ma nia
cen trów miast. Nie zrów na ne do oczysz cza nia chod ni ków, ście -
żek ro we ro wych, te re nów prze my sło wych czy par kin gów. Licz -
ne do stęp ne do dat ko we ak ce so ria umoż li wią m.in. od śnie ża nie
zi mą, my cie wy so kim ci śnie niem czy usu wa nie chwa stów. 
Sys tem za mia ta ją cy zo stał za pro jek to wa ny przy wy ko rzy sta niu
tech no lo gii CFD. Za pew nia to ide al ne prze pły wy po wie trza.
Wy daj na tur bi na ge ne ru je opty mal ne pod ci śnie nie. Pro sty ka -
nał ssaw ny umoż li wia je go peł ne wy ko rzy sta nie, przy oka zji za -
po bie ga jąc blo ka dom. 
MC 250 to urzą dze nie każ do ra zo wo do sto so wy wa ne do in dy -
wi du al nych po trzeb klien ta. Za mon to wa ny wah li wie układ
dwóch, ste ro wa nych nie za leż nie, szczo tek umoż li wia pre cy zyj -
ne do tar cie we wszyst kie miej sca za le ga nia bru du. Na to miast
sys tem do ci sku rów no le głe go do pod ło ża za pew nia rów no -
mier ne zu ży wa nie się wło sia, a tym sa mym prze dłu ża ży wot -
ność szczo tek. Re gu la cja ką ta na tar cia, umoż li wia do sto so wa -
nie na chy le nia szczo tek do pod ło ża, za pew nia jąc do sko na ły
efekt za mia ta nia i jesz cze bar dziej zmniej sza jąc ich zu ży wa nie.
Za ogra ni cza nie wtór nej emi sji py łów od po wia da ją dy sze z wo -
dą czy stą – zlo ka li zo wa ne na wszyst kich szczot kach – oraz
sys tem zra sza nia ka na łu ssaw ne go wo dą czy stą i re cy klin go -
wą. Dzię ki te mu MC 250 moż na wy ko rzy sty wać bez pro ble mu
we wraż li wych na kurz stre fach śród miej skich, sa na to ryj nych
i par kin go wych. Po twier dza ją to cer ty fi ka ty PM 10 i PM 2,5.
Opty mal nie opra co wa ny sys tem trze ciej szczot ki bocz nej
zwięk sza sze ro kość ro bo czą i umoż li wia rów no cze sną pra cę
na róż nych po zio mach. Je śli do dat ko we ra mię wy po sa ży my
w szczot kę sta lo wą, mo że my sku tecz nie po zbyć się chwa stów
z ca łej sze ro ko ści ścież ki ro we ro wej – za jed nym prze jaz dem
– z rów no cze snym ich od sy sa niem!
Sys tem ssaw ny bez tru du wcią ga tak że du że za nie czysz cze nia.
Aby za pew nić naj więk szą prze pu sto wość, nie zmniej sza jąc
przy tym pa ra me trów pod ci śnie nia, wy po sa żo no go w 800 mm
gło wi cę ssaw ną ze sta li nie rdzew nej, z au to ma tycz ną kla pą du -
żych za nie czysz czeń. Po przez pro sty ka nał ssą cy o śred ni -
cy 200 mm, na wet naj więk sze śmie ci szyb ko tra fia ją do zbior ni -
ka. W ra zie po trze by ssa wę moż na pod no sić i opusz czać, co
przy da je się na przy kład je sie nią, przy du żych ilo ściach li ści. Je -
że li po trzeb na nam jest zwięk szo na dy na mi ka prze jaz du
– na przy kład, przy po ko ny wa niu skrzy żo wań – ca ły sys tem za -

Przy ja zna śro do wi sku
i użyt kow ni kom
Wpro wa dzo na w ubie głym ro ku do ofer ty fir my Kärcher za mia tar ka MC 250 zdo ła ła już udo wod -
nić, że kom ple men ty, ja kie to wa rzy szy ły jej pre mie rze znaj du ją po kry cie w rze czy wi sto ści. Ta
cał ko wi cie no wa za mia tar ka po ka za ła już bo wiem w prak tycz nym za sto so wa niu, że jest nie tyl -
ko wszech stron na i wy daj na, ale tak że przy ja zna śro do wi sku na tu ral ne mu.

Przy ja zna śro do wi sku
i użyt kow ni kom
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mia ta ją cy mo że my pod nieść w gó rę jed nym przy ci skiem. 
MC 250 jest stan dar do wo wy po sa żo ne w sys tem re cy klin gu wo -
dy z osob nym zbior ni kiem wo dy brud nej. Dzię ki wy raź nie mniej -
sze mu zu ży ciu wo dy czy stej moż li we są dłuż sze cy kle ro bo cze,
a mniej sza liczba tan ko wań ozna cza lep sze wy ko rzy sta nie cza -
su pra cy urzą dze nia. Prze pływ tło czo nej przez ci śnie nio wą pom -
pę wo dy obie go wej, moż na usta wić z ka bi ny w za kre sie od 10
do 60 l/min. Je śli w cza sie desz czu za sy sa ne bę dą ka łu że, nad -
miar wo dy moż na spu ścić przez zbior nik wo dy obie go wej, zy -
sku jąc do dat ko we miej sce na za nie czysz cze nia w za sob ni ku. 
To, czy ma szy na jest na praw dę wie lo funk cyj na, w znacz nej mie -
rze za le ży od cza su, ja kie go po trze bu je my, aby zmie nić jej za sto -
so wa nie. Zbior nik na za nie czysz cze nia moż na bły ska wicz nie zde -
mon to wać dzię ki sta ty wom. Na stęp nie bez więk szych pro ble mów
mo że my wy mie nić go na zbior nik na wo dę, agre gat do jej pod -
grze wa nia – je śli chce my wy pa rzać chwa sty – lub du żą, si lo so wą
po sy py war kę – je śli ma szy na ma pra co wać tak że zi mą.
Śro do wi sko na tu ral ne to na sze wspól ne do bro. Dys po nu ją ce
wiel ką mo cą sil ni ki z fil tra mi czą stek sta łych (DPF) i wtry skiem

s Dzię ki ogrom nej po jem no ści zbior ni ka (2,2 m3) MC 250
mo że utrzy mać naj dłuż sze in ter wa ły za mia ta nia i efek -
tyw niej wy ko rzy stać czas pra cy. Ta kom pak to wa ma szy -
na ma tyl ko 1,30 m sze ro ko ści i mniej niż 2 m wy so ko -
ści. Wy ko na ny ze sta li szla chet nej zbior nik na nie czy sto -
ści nie tyl ko do brze wy glą da, ale też jest nie zwy kle wy -
trzy ma ły. Wy so kość wy sy pu na po zio mie 1.600 mm
umoż li wia opróż nia nie zbior ni ka wprost na przy cze py.

mocz ni ka (sil ni ki z Eu ro 6) są zgod ne z nor ma mi emi sji spa lin
EURO 6 lub STAGE V. Fil tra cja ga zów spa li no wych przy za sto -
so wa niu AdBlue® re du ku je emi sję drob ne go py łu i CO2 do mi -
ni mum. W te ście py łów drob nych PM2,5 EU-ni ted za mia tar -
ka MC 250 uzy ska ła naj wyż szą oce nę w po sta ci 4 gwiaz dek.
MC 250 to ma szy na przy ja zna tak że pod ką tem ser wi so wym.
Aby do stać się do sil ni ka i fil tra czą stek sta łych wy star czy od -
chy lić na bok zbior nik czy stej wo dy. Nie zwy kle pro ste jest rów -
nież utrzy ma nie ma szy ny w czy sto ści. Przy kła dem prze my śla -
nych roz wią zań w tym za kre sie mo że być chłod ni ca, któ ra jest
do stęp na od ze wnątrz. Mię dzy zbior ni kiem na za nie czysz cze -
nia i sil ni kiem do dat ko wa po kry wa chro ni ele men ty elek tro nicz -
ne przed wil go cią. Sys tem obie gu wo dy moż na oczy ścić przez
spe cjal nie stwo rzo ne w tym ce lu otwo ry. Ope ra tor mo że unik -
nąć w ten spo sób bez po śred nie go kon tak tu z bru dem.
Lep sze jest wro giem do bre go. Je że li szu kasz do sko na ło ści,
znaj dziesz ją w MC 250. Ja kość i za sto so wa ne tu roz wią za nia
nie znaj du ją po rów na nia na ryn ku. 

Ka je tan No wak, Kärcher
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Dzię ki swym wła ści wo ściom ma gne sy hy drau licz ne oka zu -
ją się nie zwy kle przy dat ne nie tyl ko pod czas wy bu rzeń.
Do sko na le spraw dza ją się tak że w punk tach sku pu zło -
mu, za kła dach re cy klin go wych, a tak że w pra cach
przy oczysz cza niu to rów ko le jo wych. 
Li der w pro duk cji urzą dzeń hy drau licz nych, dzia ła ją ca
od 1986 ro ku fiń ska fir ma Dy na set, jest rów nież jed nym
z naj więk szych pro du cen tów ma gne sów hy drau licz nych
w Eu ro pie. Ma gne sy te go pro du cen ta dzia ła ją w bar -
dzo pro sty spo sób – w wy ni ku prze pły wa ją ce go przez
nie ole ju hy drau licz ne go, wy twa rza ne jest po le ma -
gne tycz ne, któ re przy cią ga wszyst kie me ta lo we
ele men ty z pod ło ża, a gdy olej prze sta je pły nąć,
to po le ma gne tycz ne za ni ka. Ma gne sy po sia -
da ją funk cję szyb kie go roz ma gne so wy wa nia,
a upusz cza nie ma te ria łu pod czas pra cy jest
cał ko wi cie kon tro lo wa ne przez ope ra to ra. 
Dy na set pro du ku je dwa ro dza je ma gne -
sów – elek tro ma gne sy HMAG oraz
chwy ta ki ma gne tycz ne MAG. Elek tro -
ma gne sy HMAG nie po trze bu ją żad ne -
go do dat ko we go za si la nia – po sia da ją
wbu do wa ny hy drau licz ny ge ne ra tor
ma gne tycz ny, a uru cha mia nie i wy łą -
cza nie od by wa się za po mo cą hy drau -
li ki ma szy ny ro bo czej. Na to miast
chwy ta ki MAG do pra cy wy ma ga ją ze -
wnętrz ne go ge ne ra to ra hy drau licz ne -
go o mo cy od 3 kW do 25 kW. 

Jed ną z wie lu za let ma gne sów Dy na set jest ich kom pa -
ty bil ność – mo gą być in sta lo wa ne na ko par kach, żu -
ra wiach i wie lu in nych urzą dze niach. Klu czo wym
aspek tem w do bo rze ma gne su i je go pra wi dło wym
funk cjo no wa niu jest wy star cza ją co wy daj na hy drau li -
ka oraz to naż da nej ma szy ny. Ma gne sy moż na ła two

trans por to wać, a in sta la cja jest szyb ka i pro sta. Ste -
ro wa nie ma gne sem od by wa się w ka bi nie i jest

w peł ni ze lek try zo wa ne. Wszyst kie te ce chy
gwa ran tu ją pre cy zyj ną pra cę, krót szy czas

prze pro wa dza nych ro bót, czy na wet moż li -
wość wy naj mu urzą dze nia. 

Dy na set pro du ku je ma gne sy wy so kiej ja -
ko ści, któ re cha rak te ry zu je nie zwy kle
wy trzy ma ła kon struk cja. Po sia da ją moc -
ną ra mę, głę bo ko osa dzo ne zwo je alu -
mi nio we, wkrę co ne punk ty za cze pie nia
i za izo lo wa ną skrzyn kę po łą cze nio wą.

Opcjo nal nie do stęp ne są rów nież
sztyw ne mo co wa nia oraz zę by do gru -
zu. W za leż no ści od mo de lu, wy stę -
pu ją w róż nych śred ni cach i wiel ko -
ściach udźwi gu. Opcje ta kie jak szyb -
ko złą cza, zę by do gru zu, mo co wa nia
sztyw ne oraz luź ne, in ne kształ ty
i roz mia ry czy też spe cjal ne wy koń -
cze nia, np. wy so ki sto pień IP do pra -
cy pod wo dą, są do stęp ne na spe -
cjal ne za mó wie nie. 

SPRZĘT KOMUNALNY

Ma gne sy – do wy bu rzeń i re cy klin gu
Każ dy proces roz biór ki lub wy bu rzeń finalizowany jest pra ca mi po rząd ko wy mi. Gruz, me ta le
i in ne zalegające odpady sta no wią za gro że nie za rów no dla lu dzi, jak i ma szyn. Przy oczysz cza -
niu ta kie go te re nu świet nie spraw dzą się ma gne sy hy drau licz ne, któ re szybko i tanio od dzie lą
cen ne su ro wce od pozostałych od pa dów. Dzię ki magnesom za osz czę dzi my czas, za bez pie czy -
my przed uszko dze niem ma szy ny i sprzęt oraz odzyskamy cenne me ta le. 

a Elek tro ma gne sy HMAG ma ją wbu do wa ny hy drau licz ny ge -
ne ra tor ma gne tycz ny, a ich uru cha mia nie i wy łą cza nie od by -
wa się za po mo cą układu hydraulicznego ma szy ny ro bo czej
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Elek tro ma gne sy i chwy ta ki ma gne tycz ne Dy na set znaj du ją
za sto so wa nie rów nież w ko lej nic twie przy roz biór ce czy re -
mon cie li nii ko le jo wych. Chwy ta ki po ma ga ją spraw nie prze -
nieść roz mon to wy wa ne szy ny ko le jo we, śru by i in ne ele men -
ty me ta lo we na cię ża rów ki przy go to wa ne do wy wo zu. Do -
kład nie oczysz cza ją ca ły te ren, usu wa jąc na wet naj mniej -
sze ele men ty z zie mi, jed no cze śnie se gre gu jąc wszyst -
kie ak ce so ria ko le jo we. W ten spo sób oszczę dza my
czas przy jed no cze snej gwa ran cji pre cy zyj nej
pra cy, któ ra jest nie moż li wa do wy ko na nia
przez lu dzi. Uży cie elek tro ma gne su eli mi nu je
ry zy ko nie zau wa że nie drob nych ele men -
tów. Pre cy zja i szyb kość dzia ła nia
spraw dza się rów nież pod czas se gre -
ga cji śmie ci na zło mo wi skach.
Chwy ta ki ma gne tycz ne, w prze -
ci wień stwie do zwy kłych, du żo
szyb ciej se gre gu ją me ta lo we
od pa dy wy chwy tu jąc za rów no
du że jak i drob ne ele men ty.
Dzię ki ge ne ra to ro wi hy drau -
licz ne mu Dy na set HMG mo -
że my nadać no we ży cie
i no wą funk cjo nal ność na -
sze mu „sta re mu” elek tro ma -
gne so wi. Ge ne ra tor hy drau licz -
ny to kom plet ne źró dło mo cy
dla elek tro ma gne sów. Prze twa -
rza moc hy drau li ki ma szy ny ro -

bo czej w ener gię elek trycz ną za si la ją cą ma gnes.
Urzą dze nie nie wzbu dza wi bra cji, a za wór prze cią że -
nio wy spra wia, że jest bez piecz ne i bez a wa ryj ne, co
wię cej, ste ro wa ne jest z ka bi ny za po mo cą do dat ko -
we go prze łącz ni ka mon to wa ne go we dle ży cze nia

klien ta. HMG do dat ko wo moż na wy po sa żyć
w skrzyn kę prą du zmien ne go, dzię ki cze mu

ge ne ra tor bę dzie mógł za si lać in ne elek tro -
na rzę dzia. Jest kom pa ty bil ny z wszel ki mi

ma szy na mi ro bo czy mi, takimi jak ko par -
ko -ła do war ki czy żu ra wie.

Firmę Dy na set w Pol sce re pre zen tu je
P.U.H. Se ra fin Ma szy ny. Ofe ru je ona

ca łą ga mę urzą dzeń i ak ce so riów
hy drau licz nych. Fir ma Se ra fin

za pew nia pro fe sjo nal ny mon -
taż ma gne sów, od po wied nie
prze szko le nie ope ra to rów
ma szyn oraz mo bil ny ser wis
na te re nie ca łe go kra ju.
Do dat ko wo klien ci mo gą li -
czyć na pro fe sjo nal ne do -
radz two. Pra cow ni cy do pa -
su ją od po wied nie elek tro -
ma gne sy do in dy wi du la -
nych po trzeb klien ta, co
zop ty ma li zu je kosz ty za ku -
pu, a jed no cze śnie umoż li wi
sku tecz ną i efek tyw ną pra cę. 

www.serafin-maszyny.com

a W za leż no ści od mo de lu elek tro ma gne sy Dy na set ma ją róż ną śred ni cę i moż li wo -
ści udźwi gu. Moż na je za mó wić z szyb ko złą cza mi i mo co wa nia mi sztyw ny mi
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Pro nar i SSAB 
– ko rzyst ne part ner stwo
Do wyprodukowania wy trzy ma łej, sku tecz nej i eko no micz nej w eksploatacji ma szy ny nie wy -
star czy tylko do bry pro jekt. Nie zbęd ny jest tak że do bór od po wied nich tech no lo gii i przede
wszyst kim stosowanie ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści. Nic więc dziw ne go, że wśród part ne -
rów pro gra mu SSAB Har dox® In My Bo dy znalazła się tak że fir ma Pro nar z Na rwi.

s Do Pro na ru tra fia wy łącz nie
stal o po twier dzo nych od po -
wied ni mi cer ty fi ka ta mi pa ra -
me trach. Dzie je się tak wsku -
tek współ pra cy z naj lep szy mi
hu ta mi sta li, a jed nym
z głów nych do staw ców jest
szwedz ki pro du cent SSAB 

a Przy cze py Pro na ru zbu do -
wa ne ze sta li Har dox to gwa -
ran cja dłu go let niej i bez a -
wa ryj nej eks plo ata cji

Pro nar w bran ży ko mu nal nej oraz rol ni czej to
praw dzi wy po ten tat, któ re mu już daw no prze sta -
ło wy star czać li de ro wa nie na „kra jo wym po -
dwór ku”. Dla te go sys te ma tycz nie z po wo dze -
niem po sze rza swo ją obec ność na co raz to no -
wych ryn kach za gra nicz nych. Jest to moż li we
dzię ki sto so wa niu in no wa cyj nych tech no lo gii,
za któ re od po wia da wła sne Cen trum Ba daw czo
Roz wo jo we. Jed nak do pra co wa na i nie za wod na
kon struk cja mu si być wspar ta naj wyż szej ja ko ści
ma te ria ła mi. Aby spro stać wy so kim wy ma ga -
niom ja ko ścio wym sta wia nym tym ma te ria łom
przez tech no lo gów Pro na ru, Hur tow nia Wy ro -
bów Hut ni czych spro wa dza stal o naj lep szych

pa ra me trach ja ko ścio wych. Istot ne jest bo wiem
speł nia nie wy ma gań do ty czą cych pa ra me trów
fi zy ko che micz nych okre ślo nych przez nor my
Unii Eu ro pej skiej. Wy peł nia nie tych pa ra me trów
mu si być po wta rzal ne oraz po twier dzo ne od po -
wied ni mi cer ty fi ka ta mi. Nie zbęd na jest rów nież
peł na iden ty fi ko wal ność po cho dze nia do star -
cza ne go ma te ria łu. Wy peł nie nie po wyż szych
wa run ków jest za pew nio ne dzię ki współ pra cy
z naj lep szy mi hu ta mi sta li. Wśród głów nych do -
staw ców HWH znaj du ją się m. in. Ar ce lor Mit tal
(naj więk szy na świe cie pro du cent sta li, po sia da -
ją cy hu ty rów nież w Pol sce), ame ry kań ska US
Ste el oraz szwedz ka hu ta SSAB (pro du ku ją ca
jed ną z naj lep szych sta li na świe cie). 
Kil ku na sto let nia współ pra ca z SSAB za owo co wa ła
w ubie głym ro ku cer ty fi ka cją w pro gra mie Har -
dox® In My Bo dy (HIMB), któ ry sta no wi po twier -
dze nie wy so kiej ja ko ści pro duk tów wy twa rza nych
przy uży ciu trud no ście ral nej bla chy Har dox®. To
wła śnie bla chy Har dox sto so wa nie są w skrzy -
niach ła dun ko wych i za bu do wach przy czep pod -
la skiej fir my. Za sto so wa nie tej sta li w pod ło dze
i bur tach bocz nych skrzyń po zwo li ło zwięk szyć
nie tyl ko trwa łość i wy trzy ma łość, ale też dzię ki
mniej szej ma sie tak że ich ła dow ność. Sym bol
Har dox® In My Bo dy umiesz cza ny od te raz na wy -
żej wy mie nio nych przy cze pach bę dzie po twier -
dzał, że do ich wy ko na nia uży to ory gi nal nej bla chy
Har dox® pro du ko wa nej przez SSAB. Dla klien tów
koń co wych to gwa ran cja wy so kiej ja ko ści wy ro bów.
Uni ka to we wła ści wo ści szwedz kiej sta li są już

Pro nar i SSAB 
– ko rzyst ne part ner stwo
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wy ko rzy sty wa ne tak że w in nych pro duk tach
pod la skiej fir my. I tak za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie ma szy ny re cy klin go we Pro na ru nie po -
ra dzi ły by so bie tak sku tecz nie w co dzien nej
eks plo ata cji, gdy by ich new ral gicz ne pod ze spo -
ły nie zo sta ły „uzbro jo ne” w ele men ty po wsta łe
ze sta li o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści. Oczy wi -
ście o trwa ło ści i ja ko ści wy ro bów Pro na ru de -
cy du je nie tyl ko sto so wa nie sta li Har dox®. Rów -
nie waż na jest tak że ja kość po zo sta łych ma te -
ria łów. I tak, no że wa łów roz drab nia czy wy ko nu -
je się z ma te ria łów o du żej od por no ści na ście -
ra nie oraz dzia ła nie pod wyż szo nych tem pe ra -
tur. W tym wy pad ku za sto so wa nie spe cjal nych
ga tun ków sta li trud no ście ral nych, o bar dzo wy -
so kiej po cząt ko wej twar do ści, z do dat ko wym
efek tem utwar dze nia po wierzch ni, po zwa la wy -
dłu żyć czas pra cy ele men tów na ra żo nych
na ście ra nie na wet o 30-40 pro cent w sto sun ku
do kon wen cjo nal nych sta li trud no ście ral nych. 
To tyl ko nie któ re przy kła dy wy ko rzy sta nia sta li
wy so kiej wy trzy ma ło ści w pro duk tach Pro na ru.
Natomiast korzyści z uczest nic twa w pro gra mie
HIMB jest znacz nie wię cej i wy kra cza ją one po za
sa mą sfe rę pro duk cji. HIMB bo wiem ozna cza dla
part ne rów SSAB tak że do dat ko we wspar cie pro -
jek to we i mar ke tin go we, moż li wość re ali za cji
wspól nych pro jek tów roz wo jo wych oraz prio ry -
te to wy do stęp do po mo cy tech nicz nej. SSAB
ofe ru je szko le nia tech nicz ne do sto so wa ne

do po trzeb klien ta. W przy pad ku Pro na ru, fir my
po sia da ją cej wła sne Cen trum Ba daw czo -Roz -
wo jo we, stwa rza to sze ro kie moż li wo ści wspól -
nej pra cy nad pro jek ta mi no wych, in no wa cyj -
nych kon struk cji ba zu ją cych na sta lach o wy so -
kiej wy trzy ma ło ści i od por no ści na ście ra nie.

www.hardox.pl

a Za sto so wa nie sta li Har dox
w pod ło dze i bur tach bocz -
nych skrzyń ła dun ko wych
przy czep po zwo li ło zwięk szyć
nie tyl ko trwa łość i wy trzy ma -
łość, ale tak że ła dow ność
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Ci cha, bezemisyjna, 
a moc na i spraw na
Pierw sza w hi sto rii JCB elek trycz na mi ni ko par ka 19C -1E  jest rów nie moc na
jak jej spa li no we od po wied ni ki, a ze ro wa emi sja spa lin czy ni z niej ma szy nę wprost ide al ną 
do pra cy w mia stach i wszę dzie tam, gdzie spa li ny oraz ha łas są zbyt uciąż li we. 
A po nie waż w stu pro cen tach speł nia wy mo gi usta wy o elek tro mo bil no ści, sta no wi 
obiekt co raz więk sze go po żą da nia firm dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym.

c Brak emi sji szko dli wych spa lin oraz ma łe ga ba ry ty ko par ki po zwa -
la ją jej pra co wać w miej scach nie do stęp nych dla in nych ma szyn

v Naj no wo cze śniej sza tech -
no lo gia aku mu la to rów spra -
wia, że mo del 19C -1E ma
iden tycz ne pa ra me try jak
kon wen cjo nal na mi ni ko par -
ka 1,9-to no wej na pę dza -
na sil ni kiem spa li no wym

c Pra ca z ze ro wą emi sją spa -
lin, bez pa sów lub nie bez -
piecz nych ka bli, po zwo li
wy ko naw com pra co wać we -
wnątrz bu dyn ków i we wraż -
li wych na emi sje spa lin śro -
do wi skach śród miej skich

Ci cha, bezemisyjna, 
a moc na i spraw na
Pierw sza w hi sto rii JCB elek trycz na mi ni ko par ka 19C -1E  jest rów nie moc na
jak jej spa li no we od po wied ni ki, a ze ro wa emi sja spa lin czy ni z niej ma szy nę wprost ide al ną 
do pra cy w mia stach i wszę dzie tam, gdzie spa li ny oraz ha łas są zbyt uciąż li we. 
A po nie waż w stu pro cen tach speł nia wy mo gi usta wy o elek tro mo bil no ści, sta no wi 
obiekt co raz więk sze go po żą da nia firm dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym.
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Jesz cze cał kiem nie daw no moż na by ło spo tkać się z opi nia mi,
że elek trycz ne sa mo cho dy, a już na pew no elek trycz ne ma szy -
ny bu dow la ne to mrzon ka i chwi lo wa mo da, a wszyst ko skoń czy
się na szum nych za po wie dziach. Jed nak obec nie pe sy mi ści
mu szą zwe ry fi ko wać po glą dy, gdyż co raz śmie lej elek try ki wkra -
cza ją nie tyl ko na uli ce, ale tak że na pla ce bu do wy. Ich obec -
ność cie szy przede wszyst kim miesz kań ców, gdyż nie tru ją po -
wie trza, są ci che i na wet pra ca w bli skim są siedz twie lu dzi nie
jest tak uciąż li wa. Te za le ty pre dys po nu ją elek trycz ne ma szy ny
do wszel kich prac ko mu nal nych. Na pew no do sko na le spraw -
dzą się w pra cach przy mo der ni za cji i bu do wie miej skiej in fra -
struk tu ry. Po za tym brak emi sji spa lin umoż li wi im pra cę w za -
mknię tych po miesz cze niach, a w przy pad ku sto sun ko wo lek -
kich ma szyn kom pak to wych do sko na le spraw dzą się tak że
przy kształ to wa niu zie le ni miej skiej.
Jed nym z bar dziej uda nych przed sta wi cie li bez e mi syj nej ge ne -
ra cji ma szyn jest na pew no cał ko wi cie elek trycz na mi ni ko par ka
wy pro du ko wa na przez kon cern JCB. Mo del 19C -1E to jed na
z no wo ści w ofer cie fir my, a jej pre mie ro we po ka zy od by ły się
w lu tym ubiegłego ro ku. Maszyna tra fi ła już do sie ci sprze da ży
firmy Interhandler i moż na ją ku pić tak że w Pol sce. 
Mi ni ko par ka zo sta ła za pro jek to wa na w ce lu spro sta nia ro sną ce -
mu za po trze bo wa niu na eko lo gicz ne ma szy ny – w ta ki spo sób,
aby nie ucier pia ło na tym nie tyl ko śro do wi sko, ale tak że jej użyt -
kow ni cy nie od nie śli uszczerb ku w po sta ci gor szych osią gów.
Dla te go wy so ko pręż ny sil nik, któ ry był w stan dar do wym mo de -
lu, za stą pio no elek trycz nym i aku mu la to ra mi li to wo -jo no wy mi
o łącz nej po jem ność 312 Ah (19,8 kWh). Dzię ki za sto so wa niu
naj now sze go sys te mu elek trycz ne go 48V, wy so ce wy daj ny sil -
nik elek trycz ny za pew nia więk szy mo ment ob ro to wy niż spa li no -
wy od po wied nik. Stan dar do wy ze staw 4 aku mu la to rów po zwa la
na nie prze rwa ną pra cę przez 5 go dzin, co od po wia da śred nie -
mu cza so wi pra cy ta kiej ma szy ny w dniu ro bo czym.  Co istot ne,
ba te rie moż na na ła do wać – ko rzy sta jąc z funk cji szyb kie go ła -
do wa nia – do peł nej po jem no ści w cza sie nies peł na dwóch i pół
go dziny! Na wet baz ta kie go ze sta wu czas ładowania aku mu la -
to rów nie jest zbyt dłu gi. „Tankowanie” maszyny ze stan dar do -
we go gniazd ka 230V zajmuje tylko oko ło 12 go dzin czy li cza su
stan dar do we go noc ne go prze sto ju ma szy ny.
W mi ni ko par ce znaj dzie my za awan so wa ny układ hy drau licz ny
z funk cją wy kry wa nia ob cią że nia, co prze kła da się na więk szą
wy daj ność ko pa nia. Czu wa nad tym spraw dzo ny układ hy drau -
licz ny Bosch Re xroth, któ ry za pew nia ta ką sa mą wy daj ność ko -
pa nia jak w przy pad ku 1,9-to no wej stan dar do wej ko par ki. Wer -
sja elek trycz na nie ustę pu je też pod wzglę dem głę bo ko ści ko -
pa nia, któ ra w jej wy pad ku się ga 2.576 mm.
Do daj my, że ka bi na JCB 19C -1E zo sta ła zapo ży czo na z mo de lu
klasy pre mium, dzię ki cze mu ope ra tor pra cu je w komfortowych
warunkach. Ma do swo jej dys po zy cji wie le funk cjo nal nych roz -
wią zań i otaczają go ma te ria ły bar dzo wy so kiej ja ko ści.
War to też pod kre ślić, że droż szy za kup ma szy ny mo że szyb ko
się zwró cić dzię ki oszczęd no ściom uzy ska nym z niż szych kosz -
tów eks plo ata cji: ener gia elek trycz na jest tań sza od pa liw ko pal -
nych, tyl ko jed na ru cho ma część sil ni ka, bez ob słu go we aku mu -
la to ry, brak ko niecz no ści wen ty lo wa nia po miesz czeń, ci cha pra -
ca umoż li wia pra ce w po bli żu szpi ta li, szkół, pro sta ob słu ga, nie
wy ma ga spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji, ła twość trans por tu
zmniej sza kosz ty.
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Wy ko pie, za ła du je i… po za mia ta
Wszech stron ność to po żą da na ce cha ma szyn, w wie lu wy pad kach de cy du je bo wiem

o ob ni że niu kosz tów pra cy. Ma szy na mi, któ re swą po pu lar ność za wdzię cza ją wła -
śnie uni wer sal no ści, są na pew no ko par ko -ła do war ki. Ich za le ty do ce nia ją też

przed się bior cy z bran ży ko mu nal nej, któ rej spe cy fi ka pra cy wy ma ga sto -
so wa nia uni wer sal ne go sprzę tu o róż no rod nej cha rak te ry sty ce. 

Ofer tę do brze do pa so wa ną do ocze ki wań użytkowników ma fir -
ma Me ca lac, któ ra wy ko rzy stu jąc 60-let nie do świad cze nie
w pro jek to wa niu i pro duk cji ko par ko -ła do wa rek, stwo rzy ła
uzna ną na świe cie ofer tę se rii ma szyn za pew nia ją cych trwa -
łość, uni wer sal ność oraz pro duk tyw ność. Obec nie pro du ko wa -
ne są mo de le w wer sjach z cen tral nym mo co wa niem i prze su -
wem bocz nym wysięgnika, dzię ki cze mu zwiększa się zakres
zastosowań pa su ją do róż no rod ne go za sto so wa nia. 
W tym seg men cie do stęp ne są trzy ma szy ny Me ca lac:
TLB 870, TLB 890 i TLB 990. Ko par ko -ła do war ki róż nią się
przede wszyst kim wa gą i osią ga mi, ale łą czy je no wo cze sna
tech no lo gia sto so wa na przy ich pro duk cji. I tak naj mniej szy
w ga mie mo del TLB870 to ko par ko -ła do war ka, któ ra rów no wa -
ży moc z wy daj no ścią. Za mknię ty układ hy drau licz ny za pew nia
płyn ność pra cy, a ła twość ob słu gi ukła du łyż ki ła do war ko wej
i ra mie nia ko par ko we go spra wia, że ide al nie na da je się za rów -
no dla do świad czo ne go ope ra to ra, jak i no wi cju sza. Sprzy ja te -
mu też do stęp ność do co dzien nych punk tów ser wi so wych
oraz układ DPF o ży wot no ści 8.000 go dzin i in ter wał wy mia ny
ole ju hy drau licz ne go co 2.000 go dzin.
War to wie dzieć, że ko par ko -ła do war ki TLB87 0, TLB89 0

i TLB99 0 są wy po sa żo ne w sil ni ki speł nia ją ce naj now sze
nor my emi sji spa lin Eu ro Sta ge V. Są to jed nost ki na pę do we
Per kins Syn cro 3,6L,. Mo del TLB870 dys po nu je mo cą 55
kW (mo ment ob ro to wy 424 Nm), a TLB89 0 i TLB99 0 wy po -
sa żo ne są w sil ni ki o mo cy 82 kW (mo ment ob ro to wy 450
Nm). Wszyst kie in sta la cje sil ni ków wy ko rzy stu ją pa kiet
oczysz cza nia spa lin skła da ją cy się z ka ta li za to ra utle nia nia
ole ju na pę do we go (DOC) i fil tra czą stek sta łych (DPF). Mo -
de le TLB89 0 i TLB99 0 są rów nież wy po sa żo ne w układ SCR
z 19-li tro wym zbior ni kiem Ad blue. 
Fla go wym mo de lem ko par ko -ła do wa rek jest ma szy na
TLB 990. Mi mo po kaź nych roz mia rów jest, tak jak i po zo sta łe
ma szy ny, bar dzo zwrot na, a za wdzię cza to mię dzy in ny mi
obu skręt nym osiom. Ma to ogrom ne zna cze nie na co raz cia -
śniej szych pla cach bu do wy, a śred ni ca skrę tu na po zio mie
je dy nie 7,3 me tra dla tej wiel ko ści ma szy ny to do sko na ły wy -
nik. Ko par ko -ła do war ka jest wy po sa żo na w na pęd na czte ry
ko ła i tryb jaz dy bo kiem, a ope ra tor ma du żą swo bo dę w wy -
bo rze od po wied nie go na pę du, do cze go słu żą in tu icyj ne
rozmieszczone intuicyjnie prze łącz ni ki. Na wy so ki kom fort
ope ra to ra wpły wa tak że bar dzo do bra wi docz ność, a spe cjal -
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nie za pro jek to wa na dla te go mo de lu kie row ni ca
jest do brze wy pro fi lo wa na i w peł ni re gu lo wa na.
Operator ma do dys po zy cji prze łącz ni ki su wa ko -
we ob słu gi wa ne kciu kiem, dzię ki cze mu mo że
ste ro wać aż siedmioma funk cja mi łyż ki. Ob słu ga
ma szy ny zo sta ła mak sy mal nie zauto ma ty zo wa -
na, co prze kła da się na zwiększenie tem pa i ja -
kości wy ko ny wa nia za dań.
Jak przy sta ło na bli sko 9-to no wą ma szy nę, ko -
par ko -ła do war ka im po nu je tak że osią ga mi.
TLB 990 wy po sa żo na w łyż kę czo ło wą umoż li wia
za ła du nek sa mo cho dów o bar dzo wy so kich bur -
tach, gdyż wy so kość pod no sze nia wy no si aż 3,67
me tra. Co waż ne uda ło się przy tym osią gnąć
aż 1,2 m3 po jem no ści na sy po wej. Uzna nie bu dzi
też głę bo kość ko pa nia wy no szą ca po nad 5 me -
trów i 60 cen ty me trów oraz za sięg na po zio mie
grun tu o war to ści bli sko 7 me trów. Dla te go
TLB 990 do ce nia ją użyt kow ni cy pro wa dzą cy pra -
ce wy ko po we, któ rym do dat ko wo sprzy ja za krzy -
wio ny wy się gnik De ep Dig. Zo stał on wy po sa żo -
ny w si łow ni ki skra ca ją ce czas na bie ra nia ma te -
ria łu i wy dłu ża ją ce okres bez a wa ryj nej pra cy.
Pa ra me trem, któ ry wy róż nia ma szy nę jest tak że
bar dzo du ża si ła od ry wa nia – 4.110 daN dla ko -
par ki i 5.110 daN dla ła do war ki. Osią gnię to je
dzię ki za mon to wa niu po je dyn cze go si łow ni ka
przed niej łyż ki. Ko lej ną za le tą ta kie go roz wią za nia
są tak że niż sze kosz ty ser wi su. Cie ka wie pre zen -
tu je się tak że no wa tor ski sys tem au to ma tycz ne go
po zio mo wa nia, dzię ki któ re mu mi ni ma li zo wa ne
jest roz sy py wa nie za ła dun ku, a to ma bez po śred -
ni wpływ na tem po pra cy.
War to w tym miej scu wspo mnieć o ukła du hy -
drau licz nym. Zbu do wa ny jest z bar dzo so lid nych
pomp tło ko wych lub zę ba tych oraz naj wyż szej
kla sy prze wo dów. Pom py pra cu ją w tan de mie,
a ope ra tor ma moż li wość ich ak ty wa cji lub wy łą -
cze nia w do wol nym mo men cie, a nad wszyst kim
czu wa bar dzo za awan so wa na elek tro ni ka. 
Jak wi dać in ży nie ro wie za dba li o wy po sa że nie
ma szyn w jak naj no wo cze śniej sze roz wią za nia,
któ re po zwa la ją uzy skać opty mal ne pa ra me try
tech nicz ne. Uda ło im się jesz cze bar dziej
zwięk szyć po dwój ną funk cjo nal ność ko par ko -
-ła do wa rek, po le ga ją cą na po łą cze niu mo cy ła -
do war ki ko ło wej i wszech stron no ści ko par ki
kom pak to wej, w ra mach jed nej dy na micz nej

ma szy ny. Dzię ki te mu wzro sła ich wy daj ność,
oszczęd ność i uni wer sal ność.
Jed nak przed się bior cy ko mu nal ni na pew no
zwró cą uwa gę tak że na bo ga tą ofer tę osprzę tu
do dat ko we go, dzię ki któ re mu za sto so wa nie ko -
par ko -ła do wa rek zwięk sza się o ko lej ne ob sza ry.
Tym bar dziej, że zmia nę oprzy rzą do wa nia uła twia
funk cjo nal ne szyb ko złą cze, skra ca ją ce ope ra cję
wy mia ny do nie zbęd ne go mi ni mum. To dzię ki
nie mu ope ra tor jest w sta nie w kil ka se kund zmie -
nić ma szy nę w wy daj ną za mia tar kę. Po zwo li ona
na przy kład uprząt nąć za bru dzo ną pod czas prac
wy ko po wych dro gę, ale tak że sku tecz nie oczy -
ścić miej skie cią gi ko mu ni ka cyj ne. 
Uzna nie wzbu dzą tak że wi dły do pa let, któ re
umoż li wią bez piecz ny trans port ma te ria łu
o cięż arze nawet 2.500 kg. Na to miast pracujący
na skła do wiskach oraz pla cach prze ła dun ko -
wych do ce nią wi dły klesz czo we oraz róż nej
wiel ko ści chwy ta ki, któ re nie tyl ko uła twią trans -
port spra so wa nych w be le od pa dów, ale tak że
wstęp ną se lek cję i trans port np. zło mu i od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych. Ko rzyst ne pa ra me try
ofe ru je tak że łyż ka o po jem no ści na sy po -
wej 0,97 m3 i wy so ko ści wy sy pu 4.100 mm,
gdyż umoż li wia wy god ny, bez po śred ni za ła du -
nek po wszech nie uży wa nych kon te ne rów
trans por to wych. Po za tym ko par ko -ła do war ki
Me ca lac mo gą współ pra co wać jesz cze z in ny -
mi urzą dze nia mi, ta ki mi jak np. ko siar ki i le mie -
sze płu gów od śnież nych wraz z pia skar ka mi.
Dzię ki te mu jed na ma szy na i je j ope ra tor mo gą
wy ko ny wać róż no rod ne pra ce przez ca ły rok.

MASZYNY KOMUNALNE

a Kon struk to rzy Me ca lac pro -
s jek tu jąc no we ma szy ny za -

dba li nie tyl ko o ich opty mal -
ne pa ra me try tech nicz ne, ale
tak że o wy god ne sta no wi sko
pra cy ope ra to ra. W efek cie
po wsta ła bez piecz na i wy -
god na ka bi na z er go no micz -
nie roz miesz czo ny mi ele -
men ta mi ste ro wa nia

a Wszyst kie mo de le ma szyn
wcho dzą ce w skład Se rii
TLB cha rak te ry zu ją się bar -
dzo du żą zwrot no ścią

d Do stęp do new ral gicz nych
punk tów ma szy ny z po zio mu
grun tu znacz nie uła twia
czyn no ści ser wi so we
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Ła do war ki ko ło we do sko na le spi su ją się wszę dzie tam, gdzie
po trze ba wszech stron nej i mo bil nej ma szy ny do trans por tu
i za ła dun ku ma te ria łów. Szcze gól nie tam, gdzie ogra ni czo na
prze strzeń wy klu cza moż li wość ko rzy sta nia z in nych środków
trans por tu. Nic więc dziw ne go, że to wła śnie ła do war ki spo tkać
moż na na większości skła do wi sk od pa dów ko mu nal nych i pla -
ców prze ła dun ko wych. Ła do war ki swą po pu lar ność za wdzię -
cza ją nie tyl ko wiel kiej mo bil no ści, ale także bar dzo du żej si le
i wszech stron no ści zastosowań. 
Takimi też ce cha mi cha rak te ry zu ją się ła do war ki ko ło we Wac -
ker Neu son. Fir my ko mu nal ne ce nią so bie szcze gól nie mo de le
WL 25 i WL 28. Za pew ne dla te go, że obie ma szy ny łą czą w so -
bie naj bar dziej po żą da ne u od bior ców ce chy, czy li ko rzyst ny
sto su nek ce ny do ja ko ści oraz sze ro ką pa le tę moż li wych za sto -
so wań. Niech ni ko go nie my lą też nie wiel kie roz mia ry ma szyn.
Obie ła do war ki po tra fią na praw dę wie le, a do wo dem niech bę -
dzie fakt, że mo del WL 28 z ła two ścią jest w sta nie trans por to -
wać pa le tę z kost ką bru ko wą o wa dze 1.600 kg. Rów nież za ła -
du nek cię ża ró wek na pla cu bu do wy jest pro sty ze wzglę du
na wy so kość za ła dun ko wą się ga ją cą 2,33 me tra. Od po wied nią,
opty mal nie roz ło żo ną moc gwa ran tu ją dwa ol brzy mie si łow ni ki,
w któ re wy po sa żo ne zo sta ło ra mię za ła dow cze. W do dat ku
zwar ta bu do wa oraz za sto so wa ne tech no lo gie po zwa la ją jej
wje chać prak tycz nie wszę dzie. Tyl ko nie wie le gor szy mi pa ra -
me tra mi dys po nu je mo del WL 25. Ma szy na jest na pę dza na sil -
ni kiem Per kin sa o mo cy 24,6 kW, a stan dar do wa po jem ność
łyż ki wy no si 0,27 m3. Z ko lei cię żar ro bo czy to oko ło 2,5 to ny.
War to też zwró cić uwa gę na do pra co wa ne miej sce pra cy ope ra -
to ra. W obu ma szy nach kon struk to rzy za dba li o za pew nie nie nie
tyl ko kom for tu, ale tak że naj wyż sze go po zio mu bez pie czeń stwa.
Wpływ na nie ma mię dzy in ny mi wi docz ność ob sza ru ro bo cze go.
Z te go po wo du ob ni żo no wy so kość przed nie go wóz ka, a dzię ki
te mu ope ra tor ma w każ dej chwi li opty mal ną wi docz ność osprzę -
tu, co znacz nie uła twia też je go ob słu gę i wy mia nę.
Z bez pie czeń stwem i wy go dą pra cy zwią za na jest tak że sta bil -
ność i ma new ro wość ła do war ki. Dzię ki zgi na ne mu wa ha dło wo

ukła do wi kie row ni cze mu wszyst kie czte ry ko ła po zo sta ją w sta -
łym kon tak cie z pod ło żem, a ma szy na po ru sza się z mak sy -
mal ną trak cją. Po nad to jest ona dzię ki te mu wy jąt ko wo zwrot -
na. Po zwa la to na po ko ny wa nie za krę tów na wet pod ką tem
do 45°, a prze łą cza na w stu pro cen tach blo ka da me cha ni -
zmów róż ni co wych dba o to, aby ła do war ka ko ło wa za cho wa ła
mak sy mal ną trak cję rów nież na trud nym pod ło żu. W re zul ta cie
osią gnię to wy so ką si łę cią gu przy ni skim ob cią że niu pod ło ża
i to do kład nie w tych miej scach, gdzie wy ma ga ją te go wa run ki.
No wo cze sna ła do war ka ko ło wa to wię cej niż tyl ko urzą dze nie
trans por to we. Dzię ki róż no rod nym opcjom hy drau licz nym ła -
do war ka zmie nia się w praw dzi wy no śnik na rzę dzi. Oba mo de -
le umoż li wia ją bez pro ble mo wą pra cę z ta kim osprzę tem hy -
drau licz nym jak: mul cze ry, za mia tar ki, łyż ki do mie sza nia be to -
nu lub od chwasz czar ki. A du ży wy bór osprzę tu po sze rza nie
tyl ko spek trum za sto so wań ma szy ny, ale rów nież zwięk sza jej
eko no micz ność. Eko no micz ność zwięk sza też in na ce cha ła -
do wa rek ko ło wych mar ki Wac ker Neu son. Jest nią od chy la ne
sta no wi sko ope ra to ra. Uła twia to do stęp do wszyst kich punk -
tów ser wi so wych, w tym hy drau li ki, fil tra po wie trza i sil ni ka, a to
z ko lei za pew nia szyb ką oraz nie skom pli ko wa ną kon ser wa cję
i dzię ki te mu ogra ni cza do mi ni mum cza s prze sto jów.

www.wackerneuson.pl

Zwin ne, moc ne, ekonomiczne…
Przed się bior stwa dzia ła ją ce w bran ży ko mu nal nej wie le prac wy ko nywać muszą na moc no
ogra ni czo nej prze strze ni, gdzie rów nie waż nym pa ra me trem, jak moc jest zwrot ność i wszech -
stron ność. Stąd tak du żą po pu lar no ścią cie szą się u nich ma szy ny o kom pak to wych wy mia -
rach, a wie le po chleb nych opi nii do ty czy zwłasz cza ła do wa rek ko ło wych Wac ker Neuson.
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Ko par ki New Hol land to uni wer sal ne ma szy ny, któ re z po wo -
dze niem spraw dzą się w wie lu pra cach zwią za nych z pie lę -
gna cją te re nów zie lo nych, ar chi tek tu rą kra jo bra zu lub od wad -
nia niem i na wad nia niem miej skich par ków oraz skwe rów. Po -
za tym mo gą oka zać się nie zbęd ne w pra cach zwią za nych
z mo der ni za cją miej skiej in fra struk tu ry, jak bu do wa sie ci wo -
do cią go wych, ka na li za cyj nych i te le fo nicz nych. Ko par ki New
Hol land zdo ła ły już po zy skać w Pol sce du że gro no zwo len ni -
ków, któ rzy do ce nia ją ma szy ny za ich wszech stron ność i nie -
za wod ność. Jed nym z nich jest też fir ma Agro len z wo je wódz -
twa za chod nio po mor skie go.
– Ko par kę New Hol land E 60C eks plo atu je my wpraw dzie za le d -
wie od ubie głe go ro ku, ale wszyst ko wska zu je na to, że jej za -
kup był mą drą de cy zją. Mi mo krót kie go cza su zdą ży ła za pre -
zen to wać swo je atu ty, czy li zwrot ność i kom fort ob slu gi – za -
pew nia Ma riusz Tur bo z przed się bior stwa Agro len.
Mo del E 60C to re pre zen tant se rii mi ni ko pa rek gą sie ni co -
wych New Hol land o udźwi gu od 1,7 do 6,0 ton. Mo de le naj -
więk sze, czy li E 57C i E 60C wy stę pu ją wy łącz nie z ka bi na mi,
po zo sta łe pięć do stęp nych jest tak że w wer sji z daszkiem
ochronnym. War to także pod kre ślić, że mo del E 60C pod czas
ob ro tu tyl ko nie znacz nie wykracza poza swój ob rys. Du ża
zwrot ność uła twia pra ce prowadzone w gę sto za bu do wa nej,
cia snej miej skiej prze strze ni oraz w innego rodzaju trud no do -
stęp nych miej scach. 
– Na sza fir ma wy ko nu je głów nie pra ce zwią za ne z me lio ra cją
grun tów oraz bu do wą sie ci wod no ka na li za cyj nych. Ko par ka New
Hol land ide al nie na da je się do ta kich za dań. Moż na po wie dzieć,

że jest wręcz „skro jo na na mia rę” Du ża zwrot ność, kom pak to we
wy mia ry, a do te go znacz na moc sil ni ka i gą sie ni co wy układ jezd -
ny umoż li wia ją jej pra cę na wet na pod mo kłych, grzą skich te re -
nach – wy li cza Ma riusz Tur bo.
Po za bu do wą in fra struk tu ry ka na li za cyj nej i wo do cią go wej ko par ka

do sko na le spraw dzi się tak że w re ali za cjach zwią za nych z kształ to -
wa niem kra jo bra zu i wie lu in nych pra cach ko mu nal nych. Tym bar -
dziej, że pro du cent przy sto so wał ją do pra cy z róż no rod nym osprzę -
tem ro bo czym. Dzię ki hy drau licz nie na pę dza nemu do dat ko wemu
oprzy rzą do wa niu – ta kiemu jak śli ma ki gle bo we, no ży ce do ży wo -
pło tu i ko siar ki kra wę dzio we, li stwy tną ce i pi ły – ma szy na sku tecz -
nie wy ko na tak że wie le in nych prac po rząd ko wo -kon ser wa cyj nych.
Bu do wa ra mie nia ko par ki umoż li wia też pra cę z osprzę tem o znacz -
nie więk szych wy ma ga niach wy trzy ma ło ścio wych, jak no ży ce hy -
drau licz ne, mło ty wy bu rze nio we oraz fre zar ki do be to nu i as fal tu.
Pod kre ślić na le ży tak że du żą dba łość o za pew nie nie wy go dy
i bez pie czeń stwa pra cy. W myśl za sa dy, że ope ra tor pra cu ją -
cy w wy god nych i bez piecz nych wa run kach jest ope ra to rem
bar dziej wy daj nym, kon struk to rzy New Hol land wy po sa ży li
ka bi nę w sze reg kom for to wych roz wią zań. Wszyst kie mo de -
le cha rak te ry zu ją się do sko na łą er go no mią, a przy ci ski ste ru -
ją ce znaj du ją się w po zy cji uła twia ją cej do stęp. Kształt
joysticków po zwa la ope ra to ro wi wy brać pre fe ro wa ny przez
nie go spo sób pra cy z klu czo wy mi funk cja mi ko par ki, co po -
zwa la na pra cę za rów no w po zy cji uchwy tu, jak i swo bod nie
po ło żo nej dło ni. Pod ło kiet ni ki re gu lo wa ne są tak, aby za pew -
nić wy ma ga ny po ziom pod par cia, a pe da ły noż ne w mniej -
szych mo de lach są skła da ne w ce lu zwięk sze nia prze strze ni

Ko par ka skro jo na na mia rę 

Wie le przed się biorstw wy ko nu ją cych zle ce nia w bran ży ko mu nal nej po trze bu je ma szyn łą czą -
cych wy so kie pa ra me try tech nicz ne z kom pak to wy mi wy mia ra mi i du żą zwrot no ścią. Ta kie wy ma -
ga nia – i to z na wiąz ką – speł nia ko par ka New Hol land E 60C. Jej nie za prze czal nym atu tem jest
też atrak cyj na ce na. W po łą cze niu z naj wyż szą ja ko ścią wy ko na nia i za awan so wa ny mi roz wią za -
nia mi tech nicz ny mi spra wia to, że wła śnie ta ma szy na oka zu je się naj traf niej szym wy bo rem.

Ko par ka skro jo na na mia rę 
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pod ło gi. Na to miast od chy le nie le wej kon so li bocz nej uła twia
wsia da nie i wy sia da nie z ma szy ny, jed no cze śnie blo ku jąc
hy drau li kę i za po bie ga jąc przy pad ko we mu uru cho mie niu.
– Trze ba przy znać, że du żym za sko cze niem by ła dla nas ka bi na
ope ra to ra. Nie są dzi łem, że w nie wiel kiej prze cież ma szy nie bę -
dzie tak wy god na, kom for to wa wręcz ka bi na. Zwra ca uwa gę
przede wszyst kim dba łość o roz miesz cze nie ele men tów ste ru -
ją cych. Ich er go no mia znacz nie uprasz cza pra cę, a to sprzy ja
pre cy zji wy ko ny wa nych za dań – pod kre śla Ma riusz Tur bo.
Oczy wi ście efek tyw na pra ca by ła by nie moż li wa gdy by ma szy -
nie bra ko wa ło od po wied niej mo cy. Dla te go wszyst kie mo de le
mi ni ko pa rek New Hol land wy po sa żo no w jed nost ki z trze ma
od dziel ny mi pom pa mi, któ re za pew nia ją opty mal ną wy daj ność
pod czas jaz dy mię dzy pla ca mi bu do wy, pra cy z ko par ką, a tak -
że pod czas na pę dza nia osprzę tu hy drau licz ne go. W przy pad ku
naj więk szych w ga mie mo de li – ko pa rek E5 7C i E6 0C do stęp na
jest tak że czwar ta pom pa, a za sto so wa ny w nich sil nik ma
moc 64,7 KM. W ce lu zwięk sze nia mo cy, naj więk sze mo de le
wy po sa żo ne zo sta ły w hy drau licz ne su mo wa nie prze pły wu.
Ten za awan so wa ny sys tem za pew nia zwięk szo ną kon tro lę pro -
por cjo nal ną, sto so wa ną za zwy czaj w śred nich i du żych ko par -
kach. Do dat ko wo ko par ki New Hol land wy róż nia ni sko po ło żo -
ny śro dek cięż ko ści, któ ry za pew nia ma szy nom więk szą sta bil -
ność na wet na bar dzo nie rów nym te re nie. 
Wszyst kie mo de le są wy po sa żo ne w sys tem Au to Shift Down,
umoż li wia ją cy szyb ką zmia nę dru gie go bie gu na pierw szy.
Na stro mych zbo czach, na pęd dwu bie go wy mo że być au to -
ma tycz nie usta wio ny na ni ski za kres, aby utrzy mać pręd kość
jaz dy bez in ge ren cji ope ra to ra. War to do dać, że ku pu jąc mo -

del E6 0C moż na wy brać wer sję z krót kim (1.480 mm) bądź dłu -
gim (1.900 mm) ra mie niem ko par ko wym. 
– Chciał bym jesz cze do dać, że na po chwa łę za słu gu je pro sta
ob słu ga pod sta wo wych czyn no ści ser wi so wych. Przy go to wa nie
mi ni ko par ki do pra cy zaj mu je nie wie le cza su, a wszyst kie klu czo -
we punk ty kon tro l ne i ser wi so we są zgru po wa ne ra zem. Do dat -
ko wo prze szklo ny wzier nik umoż li wia szyb ką kon tro lę po zio mu
ole ju hy drau licz ne go bez ko niecz no ści pod no sze nia po kry wy sil -
ni ka. No i jesz cze ła twość trans por tu ma szy ny, do któ re go wy -
star czy zwy kła la we ta – pod kre śla za do wo lo ny Ma riusz Tur bo.

a Do tych cza so wi użyt kow ni cy ko par ki
f New Hol land E 60C zgod nie pod -

kre śla ją, że kon struk to rzy do sko na -
le za pro jek to wa li ka bi nę ope ra to ra.
Po my sło wo, er go no micz nie roz -
miesz czo ne ele men ty ste ru ją ce
umoż li wia ją swo bo dę ru chów na -
wet w tak nie wiel kiej prze strze ni
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Wie le firm ak tu al nie po szu ku je sposobu na zwięk -
sze nie pro duk tyw no ści przy utrzy ma niu sta łych
kosz tów lub na wet ich ogra ni cza niu. Z te go po -
wo du de ale rzy re ko men du ją czę sto swo im klien -
tom ma szy ny bar dziej eko no micz ne z wy śru bo -
wa ny mi do gra nic moż li wo ści pa ra me tra mi pra cy.
Co raz czę ściej spo ty ka my się z sy tu acją, w któ rej
przed się bior stwo de cy du je się na wy mia nę sta rej
ma szy ny na no wą, du żo mniej szą, na to miast ku -
ba tu ra trans por to wa ne go ma te ria łu po zo sta je ta
sa ma. W efek cie po wsta je po trze ba do bo ru spe -
cja li stycz ne go osprzę tu „uszy te go” na mia rę no -
wej ma szy ny i tym wła śnie zaj mu je się fir ma Dek -
pol Ste el. Przy kła dem mo że być pro du ko wa na
przez nas Łyż ka Wy so kie go Wy sy pu (Hi Dump).
Mo wa tu taj oczy wi ście o oprzy rzą do wa niu do ła -
do wa rek ko ło wych. We dług kry te rium ma sy ro bo -
czej dzie lą się one na trzy gru py. W pierw szej, naj -
czę ściej spo ty ka nej, są ma szy ny kom pak to we
o ma sie ro bo czej do cho dzą cej do 10 ton, po moc -
ne przy pra cach dro go wych. Dru ga gru pa, na któ -
rej chciał bym się sku pić, ma prze dział wa go wy
od 10 do 30 ton, a w bran ży ko mu nal nej naj czę -
ściej sto so wa ne są ma szy ny o ma sie ro bo czej
15-17 lub 18-22 to ny. Ce lo wo za zna czam tu taj dwa
za kre sy, po nie waż ana li zu jąc ofer tę wszyst kich
pro du cen tów mo że my za uwa żyć, że każ dy z nich
po sia da w swo jej ga mie mo de le miesz czą ce się
w tych kon kret nych prze dzia łach. Na to miast
od 30 ton wzwyż za czy na ją się ła do war ki gór ni -
cze, pra cu ją ce naj czę ściej w ka mie nio ło mach. 
Fir ma Dek pol Ste el pro du ku je ca łą ga mę ły żek ła -
do war ko wych. Spo śród nich moż na wy mie nić
naj bar dziej po pu lar ne:
• łyż ki stan dar do we do prze ła dun ku,

• łyż ki o zwięk szo nej po jem no ści 
do prze ła dun ku ma te ria łów lek kich,

• łyż ki skal ne,
• łyż ki wy so kie go wy sy pu.
Ze wzglę du na dy na micz ny roz wój sek to ra ko -
mu nal ne go za uwa ży li śmy w ostat nich la tach
zna czą cy wzrost za in te re so wa nia łyż ka mi
o zwięk szo nej wy so ko ści wy sy pu. Wy ni ka to
mię dzy in ny mi z moż li wo ści za ku pu mniej szej
i tań szej ma szy ny przy za cho wa niu tych sa mych
pa ra me trów wy sy pu. Pierw szym ar gu men tem jest
za tem moż li wość za osz czę dze nia na kła dów fi -
nan so wych przy za ku pie ma szy ny. Ko lej nym jest
mul ti funk cyj ność sa mej łyż ki umoż li wia ją cej: za ła -
du nek i trans port ma te ria łu (łyż ka stan dar do wa),
za ła du nek na czep sa mo cho dów cię ża ro wych

EKSPERT DORADZA
www.dekpol.pl

Optymalne oprzyrządowanie to podstawa!
Na wet naj lep sza ma szy na re no mo wa ne go pro du cen ta nie bę dzie w peł ni wy daj na bez od po wied nio
do bra ne go oprzy rzą do wa nia. Tym sa mym dłu żej zwra cać się bę dzie koszt jej za ku pu. Dla te go
planując in we sty cje war to opty mal nie do brać oprzy rzą do wa nie jak np. łyż ki do ła do wa rek ko ło wych.

Inżynier Pa weł La ri sch jest ab sol wen tem Wy dzia -
łu Me cha nicz ne go Po li tech ni ki Wro cław skiej.
Pierw sze do świad cze nia zawodowe zdo by wał
w Niem czech, w fir mie z wie lo let nim know how
w pro jek to wa niu i pro duk cji ły żek do ko pa rek oraz
ła do wa rek. Zdo by te tam prak tycz ne umie jęt no ści
wy ko rzy stu je te raz i roz wi ja ja ko głów ny kon struk -
tor w fir mie Dek pol Ste el, któ ra jest naj więk szym
w Pol sce pro du cen tem oprzy rzą do wa nia do ma -
szyn bu dow la nych. Spół ka to nie tyl ko kra jo wy li -
der, ale także pro du cent o ugrun to wa nej, wy so kiej
po zy cji na ryn ku eu ro pej skim. W Pol sce jej pro duk ty moż na czę sto spo tkać
tam, gdzie koń czy się za kres stan dar do wych i kon wen cjo nal nych roz wią zań
oferowanych przez do staw ców ma szyn.

f Klasyfikacja ładowarek
kołowych

a Oce nia jąc czy da na wy so -
kość wy sy pu speł ni na sze po -
trze by na le ży brać pod uwa gę
wy so kość od sworz nia ob ro tu
łyż ki ła do war ko wej

f Za sa da dzia ła nia łyż ki o zwięk -
szo nej wy so ko ści wy sy pu

Po zor nie wy da je się, że do bór oprzy rzą do wa -
nia nie po wi nien sta no wić więk sze go pro ble -
mu, ale je śli chce my zmak sy ma li zo wać zy ski
z na szej in we sty cji trze ba uwzględ nić wie le
czyn ni ków, z któ rych więk szość przed się bior -
ców nie zda je so bie spra wy. 
I te mu wła śnie za gad nie niu po świę co ny bę dzie
cykl ar ty ku łów, któ re uka żą się w ko lej nych wy -
da niach „Po śred ni ka Ko mu nal ne go”. 
W tym ar ty ku le in ży nier Pa weł La risch za pre zen -
tu je je den z fla go wych pro duk tów spół ki Dek pol
– Łyż kę Wy so kie go Wy sy pu, któ ra tak ce nio na
jest przez przed się bior ców dzia ła ją cych w bran -
ży ko mu nal nej, szcze gól nie tych pra cu ją cych
na skła do wi skach od pa dów i zło mow iskach.
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oraz kon te ne rów bez ko niecz no ści uży cia ram py
na jaz do wej, a tak że moż li wość usy py wa nia ma te -
ria łu na hał dzie i prze py cha nie ma te ria łu.
Wśród pod sta wo wych pa ra me trów łyż ki Hi Dump
naj waż niej sze są: wy so kość wy sy pu mie rzo na
od grun tu do le mie sza łyż ki w po zy cji wy sy pu,
sze ro kość oraz po jem ność. 
Pa ra metr wy so ko ści wy sy pu za leż ny jest przede
wszyst kim od wiel ko ści ma szy ny. Aby spraw nie
osza co wać wy so kość wy sy pu dla da ne go mo de -
lu na le ży się gnąć do da nych tech nicz nych.
W pierw szej ko lej no ści war to spraw dzić pa ra metr
okre śla ją cy wy so ko ści od sworz nia ob ro tu
do grun tu. Więk szość pro du cen tów ma szyn po -
da je te in for ma cje w spec -ka ta lo gach, któ re ła -
two od szu kać w sie ci. Do tej war to ści za le cam
zwy kle do da wać 300 mm. Oczy wi ście jest to pa -
ra metr zmien ny, za leż ny od po jem no ści łyż ki,
ale moż na przy jąć ta ką war tość w ce lach sza -
cun ko wych. Uwzględ nia jąc na przy kład pa ra me -
try ła do war ki Ko mat su WA320 -6, wy so kość wy sy -
pu dla stan dar do wej łyż ki wy no si 2.800 mm, na to -
miast od le głość od pod ło ża do sworz nia
3.900 mm. Moż na za tem bez piecz nie za ło żyć, że
sto su jąc łyż kę o zwięk szo nej wy so ko ści wy sy pu
uzy ska my oko ło 4.200 mm. Ta ka wy so kość umoż -
li wia za ła du nek cię ża ró wek z po zio mu grun tu. 
Ko lej nym pa ra me trem jest po jem ność łyż ki. Aby ją
okre ślić trud no jest nie ste ty sko rzy stać z da nych do -
star czo nych przez do staw ców ma szyn. Łyż ki wy so -
kie go wy sy pu rzad ko wy stę pu ją w ich ofer cie. Przy -
czy ną są zróż ni co wa ne wy ma ga nia ryn ku. Sa ma
kon struk cja łyż ki jest czę sto o 50% cięż sza od łyż ki
stan dar do wej. Do te go ra ma po wo du je prze su nię -
cie środ ka cięż ko ści do dat ko wo wpły wa jąc na sta -
bil ność ma szy ny. Mak sy mal ną po jem ność łyż ki wy -
so kie go wy sy pu je ste śmy w sta nie ob li czyć na pod -
sta wie ob cią że nia de sta bi li zu ją ce go przy peł nym
skrę cie. Ta ki pa ra metr znaj dzie my z ła two ścią w ka -
ta lo gu ła do war ki. Mu si my jed nak pa mię tać, że jest
on po da wa ny dla kon kret nej łyż ki więc w ob li cze -
niach mu si my uwzględ nić do dat ko wą ma sę. 

Ostat nim waż nym pa ra me trem jest sze ro kość łyż -
ki. Tu taj na le ży pa mię tać, aby kon struk cja by ła
za wsze szer sza od ma szy ny. Po win na zgar niać
ma te riał sprzed kół chro niąc ogu mie nie. Je że li
ma szy na ma po ru szać się po dro gach pu blicz -
nych to sze ro kość nie po win na prze kra czać 3 m. 
Fir ma Dek pol Ste el w tro sce o bez pie czeń stwo klien -
tów sto su je się do nor my ISO 5006,, Ma szy ny do ro -
bót ziem nych – Po le wi dze nia ope ra to ra – Me to da
ba da nia i kry te ria wy daj no ści”. Przy do bo rze mak sy -
mal nej po jem no ści łyż ki na le ży rów nież uwzględ nić
bez pie czeń stwo pra cy. Przy to czo na wy żej nor ma
mó wi o tym, że ope ra tor w po zy cji trans por to wej mu -
si mieć moż li wość do strze że nia prze chod nia o wzro -
ście 1,5 m w od le gło ści 1 m od le mie sza łyż ki. 
Na za koń cze nie chciał bym przed sta wić jesz cze
moż li wość w  kon fi gu ra cji sa mej kon struk cji. Za le -
ca my sto so wa nie si łow ni ków z obu stron nym dła -
wie niem przy otwie ra niu i za my ka niu. Zwięk sza to
zna czą co kom fort pra cy ope ra to ra oraz zmniej sza
ob cią że nie ukła du ki ne ma tycz ne go ma szy ny. Sa mo
umiej sco wie nie si łow ni ków to śro dek lub bo ki łyż ki. 
Za sto so wa nie wa rian tu z bocz nym umiej sco wie -
niem zwięk sza wa gę łyż ki ze wzglę du na sze ro ką
ra mę, na to miast si łow ni ki we wnątrz spra wia ją
pro blem przy prze ła dun ku ma te ria łów lep kich.
Po wo du ją skle ja nie ma te ria łów po mię dzy środ -
ko wy mi ko mo ra mi. Za le ca my rów nież sto so wa -
nie le mie szy wy mien nych 3-czę ścio wych. Bocz -
ne czę ści zu ży wa ją się znacz nie szyb ciej więc
na le ży je wy mie niać czę ściej niż śro dek łyż ki.
Je stem prze ko na ny, że bio rąc pod uwa gę po wyż -
sze za le ce nia ła twiej bę dzie do brać od po wied nie
pa ra me try łyż ki oraz spraw dzić czy sto so wa na
obec nie po zwa la opty mal nie wy ko rzy stać moż li -
wo ści ma szy ny. Pod kre ślam przede wszyst kim
ro lę bez pie czeń stwa pra cy. Nie na le ży do bie rać
pa ra me trów na gra ni cy osią gów, na le ży po zo sta -
wić miej sce na mar gi nes błę du. Po za tym war to
pa mię tać, że z bie giem lat spa da wy daj ność każ -
dej ma szy ny. Na to miast zbyt du ża po jem ność
łyż ki mo że pro wa dzić do de sta bi li za cji ma szy ny,
a na wet jej wy wró ce nia. Waż ną kwe stią jest rów -
nież kom fort pra cy ope ra to ra. Przede wszyst kim
prze strze gać na le ży nor my mó wią cej o wi docz no -
ści. Żad na ka me ra nie za stą pi ludz kie go oka.

mgr inż. Pa weł La risch

a Po jem ność łyż ki wy so kie go
wy sy py ob li cza my na pod sta -
wie ob cią że nia de sta bi li zu ją -
ce go przy peł nym skrę cie

d Wiel kość łyż ki po win na umoż li -
wić ope ra to ro wi w po zy cji
trans por to wej do strzec prze -
chod nia o wzro ście 1,5 m w od -
le gło ści 1 m od le mie sza łyżki

a Przykład łyżki wysokiego
wysypu firmy Dekpol Steel

a Si łow ni ki mo gą być umiej -
sco wio ne w środ ku lub z bo -
ku łyż ki. Bocz ne umiej sco -
wie nie zwięk sza ma sę łyż ki,
a we wnętrz ne utrud nia prze -
ła du nek ma te ria łów lep kich,
po wo du jąc ich skle je nie po -
mię dzy po wsta ły mi ko mo ra mi

f Ła do war ka ko ło wa CAT 972M
z łyż ką wy so kie go wy sy pu
o po jem no ści 15 m3 mar ki
Dek pol Ste el pra cu ją ca u li de -
ra bran ży drzew nej – Tar tak
„Ol czyk” Sp. z o.o.
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Przy elek try fi ka cji po jaz dów użyt ko wych nie ist nie je jed no uni -
wer sal ne roz wią za nie. Przy kła dem róż ne go po dej ścia do za -
gad nie nia mo że być stwo rzo ny przez Sca nia we współ pra cy
z ASKO elek trycz ny po jazd cię ża ro wy za si la ny przez wo do ro we
ogni wo pa li wo we. Wraz z wpro wa dze niem do pi lo ta żo wych te -
stów prak tycz nych czte rech po jaz dów wo do ro wych przed się -
wzię cie wcho dzi w klu czo wą fa zę. Je go wy ni ki bę dą sta no wi ły
źró dło wie dzy i pod sta wę do dal sze go roz wo ju dla obu firm. 
– Sca nia kon ty nu uje pra ce nad no wo cze sny mi roz wią za nia mi,
któ re wspie ra ją roz wój trans por tu nie za leż ne go od pa liw ko pal -
nych. Waż na ich część jest re ali zo wa na wspól nie z na szy mi naj -
bar dziej po stę po wy mi part ne ra mi, ta ki mi jak ASKO, w śro do wi -
sku bli skim klien to wi – ko men tu je Ka rin Rådström, dy rek tor
sprze da ży i mar ke tin gu w Sca nia. 
Sca nia pra cu je nad pla nem elek try fi ka cji w ten sam spo sób,
w ja ki roz wi ja sil ni ki spa li no we, czy li uwzględ nia jąc sze ro ką ga -
mę roz wią zań. Eks per ci fir my zwe ry fi ko wa li i opra co wa li róż ne
ro dza je na pę dów wy ko rzy stu ją cych hy bry dy za si la ne bio pa li -
wa mi, a tak że po jaz dy w peł ni elek trycz ne. Au to bus elek trycz -
ny z za si la niem aku mu la to ro wym Sca nia zo stał przed sta wio ny
w 2019 r. Trwa ją rów nież pra ce nad po jaz da mi elek trycz ny mi
za si la ny mi przez ze lek try fi ko wa ne dro gi oraz wo do ro we ogni -
wa pa li wo we, jak w przy pad ku ASKO. 
– Wo dór to cie ka wa pro po zy cja dla ze lek try fi ko wa ne go trans -
por tu dłu go dy stan so we go i po cząt ko we te sty po ka za ły, że roz -
wią za nie to spraw dza się do sko na le rów nież w zim nym kli ma -
cie. Bę dzie my na dal wni kli wie mo ni to ro wać osią gi tych po jaz -
dów. Chcia ła bym rów nież po chwa lić ASKO za wcze sne pod ję -

www.scania.pl

cie od waż nych kro ków w ce lu za pew nie nia do staw wo do ru po -
cho dzą ce go ze źró deł od na wial nych oraz in fra struk tu ry do tan -
ko wa nia. Fir ma jest gra czem, któ ry po dej mu je rze czy wi ste dzia -
ła nia w ce lu przy spie sze nia przej ścia na zrów no wa żo ny trans -
port – do da je Ka rin Rådström.
Jak za wsze, roz wią za nia Sca nia wy ko rzy stu ją za le ty mo du ło -
wo ści. W czte rech po jaz dach dla ASKO sil nik spa li no wy zo stał
za stą pio ny elek trycz nym, za si la nym przez wo do ro we ogni wa
pa li wo we oraz aku mu la to ry, któ re moż na do ła do wy wać.
Po zo sta łe kom po nen ty ukła du na pę do we go są ta kie sa me, jak
w stan dar do wych hy bry do wych po jaz dach cię ża ro wych i au to -
bu sach Sca nia, któ re są do stęp ne na ryn ku. 

Wo do ro we ogni wa w po jaz dach Sca nia
Nor we ska sieć ASKO wdra ża do eks plo ata cji elek trycz ne sa mo cho dy cię ża ro we Sca nia za si la -
ne wo do ro wy mi ogni wa mi pa li wo wy mi. Pierw sze czte ry po jaz dy zo sta ły do pusz czo ne do ru chu,
a wraz z ni mi w Tron dhe im w Nor we giiu ru cho mio na sta cja tan ko wa nia wo do ru.

In for ma cje o po jaz dach:
 do pusz czal na ma sa cał ko wi ta: 26+1 t,
 kon fi gu ra cja na pę du: 6×2*4,
 układ na pę do wy: sil nik elek trycz ny o mo cy szczy to -

wej 290 kW i sta łej 210 kW, 2-bie go wa prze kład nia,
mak sy mal ny mo ment ob ro to wy 2200 Nm,

 po jem ność i typ ba te rii: 56 kWh Li -ion,
 typ ła do war ki: 22 kW AC ze złą czem CCS,
 ogni wo pa li wo we: 90 kW PEFC do star czo ne przez pro -

du cen ta ze wnętrz ne go,
 zbior nik wo do ru: 33 kg pod ci śnie niem 350 bar,
 sza cun ko wy za sięg: 400-500 km.
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Sie dzi ba spół ki Do bro wol ski oraz jej za kład pro duk cyj ny
miesz czą się we Wscho wie, w wo je wódz twie lu bu skim. Znaj -
du ją ca się tu no wo cze sna fa bry ka, wspar ta wła snym biu rem
kon struk cyj nym oraz wy kwa li fi ko wa ną ka drą pra cow ni ków.
Umoż li wia to po wsta wa nie wy ro bów na naj wyż szym po zio mie.
Ofer ta jest sta le udo sko na la na, a na jej róż no rod ność wpły wa -
ją też nie ty po we pro jek ty, któ re po wsta ją z uwzględ nie niem
po trzeb klien tów. To zresz tą opi nia mi i su ge stia mi użyt kow ni -
ków kie ru ją się kon struk to rzy Spół ki wpro wa dza jąc do pro duk -
cji ko lej ne in no wa cyj ne roz wią za nia. Na to miast wy so ką ja kość
wy ro by za wdzię cza ją tak że naj wyż szej kla sy ma te ria łom do -
star cza nym przez re no mo wa nych pro du cen tów. 
Spół ka Do bro wol ski ma już po nad 60-let nie do świad cze nie w pro -
duk cji sa mo cho dów spe cjal nych i jest w tym seg men cie li de rem
pol skie go ryn ku oraz zna czą cym do staw cą do wie lu eu ro pej skich
kra jów. Pod kre ślić na le ży, że ca łość pro duk cji oraz wszyst kie pro -
ce sy tech no lo gicz ne są wła sno ścią in te lek tu al ną spół ki, a za sto -
so wa ne roz wią za nia oraz współ pra ca z eu ro pej ski mi part ne ra mi
przy no szą efek ty w po sta ci uni katowych kon struk cji. Przy kła dem
mo że być po wsta ła dla bel gij skiej fir my „Rio Se rvi ce” cy ster -
na mo del SSC18K. Jest to naj więk sza wo do cią go wa za bu do wa
dwu funk cyj na, ja ką wy pro du ko wa no w za kła dach Do bro wol ski.
Za awan so wa na tech no lo gicz nie cy ster na słu ży do wy wo zu nie czy -
sto ści, opróż nia nia ko lek to rów ase ni za cyj nych, a tak że do udraż -
nia nia łą czy sa ni tar nych. Mo del SSC18K to po tęż na, w peł ni skom -
pu te ry zo wa na ob słu gi wa na ra dio wo ma szy na o do sko na łych pa -
ra me trach. Zo sta ła za bu do wa na na so lid nym pod wo ziu MAN
TGA 8x4 -4 wraz z ko mo rą szla mu o po jem no ści 13,5 dm3 i ko mo -
rą czy stej wo dy miesz czą cą 3,5 dm3. Do dat ko wo wy po sa żo -
na jest w sys tem pod no sze nia ca łe go zbior ni ka w ce lu szyb kie go
opróż nia nia oraz układy ogrze wa nia  umoż li wia ją ce pra cę i kom -

fort ob słu gi na wet w eks tre mal nie ni skich tem pe ra tu rach. Po jazd
wy po sa żo ny jest tak że w kom pre sor o wy daj no ści 2.700 m3/h
uzy sku ją cy głę bo kość pra cy przy gę stych od pa dach ko mu nal -
nych na po zio mie 12 metrów. Szcze gól ną za le tą po jaz du jest
moż li wość prze wo że nia wę ży ssaw nych o łącz nej dłu go -
ści 120 mb, co czy ni z po jaz du, po za pod sta wo wą funk cją czysz -
cze nia ka na łów, praw dzi wy ma ga zyn wę ży ssą cych.
Cy ster na po sia da też za awan so wa ny, in no wa cyj ny sys tem po -
mia ru po bo ru ście ków, co da je moż li wość ma po wa nia i mo ni -
to rin gu pra cy w od nie sie niu do geo gra ficz nej ma py te re nu. 
In nym be st sel le rem eks por to wym są dwu funk cyj ne cy ster ny
SKW 15, mon to wa ne na 3-osio wych pod wo ziach. Po zor nie
pro sta w kon struk cji za bu do wa skła da się z nie zwy kle so lid -
nych kom po nen tów, dzię ki cze mu mo del cha rak te ry zu je się
nie za wod no ści i wy trzy ma ło ścią. Ni ska awa ryj ność znaj du je
po twier dze nie w sta ty sty ce, gdyż w przy pad ku po nad 50 do -
tych czas wy pro du ko wa nych eg zem pla rzy prak tycz nie nie
zgło szo no żad nych uste rek.
Cy ster ny oczy wi ście sta no wią tyl ko wy ci nek pro duk cji spół ki
Do bro wol ski.  – Nasza firma ma już ugrun to wa ną po zy cję
na kra jo wym ryn ku w każ dej bran ży. Od sze re gu lat pro wa dzi li -
śmy in ten syw ne pra ce w sek to rze wod no -ka na li za cyj nym
i w efek cie je ste śmy dziś naj więk szym pol skim pro du cen tem
w tej dzie dzi nie. Po sia da my bo ga tą ofer tę dla te go sek to ra, któ -

POJAZDY KOMUNALNE
www.dobrowolski.com.pl

Od pro duk cji do ser wi su
Obec nie każ dy pro du cent zda je so bie spra wę, że aby utrzy mać się w wa run kach sil nej kon ku -
ren cji po trze ba ca ło ścio we go po dej ścia do sprze da ży swych wy ro bów. Nie wy star czy tyl ko
mieć do bry pro dukt, trze ba też umieć go sprze dać, a póź niej za pew nić spraw ną ob słu gę ser wi -
so wą. Ty mi za sa da mi kie ru je się spół ka Do bro wol ski, któ ra ja ko ścią i so lid no ścią pod bi ła nie
tyl ko kra jo wy ry nek, ale zy sku je tak że co raz wię cej kon tra hen tów za gra nicz nych.

a Za bu do wy produkowane na po trze by branży wod no -ka na li za cyj nej stały się zna -
kiem roz po znaw czym fir my Do bro wol ski

a Suk ces fir ma za wdzię cza dba ło ści o naj mniej sze de ta le. Jest to moż li we dzię ki
kon tro li nad ca łym pro ce sem pro duk cji, któ ra od by wa się we wła snym za kła dzie
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rą sys te ma tycz nie po sze rza my i mo der ni zu je my, ale oczy wi ście
to nie je dy na bran ża, któ ra po zo sta je w krę gu na szych za in te re -
so wań. Od pew ne go cza su ro sną cy udział w na szym port fo lio
zy sku je dział lot ni sko wy. Ostat nio w ra mach pro jek tu
INNOMOTO zbu do wa li śmy po sy py war ko -zra szar kę środ ków
che micz nych do od la dza nia na wierzch ni lot ni sko wych. Jesz cze
w tym se zo nie ma szy na bę dzie pra co wa ła w Por cie im. Cho pi na
w War sza wie. Zwra cam też uwa gę, że je ste śmy je dy nym pro du -
cen tem pro fe sjo nal nych oczysz cza rek VAMMAS, któ re sprze da -
wa ne są w Eu ro pie, Ro sji i Azji. To do wo dzi, że FORTBRAND
SERVICES, nasz amerykański part ner do ce nia ja kość pro du ko -
wa nych przez nas wy ro bów oraz umie jęt no ści na szych pra cow -
ni ków. Ko lej ny waż ny seg ment na szej dzia łal no ści to sprzęt
do let nie go i zi mo we go utrzy ma nia dróg. W tym wzglę dzie do -
sko na le ukła da się nam współ pra ca z fir mą BROCK, któ ra do -
star cza nam za mia tar ki. Wy ro by tej mar ki są uzu peł nie niem na -
szej ofer ty w za kre sie zi mo we go utrzy ma nia dróg, ale nie tyl ko,
gdyż czę sto są to po jaz dy bu do wa ne w sys te mie wy mien nym
la to/zi ma. Do te go do cho dzą też po jaz dy prze zna czo ne do go -
spo dar ki od pa da mi – wy li cza  Robert Mesjasz, Dyrektor Handlu
Krajowego spół ki Do bro wol ski.
Oczy wi ście sa ma pro duk cja na wet naj lep sze go sprzę tu nie
gwa ran tu je suk ce su. Rów nie waż ny – a we dług opi nii wie lu
jesz cze waż niej szy – jest pro fe sjo nal ny ser wis. Spół ka Do bro -
wol ski w tym wzglę dzie rów nież gwa ran tu je naj wyż szy stan -
dard ob słu gi i dla władz fir my jest to je den z pod sta wo wych fi -
la rów dzia łal no ści. – Ser wis to jed na z naj waż niej szych ko mó -
rek w każ dej fir mie, rów nież u nas. Nie ża łu je my środ ków na ten
cel i każ de go ro ku na in we sty cje w ser wis prze zna cza my po -

kaź ne kwo ty. Dba my nie tyl ko o wła ści we wy po sa że nie warsz ta -
tów w naj no wo cze śniej szy sprzęt, ale tak że in we stu je my w wie -
dzę me cha ni ków. Dla te go od by wa ją oni sys te ma tycz ne szko le -
nia, któ re po wo du ją, że po tra fią szyb ko i pre cy zyj nie okre ślić
spo sób na pra wy uszko dzo ne go po jaz du. W ce lu po pra wy efek -
tyw no ści na si me cha ni cy dys po nu ją tak że mo bil ny mi warsz ta ta -
mi, któ re umoż li wia ją do ko na nie na praw w miej scu awa rii, co
znacz nie skra ca prze sto je klienta. Naj lep szą re ko men da cją pro -
fe sjo nal ne go po dej ścia są lot ni ska. W Polsce nasz sprzęt użyt -
ko wa ny jest pra wie na każ dym z nich. A chy ba ni ko go nie trze ba
prze ko ny wać, że właśnie w takich miejscach czas re ak cji mu si
być moż li wie naj krót szy. To jest do sko na ła re ko men da cja
– pod su mo wu je dyrektor Mesjasz.

a Pro duk cja na po trze by lot nisk świad czy o wy so kiej ja ko ści sprzę tu i ser wi su
zapewnianego przez spół kę Do bro wol ski
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Za kład pro duk cyj ny Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz dów tak że dla firm zaj mu -
ją cych się za go spo da ro wy wa niem od pa dów me ta lo wych. Cie ka wy mi roz wią za nia mi są wie lo -
funk cyj ne kon struk cje wy ko na ne na trzy osio wych pod wo ziach z ukła dem na pę do wym w kon fi -
gu ra cji 6x2. De cy du ją cy wpływ na funk cjo nal ność za bu dów ma efek tyw ne zsyn chro ni zo wa nie
na jed nym pod wo ziu urzą dze nia ha ko we go oraz za ka bi no we go żu ra wia. 

Gra co potrafi
radzić sobie
ze złomem!

W kon struk cji wy ko rzy sta no żu raw Ep si lon Q1 50 Z96 o za kre sie
ob ro tu 425° i wy się gu – osią ga ne go za spra wą po dwój ne go wy su -
wu hy drau licz ne go – 9,6 me tra. Dla za pew nie nia 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 jest przez ca ły czas za nu rzo ny
w ole ju. Spra wia to, że nie prze grze wa się, co zwięk sza licz bę wy -
ko ny wa nych cy kli ro bo czych. Ży wot ność żu ra wia 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. Da je to do bre za bez pie -
cze nie przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i de gra du ją cym
wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz nych.
Sta bil ność po jaz du 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 me ta lo wych.
Dwa spo śród je go pal ców wy pro fi lo wa no tak, 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 za bu do wę wy po sa żo no rów nież w urzą dze nie
ha ko we Pal fin ger T20 po sia da ją ce zdol ność za ła dun ko wą wy -
no szą cą 20 ton. Po zwa la to na ob słu gę kon te ne rów o dłu go -
ści we wnętrz nej 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 dla firm trans -
por tu ją cy ch złom, dla któ rych szcze gól nie 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. Naj lep szy mi te go przy kła da mi są
układ ła god ne go uło że nia kon te ne ra do po zy cji trans por to wej
„Soft Stop” oraz przy spie sza ją cy ruch sys tem „Ra pid Mo tion”,
któ ry wy ko rzy stu je się pod czas ob słu gi lżej szych po jem ni ków.
Nie tyl ko przy spie sza ją one ope ro wa nie urzą dze niem, ale re du -
ku ją tak że ob cią że nia dy na micz ne pod wo zia i za bu do wy.

s 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 stając 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 skutecznych re flek to rów

s De cy du ją cy wpływ na funk cjo nal ność spe cja li stycz nej za bu do wy dla firm
za go spo da ro wu ją cych od pa dy me ta lo we 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
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Ha kow ce to jed ne z naj po pu lar niej szych ty pów po jaz dów wy ko rzy sty -
wa nych w pra cach ko mu nal nych. Po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du

cię ża ro we go z ra mie niem za ła dow czym oka za ło się sku tecz nym
spo so bem na zmniej sze nie uciąż li wo ści wie lu prac, a do te go nie
ma obec nie bar dziej eko no micz nej for my za ła dun ku miej skich
kon te ne rów. Jed nym z li de rów pro duk cji ha kow ców jest fir ma
MEILLER, któ ra po pu lar ność i za ufa nie zdo by ła wie lo let nim, kon -
se kwent nie re ali zo wa nym pla nem sta łe go uno wo cze śnia nia swo -
ich pro duk tów. Do te go do cho dzi wy so ka ja kość ma te ria łów oraz
pre cy zyj ne wy ko na nie, a to prze kła da się na póź niej sze za do wo -
le nie użyt kow ni ków. War to też wie dzieć, że fir ma MEILLER pro -
duk cję pierw szych ha kow ców roz po czę ła już w 1972 ro ku. Przez
bli sko pół wie ku ta śmy pro duk cyj ne jej fa bryk opu ści ło wie le
wer sji urzą dzeń, a ha kow ce są po pu lar ne nie tyl ko w trans por -
cie kon te ne rów, ale bar dzo chęt nie wy ko rzy stu ją je fir my zaj -
mu ją ce się ho lo wa niem aut. Jed nak pod sta wo wym od bior ca -
mi by ły i są fir my służb ko mu nal nych. Do nich też ad re so wa na
jest przede wszyst kim mo del RS 21, któ ry w kra jach Eu ro py
Za chod niej jest do stęp ny już od 2016 ro ku. 
– W Pol sce sprze daż mo de lu RS 21 roz po czę ła się na po cząt -
ku 2019 ro ku. Nie mal na tych miast spo tkał się z du żym za in te -
re so wa niem kra jo wych od bior ców o czym mo że świad czyć
sprze da nych po nad 70 urzą dzeń. Po pu lar ność za wdzię cza
in no wa cyj nym roz wią za niom, któ re czy nią je go za kup eko -
no micz nie uza sad nio nym – in for mu je Krzysz tof Ada miuk.
Pre zes Za rzą du spół ki MEILLER Pol ska.
Przede wszyst kim RS 21, w po rów na niu z po przed nim mo -
de lem, jest dwa ra zy szyb szy i aż o 200 ki lo gra mów lżej -
szy. Jest to moż li we dzię ki za sto so wa niu sta li o gru bo -
ści 5 mm, któ ra dzię ki spe cjal nym pro fi lom ma sztyw ność
o 20 pro cent wyż szą, niż w kon ku ren cyj nych pro duk -
tach. Ha ko wiec jest nie tyl ko lżej szy, ale też o 20 mm niż -
szy, co skut ku je więk szą po jem no ścią. Dzie ki te mu ma
ni żej po ło żo ny śro dek cięż ko ści, a to skut ku je więk szą
sta bil no ścią i bez pie czeń stwem jaz dy. Do dat ko wo ta -
kie roz wią za nie za pew nia więk szą moż li wość pra cy
w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni. 
Ha ko wiec przy sto so wa ny jest do 3-osio wych pod -
wo zi o ma sie do 28 ton. Przy go to wa ny jest za rów -
no do pra cy z wy się gni kiem nor mal nym, jak i te le -
sko po wym. Po za tym moż na go wy po sa żyć
w funk cję zdal ne go ste ro wa nia ra dio we go
MEILLER i.s.a.r.-con trol. A wte dy, dzię ki wstęp nie
za pro gra mo wa nym pro ce du rom ste ro wa nia, moż -
na za osz czę dzić czas i za po biec błę dom przy wy -
ko ny wa niu czyn no ści ob słu go wych. A jest o co
za bie gać, gdyż na każ dym cy klu moż na za osz -
czę dzić na wet 30 se kund. Za pro gra mo wa nie
urzą dze nia jest pro ste i nie wy ma ga spe cja li -
stycz ne go przy go to wa nia. Wy star czy za po mo -
cą kom bi na cji przy ci sków ak ty wo wać okre ślo -

ną ko lej ność funk cji, któ re bę dą wy ko ny -

POJAZDY KOMUNALNE
www.meillerpolska.pl

Uda ny rok ha kow ca MEILLERA
Pierw szy rok sprze da ży w Pol sce ha kow ca RS 21 MEILLERA do wiódł, że tak że pol scy klien ci
do ce ni li za sto so wa ne w nim in no wa cyj ne roz wią za nia. Je go użyt kow ni cy chwa lą przede
wszyst kim ni skie kosz ty eks plo ata cji, nie za wod ność i krót sze cy kle wy ko ny wa nych za dań.
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wa ne po so bie. Przy spie szyć pra ce po mo gą tak że
in ne roz wią za nia. Ta kim jest na pew no ory gi nal na
in sta la cja hy drau licz na MEILLER, któ ra umoż li wia
osią gnię cie naj szyb szych cy kli ro bo czych.
Oszczęd no ści cza su uzy sku je się za rów no pod -
czas po chy la nia oraz sta cza nia, jak i pod czas
opusz cza nia i wcią ga nia zbior ni ka. 
Ko lej ną in no wa cją za sto so wa ną w mo de lu RS 21
jest za wór szyb kie go opusz cza nia. Zo stał on ulo -
ko wa ny na pra wym si łow ni ku wy wro tu, a po przez
prze łą cze nie prze pły wu do jed ne go z dwóch si -
łow ni ków wy wro tu pręd kość dzia ła nia zo sta je po -
dwo jo na. Funk cja ta uru cha mia na jest przy pod -

no sze niu oraz opusz cza niu pu ste go kon te ne ra.
Tak jak i po zo sta łe pro duk ty fir my MEILLER RS 21
dys po nu je sku tecz nym za bez pie cze niem kon te -
ne ra. Blo ka da hy drau licz na oraz sta łe lub wkrę ca -
ne trzpie nie blo ku ją ce spra wia ją, że kon te ner za -
rów no w cza sie trans por tu, jak i za ła dun ku jest
bez piecz ny i nie ma moż li wo ści stra ce nia kon tro li
nad ła dun kiem. Bez pie czeń stwu słu ży też za bez -
pie cze nie przed wje cha niem pod po jazd z ty łu.
Opra co wa ny przez MEILLER sys tem speł nia ak tu -
al ne re gu la cje praw ne.
Do daj my rów nież, że mon taż od por nej na skrę ca -
nie ra my i po zo sta łych ele men tów kon struk cyj -
nych od by wa się bez spa wa nia, co zwięk sza
ochro nę przed ko ro zją.
Wszyst kie te ce chy spra wi ły, że mo del RS 21
od po cząt ku cie szy się du żym za in te re so wa niem
ryn ku. Je go użyt kow ni cy pod kre śla ją przede
wszyst kim wy mier ne ko rzy ści fi nan so we, ja kich
osią ga nie umoż li wia im eks plo ata cja ha kow ca
MEILLER. Na ob ni że nie kosz tów wpływ ma ją
przede wszyst kim krót sze cy kle pra cy, któ re po -
zwa la ją na ob słu że nie więk szej licz by kon te ne rów.

a Ra ma ha kow ca oraz jego ra -
mię wy ko na ne zo sta ły ze
spe cjal nie wy pro fi lo wa nej
bla chy. Dzię ki te mu moż na
by ło zre du ko wać je go ma sę
za cho wu jąc jed no cze śnie
pa ra me try wy trzy ma ło ścio we

f RS 21 w po rów na niu z po -
przed nim mo de lem jest dwa
ra zy szyb szy, a dzię ki za sto so -
wa niu spe cjal nej sta li tak że
znacz nie sztyw niej szy i aż
o 200 ki lo gra mów lżej szy
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Hał dy trwa le wy łą cza ją z użyt ko wa nia te ren, na któ rym są po sa -
do wio ne. Jed nak są siedz two od pa dów po gór ni czych na ra ża
na za tru cie wód pod ziem nych przez od cie ki z hałd, za py le nie
i dzi kie po ża ry. Z opu bli ko wa ne go w kwiet niu 2019 ro ku ra por tu
NIK wy ni ka, że sto so wa ne me to dy od zy ski wa nia od pa dów nie
gwa ran tu ją sku tecz nej ochro ny przed ty mi za gro że nia mi. Po nad -
to tyl ko 2,2 pro cent od pa dów po gór ni czych za go spo da ro wa ne
jest do ce lów in nych niż wie czy ste skła do wa nie, np. do pro duk cji
kru szyw dla bu dow nic twa. Ze wzglę du na wła ści wo ści fi zy ko che -
micz ne za in te re so wa nie ich wy ko rzy sta niem jest śla do we. NIK
zwra ca tez uwa gę, że nie sku tecz ny nad zór nad skła do wi ska mi
mo że za chę cać nie rze tel nych przed się bior ców do lo ko wa nia
w nich wszel kie go ty pu od pa dów, w tym nie bez piecz nych.
Od pa dy wy do byw cze, tj. ska ła wy do by ta wraz z wę glem, skła -
do wa ne by ły i są w obiek tach uniesz ko dli wia nia od pa dów wy -
do byw czych w for mie hałd, zwa ło wisk od pa dów po gór ni czych
czy sta wów osa do wych. Na te re nie kra ju zi den ty fi ko wa no 153
ta kie obiek ty. Jed nym z głów nych ne ga tyw nych efek tów po -
wsta wa nia od pa dów wy do byw czych jest wy łą cze nie ob sza rów
za ję tych na ich skła do wa nie z wy ko rzy sta nia spo łecz no -go -
spo dar cze go. Po mi mo iż licz ba obiek tów, na któ rych skła do -
wa ne są od pa dy wy do byw cze suk ce syw nie ma le je, to jed nak
ska la zja wi ska na dal jest znacz na, gdyż od pa dy skła do wa ne
są na ob sza rze o łącz nej po wierzch ni 11.304,8 hek ta rów.
Do dat ko wo od pa dy wy do byw cze, za rów no w fa zie eks plo ata cji,
jak i po upły wie okre su ich użyt ko wa nia, po wo du ją za gro że nia
śro do wi sko we. W la tach 2015-2018 tyl ko na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej 103 ra zy in -
ter we nio wa ły w związ ku ak tyw no ścią ter micz ną zwa ło wisk.
NIK spraw dzi ła, czy dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cji i przed się -

bior ców po dej mo wa ne dla za go spo da ro wa nia skła do wisk od -
pa dów po wę glo wych (hałd) by ły pra wi dło we, sku tecz nie chro -
ni ły śro do wi sko i są efek tyw ne eko no micz nie. W oce nie NIK
dzia ła nia po ło wy skon tro lo wa nych przed się bior ców po dej mo -
wa ne dla za go spo da ro wa nia obiek tów uniesz ko dli wia nia od -
pa dów wy do byw czych nie gwa ran to wa ły ogra ni cze nia ich ne -
ga tyw ne go od dzia ły wa nia na śro do wi sko. 
War to za uwa żyć, że w ob ję tych kon tro lą przed się bior stwach,
w la tach 2015-2017 wy two rzo no łącz nie 72.139,0 tys. ton od pa -
dów wy do byw czych, z cze go 56.889,3 tys. ton (78,9%), wg ich
da nych, zo sta ło pod da nych od zy sko wi po przez wy ko rzy sta nie
m.in. do re kul ty wa cji te re nów zde gra do wa nych dzia łal no ścią
gór ni czą, zde po no wa nie w pod ziem nych wy ro bi skach gór ni -
czych bądź skła do wa nie w za mknię tych lub za my ka nych obiek -
tach uniesz ko dli wia nia od pa dów wy do byw czych, zwa nych bu -
dow la mi kra jo bra zo wy mi. Po zo sta ła część od pa dów,
tj. 15.249,7 tys. ton (21,1%) zo sta ła pod da na pro ce so wi uniesz -
ko dli wia nia w trzech czyn nych obiek tach uniesz ko dli wia nia od -
pa dów wy do byw czych, przy za sto so wa niu tech no lo gii za po bie -
ga ją cej ne ga tyw ne mu od dzia ły wa niu od pa dów na śro do wi sko.
Nie wszę dzie jed nak tak się dzie je, gdyż wie le skła do wisk po -
wsta ło, gdy nie obo wią zy wa ły tak re stryk cyj ne jak obec nie
prze pi sy. Z ra por tu NIK wy ni ka, że ry zy ka dla śro do wi ska, ja -
kie po wo du ją bu dow le kra jo bra zo we urze czy wist ni ły się
w przy pad ku trzech z dzie wię ciu obec nie eks plo ato wa nych
bu dow li. Z te go też po wo du bu dow le te zo sta ły umieszczone
w kra jo wym spi sie za mknię tych obiek tów uniesz ko dli wia nia
od pa dów wy do byw czych.
Po nad to pro ces po le ga ją cy na de po no wa niu od pa dów w ta -
kich obiek tach nie moż na uznać za ich re cy kling, gdyż nie tra -

RECYKLING I REKULTYWACJA
www.poskom.pl

Hał dy to pa lą cy pro blem
Uciążliwość składowisk od pa dów po wy do byw czych, czy li gór ni czych hał d, są w Pol sce na dal
nie roz wią za nym pro ble mem. Hałdy nie tyl ko szpe cą kra jo braz, ale zagrażają też śro do wi sku na -
tu ral nemu i komfortowi życia oko licz nych miesz kań ców.
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fia ły one do po now ne go prze two rze nia. Tym sa mym nie by ły
wy ko rzy sta ne do za stą pie nia in nych ma te ria łów, a je dy nie le -
ga li zo wa no w ten spo sób ich skła do wa nie.
Z uwa gi na wła ści wo ści fi zy ko che micz ne od pa dów, za in te re -
so wa nie ich go spo dar czym wy ko rzy sta niem by ło nie wiel kie.
Z te go też po wo du przy cho dy uzy ski wa ne przez ich wy twór -
ców sta no wi ły je dy nie czę ścio wą re kom pen sa tę na kła dów po -
nie sio nych na za go spo da ro wa nie od pa dów. Wy twór cy od pa -
dów wy do byw czych po szu ki wa li in nych, ko rzyst niej szych form
ich za go spo da ro wa nia. 
Ta kim po zy tyw nym przy kła dem za go spo da ro wa nia od pa dów
po ko pal nia nych i po hut ni czych mo że być fir ma Stal bet 2, któ ra
re kul ty wu je miej skie zwa ło wi sko w Ru dzie Ślą skiej. Hał da roz -
cią ga się na po wierzch ni nie co po nad 14 hek ta rów i ma wy so -
kość 25 me trów. Za czę to ją usy py wać jesz cze na po cząt ku
dzie więt na ste go stu le cia. Tra fia ły na nią od pa dy z ko pal ni wę -
gla ka mien ne go, jak i hu ty cyn ku. Na szczę ście hał da kur czy
się co raz bar dziej. Dzie je się tak dzię ki dzia ła niom fir my Stal -
bet 2 od zy sku ją cej z za le ga ją cych tu od pa dów su row ce, któ re
prze ra bia na kru szy wo sto so wa ne w bu dow nic twie dro go wym.
Stal bet 2 uzy skał zgo dę na wy do by cie i za go spo da ro wa nie od -
pa dów po ko pal nia nych i po hut ni czych w pre cy zyj nie okre ślo -
nej tech no lo gii. Fir ma skła da cy klicz ne spra woz da nia do ty czą -
ce prze bie gu prac i po stę pu re kul ty wa cji te re nu. Nie ma obaw,
że w zie mi zo sta ną ja kie kol wiek szko dli we sub stan cje. Obec -
nie po ko pal nia na część hał dy zo sta ła już zre kul ty wo wa na. 
– Na sza fir ma od zy ska ła na da ją cy się do dal sze go wy ko rzy sta -
nia łu pek czer wo ny, od pad ko pal nia ny nie na da ją cy się
do sprze da ży. Cho dzi o to, że jest w nim za ma ło wę gla, a zbyt
du żo ka mie nia. Po od zy ska niu su row ca roz po czę li śmy re wi ta li -
za cję tej czę ści hał dy ukła da jąc ma sy ziem ne wy mie sza ne
z gru zem. Po ich roz ło że niu i za gęsz cze niu wal ca mi wi bra cyj ny -
mi, te ren zo stał przy go to wa ny do ob sa dze nia ro ślin no ścią. Pra -
ce re kul ty wa cyj ne obej mu ją te raz część po hut ni czą hał dy. Stal -
bet 2 od zy sku je z niej żu żel po hut ni czy i prze twa rza go w kru -
szy wo znaj du ją ce za sto so wa nie w bu dow nic twie i dro go wnic -
twie – tłu ma czy Ma rek Ry da ro wicz, dy rek tor tech nicz ny w eks -
plo atu ją cej hał dę fir mie Stal bet 2.

Pro duk cja kru szyw z żuż la po hut ni cze go sta no wi wzor co wy
przy kład za go spo da ro wa nia od pa dów. Po zwa la bo wiem nie
tyl ko ogra ni czać ich ob ję tość i nie ko rzyst ny wpływ na śro do wi -
sko, ale tak że zre kul ty wo wać i od zy skać na in ne po trze by te -
ren, na któ rym za le ga ły. 
W Pol sce pro blem z nie bez piecz ny mi od pa da mi bę dą cy mi po -
zo sta ło ścią dzia ła ją ce go prze my słu do ty czy przede wszyst kim
od pa dów po ko pal nia nych, ale w wie lu miej scach kra ju ist nie ją
po dob ne „skła do wi ska” wy two rzo ne przez in ne niż gór nic two
ga łę zie prze my słu. Kil ka lat te mu miesz kań cy Gdań ska i oko lic
za nie po ko iły in for ma cje o za gro że niach, ja kie po wo du ją fos fo -
gip sy zgro ma dzo ne na skła do wi sku w Wi ślin ce ko ło Gdań ska.
Skła do wi sko for mal nie funk cjo no wa ło od 1972 ro ku. Na po -
cząt ku tra fia ją ce tu od pa dy z Gdań skich Za kła dów Na wo zów
Fos fo ro wych „Fos fo ry” mia ły tyl ko za sy pać dziu rę po ko pal ni
gli ny w oko li cy miej sco wo ści Wi ślin ka nad brze giem Mar twej
Wi sły. Jed nak po za sy pa niu wy ro bi ska nie za prze sta no usy py -
wa nia fos fo gip su i z cza sem po wsta ła ol brzy mia hał da. Obec -
nie od pa dy się ga ją wy so ko ści 51 me trów, ma ją sze ro kość oko -
ło 400 me trów, a znaj du je się tu taj oko ło 16 mln ton fos fo gip su.
Wpraw dzie hał da zo sta ła za mknię ta i za bez pie czo na w ro -
ku 2009, ale w na stęp nych la tach czę sto po ja wia ły się in for ma -
cje o nie bez piecz nych sub stan cjach, któ re za nie czysz cza ją
wo dy grun to we, prze pły wa ją cą w po bli żu Mar twą Wi słę oraz
Za to kę Gdań ską. Dla te go po sta no wio no prze pro wa dzić re kul -
ty wa cję tech nicz ną i bio lo gicz ną. Tech nicz na po le ga ła na wy -
ko na niu przy po ry wzmac nia ją cej sta bil ność skar py, wy ko na niu
wą wo zu we wnątrz bry ły hał dy i wy ko na niu do dat ko wych pie -
zo me trów. Bio lo gicz na zaś na: stwo rze niu na wierz cho wi nie
hał dy po wierzch ni z ko mu nal nych osa dów ście ko wych
do neu tra li za cji od cie ków, od dzie le niu od cie ków w zbior ni ku
re ten cyj nym od wód grun to wych i wy ko na niu na sa dzeń wierz -
by ener ge tycz nej w stre fie ochron nej. Te ren jest pod ob ser wa -
cją eko lo gicz ną. Obec nie te ren nie stwa rza za gro że nia dla śro -
do wi ska i lu dzi, a pro ces re kul ty wa cji ucho dzi za wzor co wy.
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Do brym przy kła dem ak tu al nej at mos fe ry wo kół spa lar ni śmie ci
mo że być Gdańsk. Idea bu do wy spa lar ni w tym mie ście po wsta -
ła przed kil ku la ty, ale in we sty cji to wa rzy szy ło wie le za wi ro wań,
mię dzy in ny mi zmie nił się ge ne ral ny wy ko naw ca, a pro ce du ry
za pa la ją ce „zie lo ne świa tło” dla bu do wy moc no się prze cią ga -
ły. I choć ostat nio in we sty cja zy ska ła po zwo le nie na bu do wę
oraz do fi nan so wa nie unij ne to na tych miast zo sta ła opro te sto wa -
na przez eko lo gów. Jed nak wła dze Gdań ska są zde ter mi no wa -
ne i ogło si ły, że mi mo pro te stów bu do wa ru szy w dru gim kwar -
ta le te go ro ku. Do tych czas mia sto in for mo wa ło, że spa lar nia bę -
dzie go to wa w 2022 r. Te raz – o ile nic się nie zmie ni – przy stą -
pie nie do prac roz ru cho wych za po wia da ne jest na czer -
wiec 2023 r., a od da nie obiek tu do użyt ku na ko niec 2023 r. 
Po dob ne pro ble my z roz po czę ciem in we sty cji do ty czą tak że
spa lar ni w War sza wie. Zgod nie z pier wot nym pla nem za kład
od daw na po wi nien przejść roz ruch i przyj mo wać ty sią ce ton
śmie ci war sza wia ków, in we sty cja cią gle jed nak jest na eta pie
prze tar gu na wy ko naw cę. Pier wot nie prze targ miał za koń czyć
się już w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku. Po tem ter min skła da nia
ofert prze su wa no kil ku krot nie, ostat nio na ko niec stycz -
nia 2020 ro ku – ale to też jest już nie ak tu al ne. Te raz MPO za -
mie rza cze kać na ofer ty chęt nych do roz bu do wy spa lar ni do 27
lu te go 2020 ro ku. I wca le nie jest pew ne, że to osta tecz na da ta,
gdyż na wet je śli uda się otwo rzyć ko per ty z ofer ta mi 27 lu te go,
to osta tecz ne roz strzy gnię cie prze tar gu na stą pi znacz nie póź -
niej. Te raz re al na wy da je się naj wcze śniej dru ga po ło wa 2020
ro ku. Roz bu do wa na spa lar nia na Tar gów ku, któ ra we dług pier -

wot nych pla nów mia ła zo stać uru cho mio na w 2015 ro ku,
na pew no już więc nie ru szy przed 2024 ro kiem. A i to wy da je
się obec nie dość opty mi stycz nym za ło że niem.
Prze ciw ko bu do wom spa lar ni pro te stu ją nie tyl ko eko lo dzy.
Prze ciw ni cy przede wszyst kim pod kre śla ją wy so kie kosz ty bu -
do wy ta kich obiek tów. Fak tycz nie. Koszt bu do wy wspo mnia nej
spa lar ni w Gdań sku ma wy nieść 506,9 mln zł, a obiekt w War -
sza wie po chło nie gru bo po nad mi liard zło tych. Ge ne ral nie bu -
do wa każ dej spa lar ni po chła nia ogrom ne su my i bu dzi wie le
kon tro wer sji. W efek cie in sta la cje te ma ją ma ją nie mal ty le sa mo
zwo len ni ków co prze ciw ni ków. Ci pierw si bro nią idei bu do wy
ko lej nych obiek tów ko niecz no ścią uty li za cji frak cji, któ re nie na -
da ją się do dal sze go uży cia, a dzię ki spa lar niom po zy sku je się
z nich ener gię elek trycz ną i ter micz ną. Po nad to bro niąc idei po -
da ją za przy kład kra je, któ re uwa ża ne są za li de rów w re cy klin gu
oraz ochro nie śro do wi ska na tu ral ne go, jak Szwaj ca ria i Au stria,
a któ re pod da ją spa la niu na wet 20-30 pro cent od pa dów. Na to -
miast prze ciw ni cy są zda nia, że ow szem spa lar nie wy twa rza ją
do dat ko wą ener gię, ale są bar dzo kosz tow ne w bu do wie, a spa -
la jąc się od pa dy wy dzie la ją jed nak do at mos fe ry do dat ko we
szko dli we sub stan cje. Pa trząc obiek tyw nie, ar gu men ty obu
stron są uza sad nio ne i są po par te „twar dy mi do wo da mi”. 
Każ de go ro ku po wsta je u nas mi ni mum 10 mln ton od pa dów
ko mu nal nych, z cze go aż 4 mln tra fia na skła do wi ska, ja ko
zmar no wa ne źró dło zie lo nej ener gii. W tym sa mym cza sie,
w kra jach Eu ro py Za chod niej skła do wa niu ule ga nie ca łe 10
pro cent śmie ci, a od 30 do 60 pro cent z nich zo sta je prze kształ -

GOSPODARKA ODPADAMI

Kon tro wer syj ne spa lar nie od pa dów 
Gdy wy da wa ło się już, że przy szłość spa lar ni i prze rób ki ciepl nej od pa dów jest prze są dzo na
na stą pił po wrót do idei ter micz ne go prze kształ ca nia od pa dów. Re ne sans za in te re so wa nia spa -
lar nie za wdzię cza ją pro ble mom z za go spo da ro wa niem od pa dów, nie tyl ko reszt ko wych, ale na -
wet tych wy se gre go wa nych i sa mo rzą dy do strze gły w spa la niu naj lep sze wyj ście z sy tu acji.
Jed nak po my słom bu do wy ko lej nych za kła dów to wa rzy szy oży wio na dys ku sja i ener gicz ne
pro te sty or ga ni za cji eko lo gicz nych.
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co nych ter micz nie. I je śli na wet – zgod nie z unij ny mi wy mo ga mi
– osią gnie my w Pol sce w 2020 ro ku licz bę skła do wa nych od pa -
dów na po zio mie 35, a nie do tych cza so wych 50 pro cent, to i tak
po zo sta je pro blem, co ro bić z ta ką ma są su row ca. Nie wszyst -
kie bo wiem od pa dy moż na pod dać re cy klin go wi, czy li od zy ski -
wa niu su row ców wtór nych i ich po now ne mu prze two rze niu
w pro ce sie pro duk cyj nym. Dla te go śmie ci, któ re nie na da ją się
do te go ro dza ju ob rób ki, prze kształ ca się w spe cjal nych in sta la -
cjach od zy sku ter micz ne go, zwa nych po tocz nie spa lar nia mi.
Dzie je się tak na wet w tak dba ją cych o śro do wi sko kra jach, jak
Szwaj ca ria, Au stria i ca łej Skan dy na wii. Zda niem spół ki Dal kia
Wa ste ner gy. na le żą cej do Gru py EDF (spół ka spe cja li zu je się
w od zy ski wa niu ener gii z od pa dów z go spo darstw do mo wych
w po sta ci elek trycz no ści i pa ry do miej skich sie ci cie płow ni -
czych lub do użyt ku prze my sło we go) naj lep szym spo so bem
na roz wią za nie pro ble mu nie na da ją cych się do re cy klin gu frak -
cji są no wo cze sne spa lar nie od pa dów, któ re zda niem spół ki
wpi su ją się w ideę go spo dar ki o obie gu za mknię tym (GOZ).
Jak przy po mi na ją eks per ci spół ki Dal kia Wa ste ner gy, zgod nie
z eu ro pej ską po li ty ką w spra wie od pa dów po win ni śmy zde cy do -
wa nie od cho dzić od ich skła do wa nia. Ak tu al nie w Pol sce ist nie -
je ok. 122 skła do wisk od pa dów, na któ re po win ny tra fiać od pa -
dy reszt ko we z sor tow ni i in sta la cji me cha nicz no -bio lo gicz nych
(MBP). Więk szość z nich speł nia wy ma ga nia dy rek tyw eu ro pej -
skich. Ist nie ją ce skła do wi ska szyb ko się jed nak wy peł nia ją,
a po zy ski wa nie no wych te re nów pod skła do wi ska, by za pew nić
od po wied nią ilość miej sca dla ko lej nych od pa dów, jest nie -
zmier nie trud ne. Zda niem spół ki roz wią za nia te nie mo gą za tem
sta no wić od po wie dzi na pro blem ro sną cej licz by od pa dów ko -
mu nal nych na wet w kon tek ście za po wia da nych zmian w usta -
wie o go spo dar ce opa ko wa nia mi i od pa da mi opa ko wa nio wy mi.
Do dat ko wo eks per ci wska zu ją, że ter micz na uty li za cja od pa -
dów mo że sta no wić do dat ko we źró dło ener gii ciepl nej oraz
elek trycz nej, zmniej sza jąc tym sa mym udział ogrze wa nia in dy -
wi du al ne go i re du ku jąc ilość smo gu. Po wo łu ją się na po zy tyw -
ne do świad cze nia, ja kie ze spa lar nia mi ma ją kra je „sta rej unii.
W 2015 ro ku w Bel gii, któ ra jest li de rem w dzie dzi nie uty li za cji
od pa dów, je dy nie 1 proc. od pa dów skła do wa nych by ło na tra -
dy cyj nych skła do wi skach (da ne Eu ro stat). Po zo sta ła część
pod le ga ła spa la niu (44 proc.) oraz re cy klin go wi (55 proc.).
W Pol sce w tym sa mym ro ku prze twa rza niu ter micz ne mu pod -
da no je dy nie 13 proc., a skła do wa niu aż 44 proc. od pa dów.
Ko lej nym ar gu men tem za spa lar nia mi ma ją być ko rzy ści z do dat -
ko wej ener gii ciepl nej, tym bar dziej, że w Pol sce du ża część

miej skich cie płow ni ma bar dzo sta re in sta la cje i ko tły bez względ -
nie wy ma ga ją ce mo der ni za cji, za rów no ze wzglę du na wy so ką
emi sję za nie czysz czeń, jak i ni ską efek tyw ność ener ge tycz ną.
Osta tecz ny ter min wpro wa dze nia ta kich zmian to 2021 rok.
I wła śnie na ko rzy ści uzy ska ne z po wsta łej ze spa la nia śmie ci
ener gii po wo łu ją się wła dze miast, w któ rych ostat nio otwo rzo no
no we spa lar nie. Ta kie ko rzy ści ma też przy no sić mię dzy in ny mi
spa lar nia w War sza wie. Bę dzie to nie tyl ko naj więk sza spa lar nia
od pa dów ko mu nal nych w Pol sce, ale też jed na z naj no wo cze -
śniej szych in sta la cji te go ty pu w Eu ro pie. Za kład ma po zwo lić
efek tyw nie od zy ski wać ener gię z od pa dów i zmie nić spo sób ich
za go spo da ro wy wa nia. Po roz bu do wie bę dzie dys po no wać trze -
ma li nia mi tech no lo gicz ny mi o łącz nej wy daj no ści na po zio mie
ok. 305.000 ton od pa dów rocz nie. Pa li wem dla spa lar ni ma ją
być zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne, po cho dzą ce z sys te mu se -
lek tyw nej zbiór ki od pa dów, a tak że frak cja nad si to wa z in sta la cji
me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów.
Do dat ko wo w cią gu ro ku zo sta nie tu wy pro du ko wa na ener gia
elek trycz na, któ ra po zwo li za si lić ok. 16.000 go spo darstw,
a tak że cie pło do ogrza nia ok. 12.000 miesz kań. We dług za ło -
żeń po wsta łe w spa lar ni żuż le i po pio ły pa le ni sko we bę dą za -
go spo da ro wa ne po przez ich wa lo ry za cję i przy go to wy wa nie
do wy ko rzy sta nia w bu dow nic twie, np. w dro go wnic twie. Wy -
daj ność in sta la cji do wa lo ry za cji żuż li ma wy no sić ok. 90.000
ton rocz nie. Na to miast py ły lot ne oraz in ne od pa dy pro ce so we,
po cho dzą ce z oczysz cza nia spa lin, bę dą sta bi li zo wa ne i ze sta -
la ne, a na stęp nie skła do wa ne na od po wied nich skła do wi -
skach. Wy daj ność in sta la cji do sta bi li za cji i ze sta la nia ma wy -
no sić 25.000 ton rocz nie. To, że nie są to go ło słow ne za pew -
nie nia po twier dza ją wy ni ki z ist nie ją cych już no wo cze snych
spa lar niach. Przede wszyst kim dzia ła ją ca od trzech lat Eko -
spa lar nia Kra ków. War to za zna czyć, że bu dy nek Za kła du Ter -
micz ne go Prze kształ ca nia Od pa dów w Kra ko wie bar dziej ko ja -
rzy się z sie dzi bą mu zeum sztu ki współ cze snej niż ze spa lar nią
śmie ci. Atrak cyj ny i uni kal ny wy gląd od gry wa za pew ne wiel ką
ro lę w ogrom nym za in te re so wa niu miesz kań ców, któ rzy ty sią -
ca mi od wie dza ją to miej sce! 
Es te tycz ny wy gląd to nie je dy na za le ta za kła du. Nie na dar mo
na zy wa ny jest Eko spa lar nią, gdyż od 1 stycz nia do 31 grud -
nia 2017 ro ku za kład prze kształ cił w ener gię elek trycz ną i ciepl -
ną 219 994,48 ton od pa dów. W tym sa mym cza sie Eko spa lar -
nia wy two rzy ła i wy pro wa dzi ła do sie ci 55 446,322 MWh ener gii
elek trycz nej i 778 314 GJ ener gii ciepl nej.

www.poskom.pl

a Mi mo kil ku prób na dal nie uda ło się wy ło nić wy ko naw cy na bu do wę spa lar ni
w War sza wie

a Współ cze sne spa lar nie z ze wnątrz czę sto wy glą da ją, jak mu zea sztu ki no wo cze snej.
Pre zen to wa na na zdję ciu kra kow ska spa lar nia każ de go ro ku od wie dza na jest przez
tłu my go ści
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To stra te gicz ne i wy łącz ne part ner stwo w za kre sie po jaz dów
cię ża ro wych roz po czę ło się od ob ję cia przez CNH In du strial
pa kie tu ak cji spół ki Ni ko la o war to ści 250 mln USD. Na wią za -
nie współ pra cy ogło szo no we wrze śniu 2019 ro ku, po czym już
w grud niu fir my za pre zen to wa ły cię ża ro wy po jazd elek trycz ny
Ni ko la TRE z za si la niem aku mu la to ro wym (BEV), bę dą cy
pierw szym kro kiem w stro nę skon stru owa nia elek trycz ne go
mo de lu za si la ne go ogni wa mi pa li wo wy mi (FCEV). 
– Na sza eu ro pej ska spół ka jo int -ven tu re z fir mą NIKOLA oraz
dzi siej szy ko mu ni kat sta no wią do wód na to, że bez e mi syj ny da -
le ko bież ny trans port sta je się rze czy wi sto ścią, przy no sząc wy -
mier ne ko rzy ści eu ro pej skim mię dzy na ro do wym ope ra to rom
trans por to wym oraz miesz kań com kon ty nen tu. De cy zja o ulo ko -
wa niu pro duk cji Ni ko li TRE w Ulm – w cen trum do sko na ło ści in -
ży nie ryj nej w ob sza rze du żych po jaz dów cię ża ro wych – pod kre -
śla stra te gicz ne po ło że nie za kła du w ser cu nie miec kie go kla -
stra tech no lo gii ogniw pa li wo wych – po wie dział Hu ber tus
Mühlhäuser, dy rek tor ge ne ral ny CNH In du strial.
W pierw szym eta pie pro jek tu jo int -ven tu re za in we stu je 40 mi lio -
nów eu ro w mo der ni za cję fa bry ki, w któ rej pro wa dzo ny bę dzie
koń co wy mon taż po jaz dów. Roz po czę cie pro duk cji pla no wa ne
jest na pierw szy kwar tał 2021 ro ku, a pierw sze eg zem pla rze Ni ko li
TRE zo sta ną do star czo ne klien tom jesz cze w tym sa mym ro ku. 
– Ni ko la TRE oka zu je się naj bar dziej za awan so wa nym cią -
gni kiem sio dło wym na świe cie i bę dzie na dal wy zna czać
stan dard dla po jaz dów bez e mi syj nych, te raz i w przy szło ści.
De cy zja o pro duk cji mo de lu TRE na du żą ska lę w Ulm jest
przy kła dem na to, jak moż na two rzyć miej sca pra cy, sprzy -
jać in no wa cji, za pew niać zbyt no wym do staw com czę ści
do po jaz dów bez e mi syj nych oraz słu żyć za wzór dla in nych
pro du cen tów. Świat jest dziś go to wy na bez e mi syj ny trans -
port to wa rów, a jo int -ven tu re po wo ła ne przez fir my IVECO
i Ni ko la bę dzie pierw szym do staw cą ta kich roz wią zań. Nie
mo gę się do cze kać, kie dy pierw sze sa mo cho dy zja dą z li nii
pro duk cyj nej – po wie dział Tre vor Mil ton, dy rek tor ge ne ral ny
Ni ko la Mo tor Com pa ny.

Naj pierw do pro duk cji wej dą elek trycz ne cią gni ki sio dło we 4x2
i 6x2 z mo du ło wy mi i ska lo wal ny mi ze spo ła mi aku mu la to ro wy -
mi o po jem no ści 720 kWh oraz sil ni ka mi elek trycz ny mi o mo cy
cią głej 480 kW. 
Do sta wy mo du łów do za kła du w Ulm bę dą po cho dzi ły z hisz -
pań skich fa bryk IVECO w Val la do lid i Ma dry cie, co za pew ni
szyb kie zwięk sze nie pro duk cji by spro stać ocze ki wa ne mu za -
po trze bo wa niu ze stro ny klien tów. Wer sje elek trycz ne za si la ne
ogni wa mi pa li wo wy mi, bu do wa ne na tej sa mej plat for mie, bę -
dą te sto wa ne w ra mach fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską
pro jek tu H2Haul w ro ku 2021, a ich pre mie ra ryn ko wa jest
prze wi dzia na na rok 2023. 
Obec nie opra co wy wa ny mo del Ni ko la TRE jest opar ty na no -
wej plat for mie IVECO SWAY i wy ko rzy stu je tech no lo gię oraz
sys te my ste ro wa nia oraz sys te my mul ti me dial ne po cho dzą ce
z sa mo cho dów cię ża ro wych Ni ko la. Pierw sze te sty po win ny
roz po cząć się jeszcze w po ło wie tego ro ku, a pro to typ zo sta nie
po ka za ny na wrze śnio wych tar gach po jaz dów użyt ko wych
IAA 2020 w Ha no we rze. 
– Dzię ki po mo cy za kła dów w Ma dry cie i Val la do lid w Hisz pa nii,
któ re osią gnę ły po ziom zło ty w pro gra mie World Class Ma nu -
fac tu ring i w któ rych pro du ko wa ne są sa mo cho dy IVECO SWay,
je ste śmy w sta nie przy spie szyć koń co wy mon taż i in te gra cję ze -
spo łu na pę do we go oraz za pew nić wy so ki po ziom per so na li za -
cji Ni ko li TRE tak, aby wpro wa dzić ten mo del na ry nek zgod nie
z pla nem w 2021 ro ku” – po wie dział Ger rit Marx, pre zes ds. po -
jaz dów użyt ko wych i spe cjal nych w CNH In du strial. 
Spół ka jo int -ven tu re jest czę ścią szer sze go part ner stwa z Ni ko -
la Cor po ra tion, ma ją ce go na ce lu przy spie sze nie trans for ma cji
bran ży w kie run ku pro duk cji bez e mi syj nych po jaz dów kla -
sy 8/du żych sa mo cho dów cię ża ro wych w Ame ry ce Pół noc nej
i Eu ro pie po przez przej ście na tech no lo gię ogniw pa li wo wych.
Głów nym ce lem współ pra cy jest wy ko rzy sta nie wie dzy każ de -
go z part ne rów w ce lu sku tecz ne go wdro że nia bez e mi syj nych
du żych po jaz dów cię ża ro wych i wpro wa dze nia do bran ży zu -
peł nie no we go mo de lu biz ne so we go.

Elek trycz ne 
cię ża rów ki
IVECO i FPT In du strial w ra mach eu ro pej skiej
spół ki jo int -ven tu re z Ni ko la Mo tor Com pa ny bę -
dą pro du ko wać w fa bry ce w Ulm (Niem cy) sa -
mo chód cię ża ro wy Ni ko la TRE. Od tąd fa bry ka
sta nie się wę złem pro duk cyj nym elek trycz nych
po jaz dów cię ża ro wych za si la nych aku mu la to ra -
mi oraz ogni wa mi pa li wo wy mi. 

Elek trycz ne 
cię ża rów ki
IVECO i FPT In du strial w ra mach eu ro pej skiej
spół ki jo int -ven tu re z Ni ko la Mo tor Com pa ny bę -
dą pro du ko wać w fa bry ce w Ulm (Niem cy) sa -
mo chód cię ża ro wy Ni ko la TRE. Od tąd fa bry ka
sta nie się wę złem pro duk cyj nym elek trycz nych
po jaz dów cię ża ro wych za si la nych aku mu la to ra -
mi oraz ogni wa mi pa li wo wy mi. 
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Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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 sześć ra zy w ro ku i jest bez płat -
nie wy sy ła ne do osób i in sty tu cji bran ży ko mu nal nej, jak rów nież dys try bu -
owa ne pod czas tar gów POL-ECO Sys tem, EKOTECH i Wod -Kan. Na kład cza -
so pi sma „Po śred nik Ko mu nal ny” wy no si 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

2/2020                  23.04.2020                          03.04.2020
3/2020                  26.06.2020                          05.06.2020
4/2020                  28.08.2020                          06.08.2020
5/2020                  14.10.2020                          21.09.2020
6/2020                  11.12.2020                          17.11.2020

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 1/2020 

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 „PoskomNews”

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






