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           Od ma szyn eksploatowanych na pla cach 

re cy klin go wych, a tak że w po zo sta łych 
sek to rach go spo dar ki od pa do wej wy ma ga się 
spe cjal nych pre dys po zy cji. Przede wszyst kim 
mu szą być one zdol ne sku tecz nie pra co wać 
w eks tre mal nie cięż kich wa run kach.

42 Naj więk szy za kład re cy klin gu 
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            East man zbu duje we Fran cji naj więk szy 
na świe cie za kła d re cy klin gu mo le ku lar ne go 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
kolejny rok rozpoczął się pod znakiem pandemii koronawirusa.  Na szczęście  dostrzec można coraz więcej
sygnałów, które zwiastują jeśli nie koniec, to przynajmniej początek końca tego kataklizmu. Kataklizmu, gdyż
okazał się on katastrofalny nie tylko dla naszego zdrowia, ale także wpłynął niekorzystnie na kondycję całej,
globalnej gospodarki. Do dziś wiele firm odczuwa z tego powodu ogromne kłopoty, gdyż zakłócony łańcuch
dostaw materiałów i różnego typu komponentów powoduje kłopoty w terminowym wywiązywaniu się
z zakontraktowanych umów. 
Na szczęście „natura nie lubi pustki” i zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli ludzie nauczyli się żyć nawet
w tak zmienionej rzeczywistości. Dobrze było to widać w roku ubiegłym, w którym wiele branż chcąc nadrobić
stracony – poprzez lockdown – czas nie tylko wznowiło produkcję, ale też rozkręciło ją wręcz do granic
wytrzymałości swoich mocy przerobowych. Jednym z „beneficjentów” pandemii była także część sektora
komunalnego. Oczywiście użyłem cudzysłowu nieprzypadkowo, gdyż wiele dodatkowej pracy czy nawet zysków
było pokłosiem walki o ratowanie ludzkiego życia. Mam tu na myśli pojawienie się w obiegu wielu
przedmiotów jednorazowego użytku, maseczek, rękawiczek itp., które firmy komunalne musiały zebrać,
a następnie posortować i utylizować. To sprawiało, że pracownicy branży odpadowej byli bardziej narażeni
na zachorowanie, a także obciążenie i dodatkowy stres na nikogo nie ma korzystnego wpływu.
Niestety, nie wszystkie branże miały takie możliwości. Część z nich bardzo ucierpiała i dopiero od kilku
miesięcy może mieć nadzieje na wznowienie działalności „pełną parą”. Jedną z nich są firmy zajmujące się
organizacją imprez targowych, których straty z powodu ich zawieszenia sięgają nawet miliardów złotych.
A targi są potrzebne nie tylko ich organizatorom, ale też miastom gospodarzy i nam wszystkim, gdyż co roku
z tytułu podatku VAT  od organizacji imprez targowych do budżetu państwa wpływało ok. 0,5 mld zł.
A polski sektor targowy zatrudniał prawie 100 tysięcy pracowników. Targi, to element pobudzenia życia
gospodarczego, a o tym jak bardzo są potrzebne – także branży komunalnej – można było się przekonać
podczas ubiegłorocznych targów POLECO. Wprawdzie do Poznania przyjechało mniejsze wystawców niż
w latach przed pandemicznych, ale ci którzy podjęli taką decyzję, byli z niej bardzo zadowoleni. Przede
wszystkim dlatego, że formuła takich spotkań nadal ma sens, gdyż poszerza zakres dotarcia do nowych
klientów. Poza tym nie ma innej możliwości zobaczenia w jednym miejscu tak kompletnej oferty
i najnowszych technologii. Okazja do udowodnienia, że tak jest w istocie pojawi się już wkrótce, gdyż w dniach
od 23 do 24 lutego na terenach wystawowych Targów Kielce odbędzie się kolejna edycja targów EKOTECH.
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Czas pan de mii oka zał się wy zwa niem dla ca łej go spo dar ki, ale
w gru pie naj moc niej po szko do wa nych zna la zły się przed się -
bior stwa or ga ni zu ją ce im pre zy tar go we. Po kie lec kich tar gach
Eko tech w mar cu 2020 ro ku prze mysł tar go wy na wie le mie się -
cy prak tycz nie prze stał ist nieć. Pi szę prze mysł, gdyż tar gi to
bran ża, któ ra przed pan de mią ge ne ro wa ła łącz ne ob ro ty w wy -
so ko ści ok. 4,9 mld zł, a do bu dże tu pań stwa co ro ku wpły wa -
ło ok. 0,5 mld zł po dat ku VAT. Bran ża tar go wa w cza sie „prze -
sto ju” stra ci ła po nad 1 mld zł. A oka zu je się, że ta kie im pre zy
są po trzeb ne nie tyl ko or ga ni za to rom, ale tak że wy staw com
i wie lu in nym osobom. Udo wod ni ły to wzno wio ne po od wie -
sze niu pierw sze im pre zy tar go we. Od by wa ły się w re żi mie sa -
ni tar nym i or ga ni za to rzy mu sie li wło żyć w nie mnó stwo do dat -
ko wej pra cy, ale się im to opła ci ło.

Nie ste ty, im pre zy tar go we, któ re za pla no wa ne by ły przed czerw -
cem ubie głe go ro ku, nie mo gły z te go sko rzy stać. Część z nich
zre ali zo wa no w for mie on li ne. Tak wła śnie by ło w przy pad ku
ubie gło rocz nej edy cji tar gów Eko tech. Pod czas wy da rze nia
w wer sji wir tu al nej wy staw cy mie li oka zję nie tyl ko za pre zen to -
wać swo ją ofer tę pro duk to wą, ale rów nież po roz ma wiać z eks -
per ta mi w za kre sie norm bu do wy i za go spo da ro wa nia al tan od -
pa do wych. Za rów no tar gi on li ne, jak rów nież im pre zy, któ re
uda ło się zre ali zo wać w ha lach wy sta wien ni czych z za cho wa -
niem nie zbęd nych środ ków bez pie czeń stwa po twier dzi ły, że
bez po śred nie spo tka nia są bar dzo po trzeb ne. 
– Ostat ni rok pe łen ob ostrzeń po ka zał nam, że je ste śmy bar dzo
spo łecz ni, spra gnie ni kon tak tów oso bi stych i to jest źró dłem
mo je go opty mi zmu co do przy szło ści tar gów. Słu żą one bo -
wiem bu do wa niu za ufa nia, nie zmier nie waż ne go w biz ne sie,
cze go nie da się osią gnąć za po śred nic twem In ter ne tu – wy ja -
śniał pod czas ubie gło rocz nej kon fe ren cji Zie lo ne Świa tło dla
bran ży An drzej Mo choń, pre zes Tar gów Kiel ce.
Wie lu przed się bior ców uwa ża, że for mu ła bez po śred nich spo -
tkań po sze rza tak że za kres do tar cia do no wych klien tów. Po za
tym nie ma in nej moż li wo ści zo ba cze nia w jed nym miej scu tak
kom plet nej ofer ty, a dla wie lu cen na jest tak że moż li wość na -
wią za nia i kon ty nu owa nia osobistych re la cji. Do dat ko wo to wa -

rzy szą ce tar gom kon fe ren cje i se mi na ria da ją moż li wość
w krót kim cza sie za po zna nia się z ak tu al ny mi nor ma mi i cze ka -
ją cy mi w naj bliż szym cza sie zmia na mi le gi sla cyj ny mi.
Tak że te go rocz na edy cja tar gów Eko tech po win na za spo ko ić
pod tym wzglę dem wszyst kich za in te re so wa nych. W wy da -
rze niu bio rą udział m.in. pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń wy ko -

rzy sty wa nych w go spo dar ce od pa da mi oraz pro du cen ci roz -
wią zań trans por tu od pa dów czy usług zwią za nych z se gre go -
wa niem śmie ci. Nie za brak nie tak że po wią za nych branż, ofert
i pro duk tów. Spo tka nie bran ży ko mu nal nej to tak że miej sce
spo tkań przed się bior ców pro wa dzą cych sta cje de mon ta żu
po jaz dów, punktów sku pu su row ców wtór nych, przed sta wi -
cie li sa mo rzą dów, pra cow ni ków ad mi ni stra cji pu blicz nej
z wy dzia łów zaj mu ją cych się go spo dar ką ko mu nal ną oraz
przed sta wi cie li świa ta na uki.
Swo ją obec ność w te go rocz nych tar gach Eko tech po twier dzi li
wy staw cy ofe ru ją cy in no wa cyj ne roz wią za nia skie ro wa ne dla
bran ży oraz urzą dze nia ma ją ce sze ro kie spek trum za sto so -
wań. I tak wła ści cie le sta cji de mon ta żu po jaz dów, re cy kle rzy
me ta li oraz fir my zaj mu ją ce się sku pem i prze ro bem zło mu me -
ta li znaj dą in te re su ją cą ofer tę na sto isku fir my SANTRADE.
W spo tka niu bran ży ko mu nal nej weź mie udział rów nież Fir ma
Ar be na ofe ru ją ca ha le na mio to we, fir ma Re mon dis Me di son zaj -
mu ją ca się trans por tem i uty li za cją m.in. od pa dów me dycz nych
i we te ry na ryj nych oraz WW EKOCHEM. Nie za brak nie pre zen ta -
cji in no wa cyj nych ma szyn re no mo wa nych pro du cen tów
do prze twór stwa od pa dów i bio ma sy fir my AGREX-ECO, za mia -
ta rek miej skich oraz na rzę dzi ma ją cych sze ro kie spek trum za in -
te re so wań fir my Kärcher oraz naj no wo cze śniej szych tech no lo gii
zwią za nych z sze ro ko ro zu mia nym utrzy ma niem czy sto ści i hi -
gie ny pra cy od Eco -cle an. Na to miast fir ma Ar gus Ma szy ny – ma -
ją ca dwu dzie sto let nie do świad cze nie w pro duk cji sprzę tu do re -
cy klin gu two rzyw sztucz nych – przed sta wi sze ro ką ofer tę urzą -
dzeń, w tym se pa ra to rów oraz młyn ków i kru sza rek. Pod czas
tar gów nie za brak nie rów nież pre zen ta cji in no wa cyj nych sys te -
mów in for ma tycz nych do zbie ra nia i skła do wa nia od pa dów. 
Tra dy cyj nie tar gom Eko tech to wa rzy szą war to ścio we wy da rze nia

WYDARZENIA
www.targikielce.pl/ekotech

Tar gi plat for mą roz mów i wy mia ny do świad czeń
Or ga ni za to rzy tar gów Eko tech do kła da ją wszel kich sta rań, aby te go rocz ne spo tka nie bran ży ko -
mu nal nej by ły war to ścio wym przed się wzię ciem. Za pew nia ją, że  pod ję te środ ki gwa ran tu ją, że
mi mo pan de mii imprezy targowe bę dą bez piecz ne dla wszyst kich uczest ni ków. Wy da rze nie od -
by wać się bę dzie na te re nach eks po zy cyj nych Tar gów Kiel ce od 23 do 24 lu te go.
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do dat ko we. Są wśród nich: bran żo we fo rum, kon fe ren cje, dys ku -
sje i spo tka nia in for ma cyj ne. Cy klicz nym wy da rze niem jest Mię -
dzy na ro do we Fo rum Go spo dar ki Od pa da mi or ga ni zo wa ne przez
fir mę Ak No va. Z ko lei Sto wa rzy sze nie Eko Au to prze pro wa dzi
wy kład na te mat wy zwań dla bran ży po jaz dów wy co fa nych z eks -
plo ata cji, a fir ma Eko log zor ga ni zu je spo tka nie in for ma cyj ne dot.
otwar cia sku pu zło mu i sta cji de mon ta żu po jaz dów. W pro gra mie
tar gów Eko tech znaj du ją się rów nież warsz ta ty pn. „Je stem Eko”
dot. pra wi dło we go za go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal nych
oraz za sad ich se gre ga cji re ali zo wa ne przez Za kład Go spo dar ki
Od pa da mi Ko mu nal ny mi z Rzę do wa.
No wo ścią pod czas te go rocz nych tar gów bran ży ko mu nal nej bę -
dzie – współ or ga ni zo wa na z Urzę dem Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Świę to krzy skie go – kon fe ren cja „Ra zem Two rzy my
EkoŚwiętokrzyskie”. Skie ro wa na jest do sa mo rzą dów, przed się -
bior ców oraz wszyst kich za in te re so wa nych kwe stia mi zwią za ny -
mi z ochro ną śro do wi ska. Na kon fe ren cji za pre zen to wa ne zo sta -
ną m.in. do bre prak ty ki oraz po my sły i go to we przy kła dy dzia łań
mi ni ma li zu ją cych od dzia ły wa nie ne ga tyw nych zmian kli ma tu,
szcze gól nie w za kre sie ochro ny po wie trza. Omó wio ne zo sta ną
rów nież za gad nie nia zwią za ne z wdra ża niem obec nej unij nej

po li ty ki Eu ro pej skie go Zie lo ne go Ła du. Spo tka nie za pla no wa ne
jest na 24 lu te go, pod czas dru gie go dnia tar gów.
Ser decz nie za pra sza my wszystkich w lu tym do od wie dze nia
te re nów wy sta wo wych Tar gów Kiel ce, gdzie w dniach 23-24 lu -
te go od bę dzie się 22. edy cja Tar gów Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Od pa da mi EKOTECH.

Eu ro po sło wie zgo dzi li się ze wska za niem Ko mi sji do ty czą cym
ko niecz no ści prze glą du obec ne go usta wo daw stwa w ce lu
uwzględ nie nia roz wo ju tech no lo gicz ne go i zmie nio nych prze -
pi sów, w tym wpro wa dze nia no wej ka te go rii – „aku mu la to rów
do lek kich środ ków trans por tu (LMT)”, ta kich jak e -ro we ry. Po -
sło wie po par li pro po no wa ne prze pi sy w spra wie de kla ra cji
i ety kiet do ty czą cych ślad wę glo we go, mak sy mal nej war to ści
śla du wę glo we go w cy klu ży cia ba te rii, a tak że mi ni mal nych
po zio mów od zy sku ko bal tu, oło wiu, li tu i ni klu z od pa dów
do po now ne go wy ko rzy sta nia. Do roku 2024 prze no śne ba te -
rie w urzą dze niach ta kich jak smart fo ny oraz ba te rie do do lek -
kich środ ków trans por tu mu szą być za pro jek to wa ne tak, aby
kon su men ci lub nie za leż ni ope ra to rzy mo gli ła two i bez piecz -
nie wyj mo wać je i wy mie niać. Eu ro de pu to wa ni pod kre śla ją
rów nież po trze bę oce ny wy ko nal no ści wpro wa dze nia stan dar -
dów dla po wszech nych ła do wa rek do róż nych aku mu la to rów.
Eu ro po sło wie chcą, aby wszyst kie pod mio ty go spo dar cze
wpro wa dza ją ce ba te rie na ry nek UE speł nia ły wy mo gi do ty czą -
ce ry zy ka zwią za ne go z po zy ski wa niem, prze twa rza niem i han -
dlem su row ca mi, che mi ka lia mi i su row ca mi wtór ny mi, któ re
czę sto są skon cen tro wa ne w jed nym lub kil ku kra jach. Eu ro de -
pu to wa ni chcą też, aby bran ża aku mu la to rów prze strze ga ła
uzna nych na ca łym świe cie stan dar dów na le ży tej sta ran no ści
w ca łym łań cu chu war to ści.
W przy ję tym przez ko mi sję roz po rzą dze niu po sło wie do PE wzy -
wa ją do usta no wie nia bar dziej ry go ry stycz nych ce lów w za kre -
sie zbie ra nia ba te rii prze no śnych (70 proc. do roku 2025, w po -
rów na niu z pier wot ną pro po zy cją Ko mi sji 65 proc.; 80 proc. do
roku 2030, za miast 70 proc.). Wpro wa dza ją rów nież mi ni mal ne

po zio my zbie ra nia ba te rii LMT (75 proc. do roku 2025 i 85 proc.
do 2030). Wska zu ją przy tym, że zbie ra ne mu szą być wszyst kie
zu ży te aku mu la to ry sa mo cho do we, prze my sło we i elek trycz ne.
Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła wnio sek do ty czą cy roz po rzą -
dze nia w spra wie ba te rii i zu ży tych ba te rii w grud niu 2020 roku
Wnio sek ma na ce lu wzmoc nie nie funk cjo no wa nia ryn ku we -
wnętrz ne go, pro mo wa nie go spo dar ki o obie gu za mknię tym oraz
ogra ni cze nie wpły wu na śro do wi sko i spo łe czeń stwo na wszyst -
kich eta pach cy klu ży cia ba te rii. Ini cja ty wa jest ści śle po wią za na
z Eu ro pej skim Zie lo nym Ła dem, pla nem dzia ła nia na rzecz go -
spo dar ki o obie gu za mknię tym i no wą stra te gią prze my sło wą.

EuroPAP News

Ba te rie pod specjalnym nadzorem
Eu ro de pu to wa ni na le ga ją na bar dziej ry go ry stycz ne za sa dy re gu lu ją ce cykl ży cia ba te rii
od pro jek tu do jej zu ży cia. Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska Na tu ral ne go, Zdro wia Pu blicz ne go
i Bez pie czeń stwa Żyw no ści (ENVI) przy ję ła sta no wi sko w spra wie pro po no wa nych za sad re -
gu lu ją cych pro jek to wa nie ba te rii, ich pro duk cję i uty li za cję po zu ży ciu. 
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Za pew ne dla te go pre mie ra po jaz dów Aebi MT wzbu dzi ła od ra -
zu du że za in te re so wa nie po ten cjal nych użyt kow ni ków. Dla pol -
skich przed się bior ców na pew no waż ną in for ma cją jest to, że
oba mo de le są do stęp ne w na szym kra ju, a ich wy łącz nym
dys try bu to rem w Pol sce jest fir ma Eco -Cle an ze Ślą ska. 
Do na pę du obu po jaz dów wy ko rzy sta no no wo opra co wa ne 6-
cio cy lin dro we sil ni ki o po jem no ści 4500 m³ (speł nia ją nor mę
Eu ro 6E). Jed nost ki nie tyl ko emi tu ją nie wiel kie ilo ści spa lin,
ale są też wy star cza ją co moc ne do spraw ne go trans por tu róż -
ne go ty pu ła dun ków i urzą dzeń o DMC 6,5 lub 7,5 ton. Z ko lei
nie wiel kie ga ba ry ty (sze ro kość 1.700 mm) po zwa lają na wy ko -
ny wa nie licz nych za dań w miej scach, gdzie pra ca więk szych
po jaz dów jest nie moż li wa. Je śli do da my do te go – do stęp ny
już w stan dar dzie – na pęd 4x4 i hy drau li kę ro bo czą do 250 bar
otrzy ma my wie lo funk cyj ny no śnik na rzę dzi ro bo czych, ide al ny
wręcz do róż nych prac ko mu nal nych. Tym bar dziej, że pro du -
cent za dbał o bar dzo bo ga tą ga mę osprzę tu do dat ko we go,
któ ra po wo du je, że po jaz dy mo gą być z po wo dze niem wy ko -
rzy sty wa ne praktycznie przez ca ły rok.

www.ecoc le an.pl

Ca ło rocz ną pra cę oraz jej efek tyw ność uła twia tak że ka bi na
ope ra to ra, któ ra za pew nia od po wied ni kom fort i bez pie czeń -
stwo. Na to miast er go no micz nie umiesz czo ny pa nel ste ro wa nia
sprzy ja wy daj no ści i mi ni ma li zu je zmę cze nie. Do daj my, że wy -
god na ka bi na mo że po mie ścić trzy oso by, a wy po sa żo na zo -
sta ła w kom for to wy pneu ma tycz ny fo tel, ogrze wa nie i wy daj ną
kli ma ty za cję. Nad bez pie czeń stwem w ru chu czu wa naj no wo -
cze śniej szy układ ha mul co wy, na pęd na wszyst kie ko ła oraz
sys tem ABS. War to też wie dzieć, że ka bi na speł nia naj now sze
wy mo gi i bez pro ble mo wo zda ła te sty zde rze nio we zgod nie
z nor mą ECE R29. Po za tym ka bi na kie row cy dzię ki spe cjal nej

izo la cji aku stycz nej zo sta ła do kład nie wy tłu mio na i od izo lo wa -
na od ze wnętrz ne go ha ła su. Zwra ca ją uwa gę tak że du że prze -
szkle nia, któ re wraz z elek trycz nie ste ro wa ny mi lu ster ka mi za -
pew nia ją kie row cy do sko na ły wi dok na ca ły ob szar wo kół po -
jaz du. Na to miast kon tro lę ak tu al ne go sta nu naj waż niej szych
pod ze spo łów uła twia cy fro wy wy świe tlacz. Ope ra to rzy chwa lą
tak że moż li wość kon tro li nad wszyst ki mi urzą dze nia mi mon to -
wa ny mi i za wie sza ny mi za jed nym na ci śnię ciem przy ci sku.
Jed nak chy ba naj więk szą za le tą no wych po jaz dów Aebi jest
ich wie lo funk cyj ność. Na przy kład dość znacz na ła dow ność

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Wielofunkcyjny 
nośnik osprzętu
komunalnego
W każdej branży wszechstronność
i niezawodność są jednymi z najbardziej
pożądanych cech. Dlatego przedsiębiorców
sektora komunalnego na pewno zainteresuje fakt,
że od początku 2022 roku w ofercie firmy Aebi
Schmidt pojawiły się dwa nowe modele
kompaktowych nośników narzędzi MT 760 i MT 770. 

z Dostęp do newralgicznych elementów pojazdu ułatwia odchylana kabina

z Jak przy sta ło na uni wer sal ne no śni ki na rzę dzi po jaz dy MT mo gą peł nić róż no rod ne
funk cje. Wy star czy za mo co wać pro fe sjo nal ną szczot kę, a prze kształ cą się w funk cjo -
nal ną za mia tar kę
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w po łą cze niu z mo cą sil ni ka umoż li wia ją wszech stron ne wy -
ko rzy sta nie do prac trans por to wych. Ilość trans por to wa ne go
ma te ria łu moż na do dat ko wo zwięk szyć dzię ki opcji pod łą cze -
nia na cze py sio dło wej. Po jaz dy wy stę pu ją tak że w wer sji za -
bu do wa nej: wy wrot ką trój stron ną, z urzą dze niem ha ko wym,
wy wrot ką bra mo wą. Wszyst kie cha rak te ry zu ją się du żą sta bil -
no ścią na wet na nie rów nym te re nie, a za wdzię cza ją to mię dzy
in ny mi na pę do wi na wszyst kie ko ła i du że mu prze świ to wi. Fir -
my ko mu nal ne za in te re su je na pew no urzą dze nie ha ko we,
któ re umoż li wi wcią ga nie na trans por ter kon te ne rów z od pa -
da mi lub gru zem bu dow la nym. 
Oba po jaz dy mo gą oka zać się tak że nie oce nio nym po moc ni -
kiem w let nim i zi mo wym utrzy ma niu dróg. Dzię ki pod łą cze niu
do po jaz du ko siar ki bi ja ko wej z przed nim wy się gni kiem moż na
z po wo dze niem ko sić tra wę z przy droż nych pa sów zie le ni,
w tym ro wów i skarp na sy pów. Po ma ga w tym szcze gól nie
opcja na pę du pół hy dro sta tycz ne go, któ ra zde cy do wa nie po -
pra wia wy daj ność ma szy ny. Do dat ko wo w wy po sa że niu znaj -
du je się in sta la cja do my cia słu pów dro go wych, a przed nie
zra sza cze umiesz czo ne na spe cjal nej li stwie sku tecz nie  ni we -
lu ją kurz z na wierzch ni as fal to wych i szu tro wych. Na tym nie
koń czą się moż li wo ści Aebi MT, gdyż po jazd mo że być uży wa -
ny tak że ja ko sku tecz na za mia tar ka do ulic i par kin gów.
Na to miast w se zo nie zi mo wym w szyb ki i nie skom pli ko wa ny
spo sób moż na po jazd prze kształ cić w pług od śnież ny wraz
z po sy py war ką so li dro go wej. Je śli cho dzi o płu gi, to tu tak że
przed się bior cy mo gą do brać sprzęt pod ką tem in dy wi du al -
nych po trzeb. I tak, do stan dar do we go od śnie ża nia moż na
wy bie rać z płu gów jed no seg men to wych (Schmidt MPC-S 26,
MPC-P 28, CP 2 lub SNK 27). Do bar dziej wy ma ga ją cych prac
na le ży sko rzy stać z płu gów wie lo seg men to wych. Na przy kład
mo del Schmidt Tar ron Com pact MS-C 27, dzię ki spe cjal nym
sys te mom po zy cjo no wa nia le mie szy opty mal nie do pa so wu je
się do na wierzch ni i dzię ki te mu pra cu je wy jąt ko wo wy daj nie.
Z ko lei pług Va rio (mo del Schmidt VPL) umoż li wia ela stycz ne

od śnie ża nie na zwę że niach dróg, par kin gach i skrzy żo wa -
niach. Sku tecz ność ze sta wu zi mo we go zwięk sza ją po sy py -
war ko -po le war ki. Mon to wa ne są do pod wo zia, a mo de le, ta kie
jak Schmidt Stra tos, Syn tos lub kom pak to wa po le war ka CSP
bez pro ble mu po ra dzą so bie z usu wa niem go ło le dzi na dzie -
dziń cach, par kin gach, ścież kach ro we ro wych i chod ni kach,
a tak że w wą skich ulicz kach i na dro gach gmin nych.
Do dat ko wo po roz bu do wie i in dy wi du al nej ada pta cji Aebi MT
mo że być tak że uży wa ny, po wy po sa że niu w pod no śnik ko -
szo wy, w ener ge ty ce. Po za tym na da je się do czysz cze nia
ka na li za cji oraz w bu dow nic twie dro go wym do trans por tu
ma sy bi tu micz nej. Mo że też być wy po sa żo ny w kom plet ny
ze staw na praw czy do na wierzch ni dro go wych lub dźwig
o znacz nym udźwi gu i za się gu.

Więcej informacji na stronie ecoclean.pl

www.

z Na skrzynię ładunkową można załadować każdy materiał sypki, w tym frakcję odpadów przygotowanych do produkcji paliwa RDF

z W sze ro kiej ga mie osprzę tu znaj du je się du ży wy bór płu gów od śnież nych, któ re wraz
z umo co wa ną do pod wo zia po sy py war ką po zwa la ją po jaz dom sku tecz nie wal czyć ze
śnie giem i go ło le dzią



8 Pośrednik Komunalny

– Na po cząt ku chciał bym po pro sić Pa na o bliż sze za -
pre zen to wa nie fir my Sig ma. A oka zja jest szcze gól na,
gdyż w ubie głym ro ku fir ma ob cho dzi ła ju bi le usz
ćwierć wie cza ist nie nia. To do bra oka zja do opi sa nia po -
cząt ków dzia łal no ści i ko lej nych lat roz wo ju…
– Spół ka ak cyj na SIGMA jest ro dzin ną fir mą, któ ra zo sta ła
za ło żo na 17 ma ja 1996 ro ku przez Ja na Haj du ka. Głów na
sie dzi ba fir my znaj du je się w wo je wódz twie lu bel skim, w
miej sco wo ści Ba rak ko ło Lu bli na. Po nad to na te re nie Pol ski
funk cjo nu je tak że Biu ro re gio nal ne SIGMA SILESIA w  Knu -
ro wie. Pod sta wo wym ce lem dzia łal no ści spół ki SIGMA S.A.
jest  sys te mo we wdra ża nie no wych roz wią zań w za kre sie
pro jek to wa nia oraz pro duk cji ma szyn, urzą dzeń i kom plek -
so wych tech no lo gii dla po trzeb róż nych ga łę zi prze my słu.
W tym istot nym ele men tem jest opra co wa nie ta kich tech no -
lo gii, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne w pra cach przy prze -
twa rza niu od pa dów. Chciał bym po in for mo wać, że na sza fir -
mą de cy zją mi ni stra go spo dar ki z dnia 26.04.2012 uzy ska ła
sta tus Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we go. 

– Z Pańskich słów wynika, że wa sza dzia łal ność wy ma -
ga ogrom nej wie dzy i umie jęt no ści wdra ża nia naj now -
szych roz wią zań tech no lo gicz nych. Mu si cie mieć do -
stęp do naj now szych opra co wań, ale też dysponować
kadrą wy so kiej kla sy pra cow ni ków… 
– Oczy wi ście. W sku tecz nej dzia łal no ści po ma ga nam wie lo -
let nie do świad cze nie, wła sne biu ro kon struk cyj no -tech no lo -
gicz ne, no wo cze sny i roz bu do wa ny park ma szy no wy. Jed nak
na szym naj więk szym atu tem są lu dzie, wy so ce wy kwa li fi ko -
wa na ka dra, a tak że ści sła współ pra ca z jed nost ka mi ba daw -
czo -roz wo jo wy mi oraz uczel nia mi wyż szy mi. To dzię ki te mu
SIGMA jest w sta nie re ali zo wać, two rzyć no wa tor skie roz wią -
za nia, któ re każ do ra zo wo do sto so wy wa ne są do in dy wi du al -
nych wy ma gań klien tów. Dla te go łą cząc wie lo let nie do świad -
cze nie oraz umie jęt no ści pre cy zyj nej ana li zy wy ma gań na -
szych part ne rów za pew nia my efek tyw ność i  funk cjo nal ność
pro po no wa nych roz wią zań. Bar dzo sze ro ki wa chlarz pro du -
ko wa nych przez nas urzą dzeń po zwa la nam na ofe ro wa nie

zło żo nych sys te mów tech no lo gicz nych zwią za nych z sze ro ko
ro zu mia nym trans por tem róż ne go ro dza ju ma te ria łów, ich
prze no sze niem, a tak że pa ko wa niem.

– Z te go co się zorientowałem bar dzo waż nym ob sza -
rem, któ re mu po świę ca cie Pań stwo wie le uwa gi jest
sze ro ko ro zu mia na dba łość o śro do wi sko na tu ral ne.
Te mu też po świę co ne jest wie le Wa szych tech no lo gii,
a wręcz kom plek so wych roz wią zań. Czy mógł by Pan
przy bli żyć ten segment Wa szej dzia łal no ści? 
– Ob szar dzia łal no ści fir my w bran ży ochro ny śro do wi ska
jest nie mal na szą mi sją i po świę ca my te mu za gad nie niu nie -
zwy kle dużo uwa gi. Bar dzo sta ran nie opra co wu je my kom -
plek so we tech no lo gie oraz urzą dze nia do prze twa rza nia róż -
ne go ty pu od pa dów, a w szcze gól no ści od pa dów ko mu nal -
nych. Pa ra me try pro jek to wa nych cią gów tech no lo gicz nych
do sto so wu je my do in dy wi du al nych pa ra me trów wy daj no -
ścio wych. Uwzględ nia my wa run ki obiek tów oraz ocze ki wa -
nych przez in we sto ra re zul ta tów koń co wych. Mu szę przy -
znać, że na tym po lu no tu je my du że suk ce sy, a na sze opra -
co wa nia cie szą się du żym za in te re so wa niem i li nie tech no lo -
gicz ne pro du ko wa ne przez SIGMA S.A. zna la zły za sto so wa -
nie w  wie lu za kła dach prze twa rza ją cych od pa dy w Pol sce.
Na tu ral nie wszyst kie na sze pro duk ty po sia da ją sto sow ne
i wy ma ga ne prze pi sa mi do ku men ty, cer ty fi ka ty oraz do pusz -
cze nia upraw nia ją ce do sto so wa nia.

– Co spo wo do wa ło, że SIGMA ob ra ła tę właśnie sferę
za jed en z głów nych ob sza rów swych za in te re so wań?
– Chciał bym za zna czyć, że SIGMA za czy na ła ja ko fir ma
w bran ży wy do byw czej wę gla ka mien ne go. Pro jek to wa li śmy
i wy ko ny wa li śmy ma szy ny dla ko palń, jed nak że wie dzie li -
śmy, że jest to sek tor prze my słu, któ ry z wie lu przy czyn jest
w fa zie schył ko wej i ska za ny jest na za koń cze nie dzia łal no ści
w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat. Dla te go już przed oko -
ło 17 laty zde cy do wa li śmy się o dy wer sy fi ka cji na szej dzia łal -
no ści, a swą przy szłość związaliśmy z sek to rem prze twa rza -
nia od pa dów, a sze rzej z go spo dar ką obie gu za mknię te go.

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Pawłem Hajdukiem, 
Prezesem Zarządu Spółki Akcyjnej SIGMA 

Tworzymy technologie
poprawiające jakość życia
i otaczającego środowiska
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– Na po cząt ku wspo mniał Pan, że je ste ście spół ką ak cyj -
ną, ale też o tym, że jest to fir ma ro dzin na. Ja kie są za le -
ty fir my ro dzin nej?
– Jest ich wie le, ale pa trząc z per spek ty wy pro wa dze nia biz ne -
su wy mie nił bym przede wszyst kim szyb kość w po dej mo wa niu
de cy zji, ela stycz ność oraz więk sze za ufa nie pra cow ni ków. 

– Sko ro wspo mniał Pan o za trud nie niu, to zapytam, jak
wiele osób pra cu je w Pań stwa za kła dach?
– Obec nie w za kła dzie pro duk cyj nym w Ba ra ku oraz biu rze
han dlo wo -ser wi so wym w Ku ro wie na Gór nym Ślą sku za trud -
niamy 164 oso by. Chciał bym w tym miej scu do dać, że są to
w więk szo ści oso by  zwią za ne z nami od wie lu lat. Po sia da ją
więc od po wied nią wie dzę, o co w obec nej sy tu acji pra cow ni -
czej w Pol sce nie jest ła two. Dla te go chciał bym jesz cze raz
pod kre ślić, że nasz suk ces za wdzię cza my w du żej mie rze
wła śnie ka drze pra cow ni czej.

– Pro jek tu ją, a na stęp nie pro du ku ją Pań stwo no wo cze -
sne, czę sto skom pli ko wa ne i wy so ce za awan so wa ne
sys te my tech no lo gicz ne. Kto jest ich głów nym od bior cą? 
– Obec nie zde cy do wa na więk szość, bo dziewięćdziesiąt
procent na szej pro duk cji prze zna czo na jest na pol ski ry nek.
Po zo sta łe dziesięć pro cent eks por to wa ne jest natomiast na
rynki kra jów Unii Eu ro pej skiej.

– Za go spo da ro wa nie od pa dów jest dla spół ki SIGMA
jed ną z pod sta wo wych form dzia łal no ści. W po rów na niu
z kra ja mi UE Pol ska pod tym wzglę dem przez wie le lat
by ła moc no opóź nio na. Jak Pan oce nia przy go to wa nie
na sze go kra ju do wpro wa dze nia GOZ? 
– Mo im zda niem zro bi li śmy w bar dzo krót kim cza sie bar -
dzo du żo. Pol ska oczy wi ście jest jesz cze na dal w ty le za ta -
ki mi kra ja mi jak ca ła Skan dy na wia, Niem cy czy Ho lan dia.
Jed nak w po rów na niu do wie lu, na wet tych, w któ rych te -
mat se gre ga cji i re cy klin gu jest wdra ża ny od daw na, nie
wy glą da my źle. Za uwa żam, że pol skie fir my chęt nie in we -
stu ją w no we tech no lo gie i sys te my. Są otwar te na nie kon -
wen cjo nal ne roz wią za nia. A to sta wia nas w gro nie kra jów,
któ re mo im zda niem są w czo łów ce, je że li cho dzi o wpro -
wa dza nie GOZ. 

– Przez ćwierć wie ku SIGMA na wią za ła wie le re la cji part -
ner skich. Jak du że zna cze nie w Pań stwa dzia łal no ści
ma ta ka współ pra ca?
– Ogrom ne. Za ło ży ciel fir my Jan Haj duk ma wiał, że „ko pal nia
to nie tyl ko ko pal nia wę gla, ale tak że ko pal nia po my słów”.
I to sta ra my się tak że re ali zo wać w bran ży od pa do wej. Po -
nie waż każ dy za kład jest in ny, pra cu ją tam in ni lu dzie z róż -
nym po dej ściem, to sta ra my się każ dą na szą re ali za cję
„szyć” pod klien ta, aby był jak naj bar dziej za do wo lo ny.

– Jed nym z za dań SIGMY jest uspraw nia nie pro ce sów pro -
duk cji, two rze nie tech no lo gii mi ni ma li zu ją cych nie ko rzyst -
ne od dzia ły wa nie na śro do wi sko na tu ral ne. Czy ta kie tech -
no lo gie cie szą się w Pol sce du żym za in te re so wa niem?

– Zde cy do wa nie tak. Zwłasz cza w cią gu ostat nich kil ka lat da
się za uwa żyć zwięk szo ne za in te re so wa nie no wy mi roz wią za -
nia mi i co cie szy – nie tyl ko ze stro ny firm pry wat nych, ale
tak że spół ek sa mo rzą do wych.

– Z in for ma cji pra so wych wiem, że w Pań stwa za kła dzie
po wsta ła li nia te sto wa, któ ra po ka zu je w prak tycz nym
za sto so wa niu ko rzy ści ze sto so wa nia naj no wo cze śniej -
szych technologii w pro ce sie se gre ga cji od pa dów. Czy
mógł by Pan  opo wie dzieć o tym wię cej?
– Z przy jem no ścią po nie waż jest to pierw sze te go ty pu roz wią -
za nie w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Od ra zu chciał bym
pod kre ślić, że choć li nia za mon to wa na jest w na szym za kła -
dzie to po wsta ła dzię ki współ pra cy z fir mą Agrex -Eco, któ ra
jest w Pol sce je dy nym dys try bu to rem fir my AMP Ro bo tics,
pro du cen ta tych urzą dzeń. Pio nier ska plat for ma AI fir my AMP,
AMP Neu ron™, wy ko rzy stu je wi zję kom pu te ro wą do prze twa -
rza nia mi lio nów ob ra zów w ce lu ma po wa nia zło żo nych stru -
mie ni ma te ria łów. Neu ron sto su je głę bo kie ucze nie, aby sta le
ulep szać pre cy zyj ną iden ty fi ka cję i ka te go ry za cję pa pie ru,
two rzyw sztucz nych i me ta li we dług ko lo ru, roz mia ru, kształ tu,
nie prze zro czy sto ści, współ czyn ni ka kształ tu, mar ki i nie tyl ko,
kon tek stu ali zu jąc i prze cho wu jąc da ne o każ dym po strze ga -
nym przed mio cie. Uni katowa sieć neu ro no wa umoż li wia au to -
ma ty za cję od zy ski wa nia su row ców wtór nych, usu wa nia za nie -
czysz czeń i osta tecz nie two rze nia war to ścio wych su row ców
do od sprze da ży. Prze chwy co ne da ne za pew nia ją rów nież
przej rzy stość dla pod mio tów zaj mu ją cych się re cy klin giem,
dzię ki cze mu mo gą opty ma li zo wać swo je dzia ła nia, zwięk szać
wskaź ni ki re cy klin gu i eko no micz nie prze twa rzać po trzeb ne
su row ce, aby pro du cen ci opa ko wań, po jem ni ków i in nych to -
wa rów mo gli osią gnąć ce le do ty czą ce za war to ści ma te ria łów
z re cy klin gu i osią gnąć wi zję spo łe czeń stwa do ty czą cą zrów -
no wa żo nej go spo dar ki o obie gu za mknię tym.

– Jak pan de mia wpły wa na dzia łal ność Pań stwa fir my? 
– Pan de mia zna czą cą wpły nę ła na łań cu chy do staw oraz ce -
ny kom po nen tów. Wy star czy wspo mnieć o bra ku sta li
w 2021 i spo wo do wa ny tym wzrost jej cen – w skraj nych wy -
pad kach wy niósł on na wet kil ka set pro cent. Obec nie, w 2022
ro ku, du żym wy zwa niem jest po zy ska nie ele men tów au to -
ma ty ki, ste ro wa nia, do na szych li nii tech no lo gicz nych. Nie
ukry wam, że na nie któ re pod ze spo ły cza sy do staw wy dłu ży -
ły się na wet trzy krot nie. Jed nak mam na dzie ję, że naj gor sze
jest już za na mi i nie dłu go ule gnie to unor mo wa niu.

– Czy Pańska de cy zja o pra cy w SIGMA wy ni kła z ra cji po wią -
zań ro dzin nych, czy też z ra cji oso bi stych za in te re so wań?
– Praw dę mó wiąc na po cząt ku mo jej ścież ki za wo do wej de -
cy zja wy ni ka ła z ra cji po wią zań ro dzin nych. Jed nak z bie giem
lat prze ro dzi ło się to w – moż na po wie dzieć – w „pa sję”. Two -
rze nie no wych roz wią zań, wdro że nia na ry nek, a na stęp nie
ob ser wo wa nie jak wpły wa ją one na po pra wę ota cza ją ce go
nas śro do wi ska na praw dę przy no si głę bo ką sa tys fak cję.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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– Mie li śmy ofer ty róż nych pro du cen tów. Wy bra li śmy ha ko wiec
fir my Pal fin ger, po nie waż ob słu gu je on naj le piej po sia da ne
przez nas kon te ne ry. Są one wcią ga ne pod opty mal nym ką tem
– wy ja śnia Curd Jans sen. – Jest to dla nas bar dzo istot ne, po -
nie waż ma my wła sny trans port. Wy ko rzy stu je my krót kie pod wo -
zia, któ re są dzię ki te mu zwrot ne. A to li czy się szcze gól nie pod -
czas pra cy na ogra ni czo nej prze strze ni – do da je.
Fir ma Cur da Jans se na spe cja li zu je się w kom plek so wej ob słu -
dze klien tów pry wat nych w za kre sie pro jek to wa nia i urzą dza nia
ogro dów.  Kom plet na realizacja pro jektu obej mu je rów nież
budowę skalniaków, stawów  czy oczek wod nych.
– W ma łym ze spo le ro bi my prak tycz nie wszyst ko wła sny mi si ła -
mi, aby móc osią gnąć za mie rzo ny efekt. Ko rzy sta my przy tym ze
swo je go trans por tu – mó wi Curd Jans sen. No wy ha ko wiec wy -
ko rzy sty wa ny jest do przewo że nia ma te ria łów bu dow la nych
i ogrod ni czych oraz ma szyn na plac bu do wy. Do trans por tu
wy ko rzy stu je my bar dzo czę sto kon te ne ry.
Dzię ki prze my śla nej geo me trii zaczepu ha ko wiec „Po wer A” za -
pew nia wy jąt ko wo pła ski kąt wcią ga nia kon te ne ra i ogrom ną si -
łę na ha ku. Po sze rza to zde cy do wa nie za kres za sto so wań urzą -
dze nia. Spra wia to, że ha ko wiec „Po wer A” jest do sko na łym na -
rzę dziem dla firm zaj mu ją cych się urzą dza niem ogro dów

i kształ to wa niem kra jo bra zu. – Moż na po wie dzieć, że rze czy wi -
ście za słu gu je on na mia no wszech stron ne go. Za jego pomocą
wykorzystując specjalny kon te ner  z plan de ką przewozić możemy
wszelkie materiały, narzędzia i maszyny niezbędne  w naszych
działaniach. Po jazd na da je się rów nież do bocz ne go za ła dun ku
i roz ła dun ku to wa rów pa le to wych i drob ni cy. Na czas  transportu
doskonale chroni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem wraż li we
ro śli ny. Warunki się zmieniają i teraz pra cujemy niemal przez ca ły
rok, nie mamy praktycznie prze rwy zi mo wej. Jedynie okres mię -
dzy Bo żym Na ro dze niem i No wym Ro kiem daje nam nieco
wytchnienia - mówi kierownik budowy Henrick Reens.

– Wy zna je my za sa dę, że ogród nie przy na le ży do do mo stwa, ale
sta no wi do bro kon kret nej oso by. Dla te go pro jek tu je my i re ali zu -
je my ogro dy, któ re ma ją speł niać wszelkie wy obra że nia kon -
kret ne go klien ta. Dla jed nych ogród jest ich ulu bio nym miej -
scem wy po czyn ku, dla in nych jest to waż na prze strzeń da ją ca
po czu cie swo bo dy. Każ dy ogród ma okre ślo ne funk cje i two rzy
ro dzin ne hi sto rie – pod su mo wu je Curd Jans sen.
Dys po nu jąc no wym ha kow cem Pal fin ger „Po wer A” fir ma Cur -
da Jans se na jest do sko na le przy go to wa na do wy ko ny wa nia
na wet naj trud niej szych za dań trans por to wych. Sze ro ki wy bór
spe cja li stycz nych kon te ne rów sta no wi opty mal ne do peł nie nie
gwa ran tu ją ce mak sy mal ną ela stycz ność i wy daj ność.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.graco.pl

Hakowiec? Najlepszy okazał się Palfinger!
Curd Jans sen pro wa dzi śred niej wiel ko ści fir mę zaj mu ją cą się kształ to wa niem kra jo bra zu.
Do co dzien nej pra cy nie zbęd ny był mu hy drau licz ny ha ko wiec. In we sty cja w no wy sprzęt by ła
sta ran nie prze my śla na. Po za po zna niu się z kil ko ma ofer ta mi Jans sen osta tecz nie wy brał ha ko -
wiec Pal fin ger „Po wer A” o udźwi gu 10 ton, za bu do wa ny na 15-to no wym pod wo ziu MAN. 

a Dys po nu jąc ha kow cem Pal fin ger „Po wer A” fir ma Cur da Jans se na jest do sko na le
przy go to wa na do wy ko ny wa nia na wet naj trud niej szych za dań trans por to wych

a Dzięki zastosowaniu specjalistycznych kontenerów po jazd na da je się rów nież
do bocz ne go za ła dun ku i roz ła dun ku to wa rów spaletyzowanych i drob ni cy

a Dzię ki prze my śla nej geo me trii za cze pu ha ko wiec „Po wer A” za pew nia wy jąt ko -
wo pła ski kąt wcią ga nia kon te ne ra i ogrom ną si łę na ha ku
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Uży wa nie za miast po sia da nia przed mio tów zdo by wa so bie co -
raz wię cej zwo len ni ków, jest eko lo gicz ne, cza sa mi by wa oce -
nia ne ja ko wy god niej sze, gdy po zba wia nas pro ble mów z dba -
niem o na szą wła sność. Miej ski car -sha ring przez apli ka cję
upo wszech nia się w Pol sce co raz bar dziej, z ła do wa niem
na ra zie nikt so bie sku tecz nie nie po ra dził. A mo że jed nak?
W stycz niu chiń ska fir my CATL wpro wa dzi ła na ry nek EVOGO
– in no wa cyj ne, mo du ło we roz wią za nie wy mia ny aku mu la to -
rów, któ re obej mu je: blo ki aku mu la to ro we, szyb kie sta cje ich
wy mia ny oraz apli ka cję umoż li wia ją cą ła twe ko rzy sta nie z sys -
te mu. Sys tem EVOGO po cząt ko wo zo sta nie wpro wa dzo ny
w dzie się ciu chiń skich mia stach. CATL (Con tem po ra ry Am pe -
rex Tech no lo gy Co. Li mi ted) to je den z naj więk szych na świe -
cie pro du cen tów ba te rii li to wo -jo no wych, któ re do star cza ta -
kim kon cer nom mo to ry za cyj nym jak BMW, Da im ler, Volks wa -
gen, Ja gu ar, To yo ta, Vo lvo czy Te sla.
CATL za pro po no wał mo du ło wą wy mia nę aku mu la to rów
– moż na to okre ślić ja ko „ac cu sha ring” – two rząc zu peł nie no -
we moż li wo ści dla ryn ku miej skich po jaz dów elek trycz nych.
Sys tem EVOGO cha rak te ry zu je się wy so ką kom pa ty bil no ścią
aku mu la to rów z róż ny mi mo de la mi po jaz dów, moż li wo ścią wy -
naj mu aku mu la to rów róż nej po jem no ści (w za leż no ści od po -
trzeb) oraz kom ple men tar no ścią z szyb kim ła do wa niem i funk -
cją ła do wa nia w go spo dar stwie do mo wym.
Naj waż niej szym ele men tem EVOGo jest „Cho co -SEB” (wy -
mien ny blok elek trycz ny). Przy po mi na on ta blicz kę cze ko la dy,
a jest se ryj nie pro du ko wa nym aku mu la to rem opra co wa nym
z my ślą o współ dzie le niu aku mu la to rów po jaz dów elek trycz -
nych. Je go za le tą jest ogrom na gę stość ener gii przy nie wiel -
kich roz mia rach aku mul to ra. Przy wspar ciu naj now szej tech no -
lo gii CTP (cell to pack) mo że osią gnąć gę stość ener gii wzglę -
dem wa gi po nad 160 Wh/kg i gę stość ener gii ob ję to ścio -
wej 325 Wh/L, dzię ki cze mu je den blok mo że za pew nić za sięg
sa mo cho du do 200 km. CATL od pew ne go cza su pra cu je
nad wy pro du ko wa niem ba te rii ze sta łym elek tro li tem, któ rych
gę stość ener gii wy nie sie na wet 400 Wh/kg. Jed nym z ce lów
CATL jest opra co wa nie ba te rii, któ re zwięk szą za sieg po jaz -
dów elek trycz nych do ty sią ca ki lo me trów. 
Mo du ły Cho co -SEB moż na sto so wać w 80 pro cen tach do stęp -
nych na ryn ku mo de li po jaz dów z plat for mą BEV oraz ze
wszyst ki mi mo de la mi z plat for mą BEV, któ re zo sta ną wpro wa -
dzo ne na ry nek w cią gu naj bliż szych trzech lat na ca łym świe -
cie. Kon cep cja EVOGO za kła da, że użyt kow ni cy bę dą mo gli
na sta cjach wy mia ny sko rzy stać z jed ne go do trzech aku mu la -
to rów – w za leż no ści od za się gu, ja kim chcą dys po no wać. Co

wię cej, wy po sa żo ny w bez prze wo do wą tech no lo gię BMS prze -
ło mo wy Cho co -SEB nie po sia da na ze wnątrz żad nych czę ści
oprócz wy so ko na pię cio wych za ci sków do dat nich i ujem nych,
co znacz nie pod wyż sza nie za wod ność je go do pa so wa nia.
Stan dar do wa sta cja EVOGO o po wierzch ni od po wia da ją cej
trzem miej scom par kin go wym mo że po mie ścić do 48 aku mu la -
to rów Cho co -SEB. Umoż li wia wy mia nę jed ne go blo ku w cią gu
za le d wie jed nej mi nu ty. To gwa ran tu je użyt kow ni kom do stęp -
ność w peł ni na ła do wa nych aku mu la to rów od rę ki, bez ko -
niecz no ści dłu gie go ocze ki wa nia. Nie zbęd nym ele men tem sys -
te mu jest apli ka cja, któ ra umoż li wia zlo ka li zo wa nie naj bliż szej
sta cji i do stęp nych aku mu la to rów. W prze ci wień stwie do kon -
wen cjo nal nych roz wią zań wy mia ny aku mu la to rów EVOGO dys -
po nu je dwo ma in no wa cyj ny mi try ba mi kom pa ty bil no ści. Cho -
co -SEB jest przy sto so wa ny do po jaz dów od kla sy A00, kla sy B
i kla sy C sa mo cho dów oso bo wych aż po po jaz dy lo gi stycz ne. 

Z ana li zy ryn ku wy ni ka, że więk szość osób ku pu je po jaz dy elek -
trycz ne o du żo więk szej mo cy, aby nie mar twić się pro ble ma mi
z za się giem, jed nak że po tem wy ko rzy stu je dzien nie tyl ko 10
do 20 pro cent cał ko wi tej mo cy. EVOGO umoż li wia klien tom wy -
bór licz by blo ków aku mu la to rów do wy na ję cia w za leż no ści
od ich po trzeb i przy zwy cza jeń. Przy do jaz dach do pra cy w mie -
ście wy star czy je den blok, przy dłuż szych po dró żach moż na wy -
po ży czyć dwa do trzech blo ków. Po jaz dy wy po sa żo ne w Cho co -
-SEB umoż li wia ją za rów no ła do wa nie, jak i wy mia nę aku mu la to -
rów w ce lu uzu peł nie nia ener gii. EVOGO roz wią zu je pro blem za -
pew nie nia uzu peł nia nia ener gii w każ dej sy tu acji. 

Źró dło in for ma cji: PR New swi re

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Wy miana aku mu la tora 
– spo sób na miej skie elek try ki!
Do pó ki nie uda się roz wią zać pro ble mów z szyb kim ła do wa niem po jaz dów, ry nek elek try ków
nie bę dzie w sta nie roz wi jać się w szyb kim tem pie. Ba, mo że w ogó le prze stać się roz wi jać. Bu -
do wa sta cji ła do wa nia nie zmie ni wie le – na ra zie nie da się prze cież na ła do wać aku mu la to ra
tak szyb ko, jak na peł nia się pa li wem bak sa mo cho du. A sta nie w ko lej kach ni ko mu się nie
uśmie cha. Roz wią za niem dla miesz kań ców miast mo że być jed nak „ac cu -sha ring”. 

a Akumulatory Choco-SEB rzeczywiście przypominają tabliczki czekolady. Ich
zaletą jest ogromna gęstość energii przy niewielkich rozmiarach
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No wa se ria „peł ny mi gar ścia mi' ko rzy sta z roz wią zań, któ re
po ja wi ły się wcze śniej w po jaz dach no wej ge ne ra cji XF, XG
i XG⁺. Gwa ran tu je to więc ten sam wy so ki po ziom bez pie -
czeń stwa, wy daj no ści i kom for tu kie row cy. Nic dziw ne go,
wszak wpro wa dze nie na ry nek cię ża ró wek XF, XG i XG⁺ no -
wej ge ne ra cji oka za ło się ogrom nym suk ce sem w ca łej Eu ro -
pie. Już po pierw szych do świad cze niach za kie row ni cą po -
jaz dy te by ły po wszech nie chwa lo ne przez pra sę bran żo wą
i wkrót ce po tem uho no ro wa ne ty tu łem „In ter na tio nal Truck of
the Year 2022”. Jesz cze przed ofi cjal nym roz po czę ciem pro -
duk cji, na po cząt ku li sto pa da od no to wa no im po nu ją cą licz bę
za mó wień – nie mal 20.000 sztuk. Tym sa mym „Tro jacz ki” po -
bi ły wszyst kie moż li we re kor dy w 93-let niej hi sto rii ho len der -
skie go pro du cen ta po jaz dów cię ża ro wych. 
Dla te go prze cho dzą ce obec nie te sty dro go we cię ża rów ki dys try -
bu cyj ne DAF no wej ge ne ra cji wy ko rzy stu ją tę sa mą plat for mę, co
na gra dza ne po jaz dy cię ża ro we do cięż kie go trans por tu dłu go dy -
stan so we go. Bę dą to pierw sze po jaz dy użyt ko we opra co wa ne
z uwzględ nie niem no wych eu ro pej skich prze pi sów do ty czą cych
mak sy mal nych mas i wy mia rów. Po dob nie jak sio strza ne mo de le
se ria cię ża ró wek dys try bu cyj nych bę dzie wy zna czać no we stan -
dar dy pod wzglę dem bez pie czeń stwa dro go we go, wy daj no ści
i ni skiej emi sji spa lin, a tak że kom for tu kie row cy. 
– Dzię ki prze ło mo wym mo de lom XF, XG i XG+ fir ma DAF roz po -

czę ła no wy roz dział w hi sto rii cięż kie go trans por tu dłu go dy stan -
so we go. Te raz je ste śmy na dro dze do roz po czę cia no we go roz -
dzia łu w dzie dzi nie dys try bu cji re gio nal nej i kra jo wej. Wi docz -
ność bez po śred nia, po zy cja za kie row ni cą, er go no mia, spa so -
wa nie i wy koń cze nie – to wszyst ko bę dzie te raz naj wyż szej kla -
sy. Do rów na im do sko na ła wy daj ność, pa ra me try jezd ne i pro -
wa dze nie sa mo cho du – po wie dział Ron Bors bo om, dy rek tor
wy ko naw czy ds. roz wo ju pro duk tów DAF.
DAF za pre zen tu je swo ją no wą ge ne ra cją po jaz dów dys try bu -
cyj nych w dru giej po ło wie ro ku. No wa se ria tra fi na ry nek i bę -
dzie ofe ro wa na ra zem z sze ro ką ga mą po pu lar nych i wszech -
stron nych po jaz dów cię ża ro wych DAF CF. 
Tradycyjnie oferta DAF umoż li wi opty mal ne za spo ko je nie po -
trzeb więk szo ści przed się biorstw ko mu nal nych. W jej skład
wejdą pod wo zia, któ re wraz z róż no rod ny mi za bu do wa mi
mogą peł nić ro lę wszech stron nych śmie cia rek, ha kow ców,
bra mow ców, po jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji oraz po -
moc ni czych po jaz dów ko mu nal nych. Po za tym roz wią za nia
DAF ce chu je pro sto ta, któ ra skut ku je nie za wod no ścią, trwa ło -
ścią i dłu go wiecz no ścią. Kon struk to rzy  dbają tak że o du żą re -
zer wę tech nicz ną ob cią że nia osi, za wie szeń oraz ram, gwa ran -
tu jąc spraw ne wy ko na nie pra cy rów nież w bar dzo trud nym te -
re nie, gdzie wy trzy ma łe za wie sze nia zno szą bez uszczerb ku
prze cią że nia na wet przy czę ścio wym za ła do wa niu śmie ciar ki.

www.daftrucks.pl

Ostat nie te sty przed roz po czę ciem pro duk cji

s Wraz ze swo imi naj więk szy mi klien ta mi fir ma DAF
Trucks roz po czę ła kom plek so we te sty dro go we
w ra mach ostat niej fa zy roz wo ju cał ko wi cie no wej
ge ne ra cji po jaz dów dys try bu cyj nych

Fir ma DAF Trucks roz po czę ła kom plek so we te sty dro go we cał ko wi cie no wej ge ne ra cji po jaz -
dów dys try bu cyj nych. Po ich za koń cze niu kon cern roz pocz nie ich se ryj ną pro duk cję, a o ile za -
po wie dzi pro du cen ta znaj dą od zwier cie dle nie w fa brycz nych po jaz dach, to klien ci otrzy ma ją
eko no micz ne sa mo cho dy o wszech stron nym za sto so wa niu. 
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Ta kie go zda nia jest re pre zen tu ją cy New Hol land Agri cul tu re Łu -
kasz Chę ciń ski. – Ma my am bit ne pla ny. Chce my sprze dać w Pol -
sce co naj mniej sto ta kich ma szyn w tym ro ku, a wy ni ki sprze da -
ży z ubie głych lat utwier dza ją nas w prze ko na niu, że to re al ny cel
– tłu ma czy. Prze szko dą mo że być tyl ko brak ma szyn wy wo ła ny
za kłó ce nia mi pro ce sów pro duk cyj nych, bo choć wie lu eks per -
tów wiesz czy ło zmierzch ko par ko -ła do wa rek, któ re mia ły zo stać
osta tecz nie wy par te przez mi ni ko par ki i mi ni ła do war ki, to ostat -
ni mi cza sy sprze daż te go ty pu ma szyn sys te ma tycz nie ro śnie.
– Sta ra my się, by na si klien ci nie mu sie li cze kać dłu go na za mó -
wio ne ma szy ny. Dla te go na sze dzia ła nia pla nu je my z kli ku mie -
sięcz nym wy prze dze niem. Ma szy ny, któ re przy je dża ją te raz
do Pol ski, za mó wi li śmy du żo wcze śniej. Czas re ali za cji za mó -
wień oczy wi ście się wy dłu żył, ale dzię ki moż li wo ściom lo gi stycz -
nym i pro duk cyj nym kon cer nu CNH je ste śmy w sta nie wy wią zać
się z usta leń, któ re po wzię li śmy z klien ta mi – do da je.
Pol ski ry nek jest cią gle chłon ny, wszyst ko wska zu je na to, że
w naj bliż szych la tach nic się nie zmie ni. Ko par ko -ła do war ki bę -
dą chęt nie ku po wa ne przez pol skich użyt kow ni ków. Wśród
nich z pew no ścią znaj dą się trzy no we ma szy ny New Hol land
– B10 0D, B11 0D oraz B115D. O ich za le tach mo gli śmy prze ko -
nać się pod czas pol skiej pre mie ry, któ ra mia ła miej sce w sie dzi -
bie jed ne go z de ale rów, fir my Agro bard. Miej sce pre zen ta cji nie
by ło oczy wi ście przy pad ko we. Agro bard sprze da je ma szy ny
New Hol land pol skim klien tom od ro ku 1998. – Je ste śmy fir mą
ro dzin ną i dru gim w Pol sce co do sta żu de ale rem ma szyn New

Hol land. Wkra cza my wła śnie w no wy etap współ pra cy, bo zde -
cy do wa li śmy się na włą cze nie do na szej ofer ty ko par ko -ła do -
wa rek. Ryn ko we per spek ty wy są bar dzo do bre, bo w Pol sce
ciągle utrzymuje się wiel kie za in te re so wa nie ko par ko -ła do war -
ka mi – oce nia An drzej Skro nik, pre zes Agro bard. 
Or ga ni za to rzy po ka zu pod kre śla li, że trzy no we mo de le to wy so -
kiej kla sy ko par ko -ła do war ki z po wo dze niem łą czą ce no we
tech no lo gie z roz wią za nia mi, któ re do sko na le spraw dzi ły się
w ma szy nach po przed niej ge ne ra cji. Ma szy ny Se rii D ma ją za -
tem wszel kie da ne ku te mu, by zo stać do ce nio ne za rów no przez
młod szych ope ra to rów, jak i ta kich, któ rzy na te go ty pu ma szy -
nach „zje dli zę by”. Ko par ko -ła do war ki Se rii D wy róż nia ją się wy -
daj no ścią i ni skim zu ży ciem pa li wa. Klu czem do suk ce su jest tu
układ na pę do wy opra co wa ny przez fir mę FPT In du strial. Je go
ser ce sta no wi no wy, czte ro cy lin dro wy sil nik F36 o po jem no -
ści sko ko wej 3,6 li tra ge ne ru ją cy im po nu ją cą moc i mo ment ob -
ro to wy, wy no szące od po wied nio 82 kW i 460 Nm. Dzię ki za sto -
so wa niu ukła du neu tra li za cji spa lin Hi -eSCR2 jed nost ka na pę -
do wa speł nia su ro wą nor mę emi sji Sta ge V. Pa weł Kwie ciń ski,
spe cja li sta ds. pro duk tu, któ ry zaj mo wał się me ry to rycz ną stro -
ną pre zen ta cji, pod kre ślał za le ty sil ni ka na pę do we go ma szy ny.
– F3 6 to na tu ral ny na stęp ca ce nio ne go w bran ży sil ni ka F34.
Moż na na wet za ry zy ko wać stwier dze nie, że no wa jed nost ka na -
pę do wa sta no wi po ło wę kon struk cyj ne go suk ce su no wych ko -
par ko -ła do wa rek, z któ rych je ste śmy na praw dę za do wo le ni. Sil -
nik F36 jest o ty le wy jąt ko wy, że po mi mo ko niecz nych zmian
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No we TRIO New Hol land
Z fa bry ki wło skiej do Pol ski
Choć w za sto so wa niach ko mu nal nych co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ne są ma szy ny kom pak to we,
to uni wer sal ne ko par ko -ła do war ki nie od da ją po la. Dzie je się tak z pro ste go po wo du. W dzi siej -
szych moc no nie pew nych cza sach wy ko naw cy ro bót sta wia ją na sprzęt spraw dzo ny w prak ty ce,
uni wer sal ny i eko no micz ny w eks plo ata cji. Z ca łą pew no ścią wa run ki te speł nia ją trzy no we mo -
de le ko par ko -ła do wa rek New Hol land. Ma szy ny wy twa rza ne we wło skiej fa bry ce fir my ze wzglę -
du na swe pa ra me try ma ją wszel kie da ne ku te mu, by stać się ryn ko wym prze bo jem w Pol sce.

z Łu kasz Chę ciń ski jest prze ko na ny, że no we ko par ko -ła do war ki Se rii D ze wzglę -
du na swe wa lo ry ma ją wszel kie da ne ku te mu, by stać się ryn ko wym prze bo jem

z Kon struk to rzy New Hol land za dba li nie tyl ko o pa ra me try ro bo cze no wych ko par -
ko -ła do wa rek, ale też o ich wy gląd. Każ da z nich świet nie się pre zen tu je i aż
chce się wsiąść do jej prze stron nej ka bi ny 
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a Już na pierwszy rzut oka widać, że B100D poradzi sobie nawet, gdy jest
eksploatowana w ekstremalnie trudnych warunkach

a Przestronna kabina koparko-ładowarek Serii D zapewnia operatorom
komfortowe warunki i bezpieczeństwo pracy

a Wy trzy ma łe ra mię sek cji ko par ko wej spro sta
na wet naj bar dziej wy ma ga ją cym za da niom

a Er go no micz na kon so la ste ro wa nia i czy tel ne
wskaź ni ki uła twia ją pra cę ope ra to ra

a Ele men ty ob słu go we roz -
miesz czo no w zgo dzie
z za sa da mi er go no mii
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kon struk cyj nych ma ją cych na ce lu do sto so wa nie go do nor my
Sta ge V, utrzy ma no je go kom pak to we ga ba ry ty. Mi mo za sto so -
wa nia kom bi na cji ukła dów re cyr ku la cji ga zów spa li no wych
(EGR) i se lek tyw nej� re duk cji ka ta li tycz nej (SCR) oraz fil tra czą -
stek sta łych (DPF) in ży nie rom FPT In du strial uda ło się zbu do wać
eko lo gicz ny sil nik o wy so kich pa ra me trach w za kre sie mo cy
i mo men tu ob ro to we go, któ ry nie jest więk szy od swe go po -
przed ni ka. Sta no wi to do dat ko wy atut, bo sil nik F36 nie ogra ni -
cza wi docz nos�ci do przo du, ani nie za kłó ca ogól nej sty li sty ki
ma szy ny – wy ja śnia Pa weł Kwie ciń ski.
No we ko par ko -ła do war ki zo sta ły skon stru owa ne z my ślą o za -
pew nie niu wy go dy i bez pie czeń stwa użyt ko wa nia. We wszyst kich
mo de lach za sto so wa no ka bi nę o dzię sięć pro cent więk szą niż
sto so wa na w ma szy nach Se rii C. Dzię ki te mu ob słu gu ją cy ma szy -
nę nie za cze pia sto pa mi i ko la na mi o drzwi czy ścia ny ka bi ny. 
Kon struk to rzy CNH za dba li też o bez pie czeń stwo ope ra to rów. Ka -
bi na jest bo ga to prze szklo na, co za pew nia do sko na łą wi docz -
ność w za kre sie 360°. Pra cę przy złej po go dzie oraz w ciem no -
ści umoż li wia ze spół efek tyw nych reflektorów ro bo czych.
Na uwa gę za słu gu je tak że sze reg in nych ele men tów wy po sa -
że nia pod no szą cych bez pie czeń stwo użt ko wa nia ma szyn, ta -
kich jak cer ty fi ko wa ne za bez pie cze nia ka bi ny ROPS i FOPS,
stan dar do we za wo ry zwrot ne w si łow ni kach hy drau licz nych.
No we ma szy ny wy po sa żo no też w zin te gro wa ny sys tem au dio
z Blu eto oth oraz ze wnętrz nym mi kro fo nem umoż li wia ją cy pro -
wa dze nie roz mów te le fo nicz nych.
Pa weł Kwie ciń ski zwra cał uwa gę uczest ni ków pre zen ta cji, że
choć ko par ko -ła do war ka jest z na tu ry rze czy ma szy ną uni wer -
sal ną, to na byw cy no wych mo de li z Se rii D mo gą pójść jesz cze
krok da lej i le piej do pa so wać ma szy nę do swo ich co dzien nych
po trzeb. Za ma wia jąc ma szy nę moż na na przy kład wy brać ra mię
ko par ko we o róż nej geo me trii – To ol Car rier lub pro ste. Zde cy -
do wać moż na się tak że na ręcz ną lub au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów oraz do po sa żyć ma szy nę w po moc ni czy układ hy drau -
licz ny słu żą cy do za si la nia sze ro kiej ga my na rzę dzi ro bo czych.
Skrzy nia bie gów ty pu Po wer Shut tle sta no wi stan dar do we wy -
po sa że nie ma szyn B1 00D i B1 10D, z ko lei prze kład nię Po wer
Shift moż na za sto so wać we wszyst kich trzech mo de lach. Nie -
za leż nie od wy bra nej prze kład ni zmia na bie gów na stę pu je nie -
mal nie zau wa żal nie i bar dzo płyn ne, co zna czą co pod no si kom -
fort i wy daj ność pra cy. Ko lej nym prze ja wem swo bo dy kon fi gu ra -
cji ma szyn jest moż li wość wy po sa że nia ich w tra dy cyj ne dźwi -
gnie me cha nicz ne lub joy stic ki. W obu wer sjach za dba no o za -
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pew nie nie mak sy mal nej wy go dy ob słu gu ją ce go ma szy nę. Dla te -
go zmie nio no nie co po ło że nie dźwi gni ste ru ją cych, tak aby nie
ko li do wa ły one z ko la na mi ope ra to ra. Zmo der ni zo wa ny joy stick
ze zin te gro wa nym in no wa cyj nym prze łącz ni kiem rol ko wym
umoż li wia z ko lei jesz cze więk szą pre cy zję w ope ro wa niu łyż ką.
Opcjo nal nie ma szy ny do po sa żyć moż na w umiesz czo ny za kie -
row ni cą pręd ko ścio mierz.
W ma szy nach Se rii D za sto so wa no ca ły sze reg roz wią zań
opty ma li zu ją cych ich wy daj ność. Wśród nich na uwa gę za słu -
gu je stanowiący stan dar do we wyposażenie  tryb Eco. Je go za -
ada niem jest au to ma tycz na re gu la cja pręd ko ści ob ro to wej sil -
ni ka i do bór ci śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym. Roz wią za nie
to ujaw nia swo je za le ty we wszyst kich pra cach, któ re nie wy -
ma ga ją utrzy my wa nia sta łej pręd ko ści i mo cy jed nost ki na pę -
do wej. Tryb Eco po ma ga utrzy my wać sil nik w do brej kon dy cji,
w okre sie dłuż szej bez czyn no ści au to ma tycz nie go wy łą cza,
co przy no si tak że ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa. Prze cięt nie
oszczęd no ści mo gą się gać na wet dzie się ciu pro cent. 
Kon struk to rzy no wych ko par ko -ła do wa rek New Hol land za -
dba li o uła twie nie ich co dzien nej ob słu gi ser wi so wej. Wszyst -
kie punk ty wy ma ga ją ce czę stej in spek cji są ła two do stęp ne
z po zio mu pod ło ża. Filtr DPF jest prak tycz nie bez ob słu go wy,
a ha mul ce za mon to wa ne w pia stach re duk cyj nych moż na kon -
ser wo wać bez ko niecz no ści de mon ta żu osi. 

z Szybkozłącze pozwala na szybką wymianę narzędzi roboczych, co znacząco zwiększa
produktywność i zakres zastosowań maszyn

z New Hol land zde cy do wa nie pod niósł po przecz kę w za kre sie osią gów, kom for tu i bez pie czeń stwa. Każ dy z na byw ców naj now szej ge ne ra cji ko par ko -ła do war ki tej mar ki
mo że być prze ko na ny, że za in we sto wał w ma szy nę, któ ra go nie za wie dzie na wet w eks tre mal nie trud nych za sto so wa niach
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Wpraw dzie ka len da rzo wa zi ma trwa, ale dla przed się -
bior ców zaj mu ją cych się utrzy ma niem dróg roz po -
czął się go rącz ko wy okres prac przy go to waw czych
do no we go se zo nu. Wie le z nich zwią za nych jest
z kom ple to wa niem sku tecz ne go par ku ma szyn, a jed -
nym z wio dą cych pro du cen tów w tym za kre sie jest
fran cu ska fir ma No re mat. W Pol sce ich dys try bu to -
rem jest spół ka ko mu nal ny.pl
No re mat to pro du cent wy so kiej kla sy ma szyn i urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych do utrzy ma nia te re nów zie lo nych. Jej in ży nie ro wie przy pro jek to -
wa niu ko lej nych ge ne ra cji ma szyn wy ko rzy stu ją 40-let nie do świad cze -
nie fir my w tym za kre sie. W efek cie wy so ka ja kość pro duk tów i uni kal -
ność wie lu roz wią zań spra wi ła, że mar ce za ufa ło już po nad 10.000 klien -
tów. Pro duk cja w znacz nym stop niu jest zauto ma ty zo wa na, ale i tak
do za spo ko je nia po trzeb wszyst kich klien tów po trze ba 300-oso bo wej
ka dry pra cow ni ków. Czu wa ją oni nad pra wi dło wym pro ce sem pro duk cji
pro fe sjo nal nych roz wią zań dla utrzy ma nia dróg i kształtowania kra jo bra -
zu (ko sze nie i sprzęt do przy ci na nia) oraz zbie ra nia bio ma sy (sprzęt
do prze twa rza nia od pa dów zie lo nych). 

Ko sze nie czas za cząć

f Wśród bar dzo bo ga tej ofer ty znacz ną część obej mu ją ko siar ki wy -
się gni ko we. Kom plet na ga ma róż no rod nych mo de li po zwa la
na opty mal ne do pa so wa nie ma szyn do in dy wi du al nych po trzeb
użyt kow ni ków. Przede wszyst kim są wy ko rzy sty wa ne w pra cach
zwią za nych z utrzy ma niem przy droż nych po bo czy i te re nów zie lo -
nych w po bli żu szla ków ko mu ni ka cyj nych (au to stra dy, dro gi, dro gi
lo kal ne, ka na ły, to ry ko le jo we...) lub w rol nic twie i le śnic twie
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No re mat pro du ku je kil ka se rii ta kich urzą dzeń. Wie lu klien tów
wy bie ra mo de le De xtra, któ re w prze my śla ny spo sób łą czą
w so bie licz ne in no wa cje No re mat. Dzię ki te mu za pew nia ją
dłuż szą ży wot ność i lep szą wy daj ność, a tak że niż sze kosz ty
eks plo ata cyj ne. I tak na przy kład za krzy wio na bel ka wy się gni -
ka za pew nia więk szy prze świt pod ra mie niem, co szcze gól nie
przy da je się pod czas pra cy po za ba rie ra mi dro go wy mi lub
ogro dze nia mi. Z ko lei amor ty za tor co fa nia – wbu do wa ny w za -
cze pie ma szy ny – za po bie ga zła ma niom w przy pad ku ude rze -
nia pod czas wy ko ny wa nia ma new rów w jeź dzie do ty łu. 
Nie  mniej szym po wo dze niem cie szą się ko siar ki Opti ma. Wy bie -
ra ją je głów nie przed się bior cy zaj mu ją cy się utrzy ma niem po bo -
czy dro go wych. Ma szy na ta ja ko pierw sza zo sta ła wy po sa żo na
w opa ten to wa ne roz wią za nie kon cep cyj ne Vi sio bra, któ re za -
pew nia im po nu ją cy kom fort i bez pie czeń stwo. Ko siar ka wy się -
gni ko wa Opti ma tak że wy po sa żo na jest w ele men ty wy dłu ża ją -
ce bez a wa ryj ną pra cę oraz ży wot ność. Jed nym z nich jest opra -
co wa ny przez No re mat wstecz ny po chła niacz wstrząsόw.

Na to miast bar dziej wy ma ga ją cy przed się bior cy na pew no
zwró cą bacz ną uwa gę na sie dem mo de li ko sia rek wy się gni ko -
wych se rii Ma gi stra. Prze zna czo ne są do in ten syw nej pra cy
– na wet do 1500 godz. rocz nie – bez tru du po do ła ją naj cięż -
szym pra com zwią za nym z utrzy ma niem po bo czy. W tej ga mie
ma szyn na uwa gę za słu gu je wspo mnia na wcze śniej kon cep -
cja Vi sio bra, któ ra umoż li wia re gu la cje po zy cji gło wi cy co
do cen ty me tra, a do te go umoż li wia śle dze nie w tym sa mym
cza sie cię cia, dro gi oraz po bo cza. Na to miast ra mię z wbu do -
wa nym od cin kiem te le sko po wym po zwa la na pro wa dze nie
prac do wy so ko ści 10 m w pio nie.
Po za wy żej wy mie nio ny mi mo de la mi No re mat ma w ofer cie
jesz cze wię cej ko sia rek. Jed nak od pew ne go cza su du że za in -
te re so wa nie pro fe sjo nal nych wy ko naw ców prac ko mu nal nych
wzbu dza wszech stron na ma szy na VSV (po fran cu sku Véhi cu le
Se rvi ce Via bi lité „Po jazd Utrzy ma nia Dróg”). Przede wszyst kim
dla te go, że ta za pro jek to wa na głów nie do kon ser wa cji te re nów
zie lo nych ma szy na, oka zu je się tak że po nie wiel kich mo dy fi ka -
cjach sku tecz nym po moc ni kiem w wie lu in nych za da niach.
W efek cie przy da je się przez ca ły rok i np. moż na ją za mie nić
w sku tecz ny pług od śnież ny z po sy py war ką so li dro go wej.
– W Pol sce VSV jest jesz cze nie zbyt do brze zna na, ale or ga ni zu -
je my wie le te stów te re no wych, któ re cie szą się wiel ką po pu lar -
no ścią i wzbu dza ją en tu zja stycz ne re cen zje przy by łych przed -

się bior ców. Nic dziw ne go, wszak pod czas nich udo wad nia my,
że wy daj ność jest im po nu ją ca, a wszech stron ność to nie nasz
wy mysł, a rze czy wi stość – in for mu je Prze my sław Paw lak,
współ wła ści ciel spół ki ko mu nal ny.pl, bę dą cej dys try bu to rem
ma szyn No re mat w Pol sce.
Wy bit ne osią gi po jazd za wdzię cza dro bia zgo we mu przy go -
to wa niu je go pro jek tu. Je go se ryj ną pro duk cję po prze dzi -
ły cztery la ta żmud nych ba dań i ana liz i do pie ro po których
tra fił na li nie mon ta żo we. W efek cie po wsta ła wie lo funk cyj na
ma szy na łą czą ca w so bie ce chy wie lu na rzę dzi. Dzię ki te mu
z rów nym po wo dze niem mo że ona sko sić tra wę, przy ciąć
ga łę zie, pod lać kwia ty i krze wy, umyć zna ki dro go we oraz
ba rier ki, a zi mą usu nąć śnieg oraz zli kwi do wać go ło ledź. Bo -
ga te oprzy rzą do wa nie jest do pa so wa ne do współ pra cy
z gło wi ca mi ro bo czy mi i ca łą kon struk cją po jaz du, a tak że
z wy się gni kiem, dys po nu ją cym za się giem 7,3 me tra. Użyt -
kow ni cy do ce nią tak że funk cjo nal ną skrzy nię ła dun ko wą,
w któ rej moż na bez piecz nie prze wo zić do dat ko we na rzę dzia
i ma te ria ły. Dzię ki ta kiej kon struk cji oraz za sto so wa nym tech -
no lo giom ma szy na mo że być przy dat na przez ca ły rok.
A mno gość za sto so wań nie spra wia, że jest mniej wy daj na
i tra ci na sku tecz no ści w wy ko ny wa niu pod sta wo wej funk cji,
ja ką jest ko sze nie po bo czy, skarp, na sy pów i ro wów. 

a Bez piecz ne po ru sza ne umożliwia spe cjal nie za pro jek to wa ne pod wo zie, któ re
dzię ki ob ni żo ne mu środ ko wi cięż ko ści za pew nia do brą sta bil ność w każ dych
wa run kach. Z ko lei znaj du ją cy się po le wej stro nie po jaz du VSV sil nik sta no wi
na tu ral ną prze ciw wa gę do wy się gni ka pod czas pra cy

a War to wie dzieć, że wszyst kie wy się gni ki hy drau licz ne No re mat mają sze ro ki wy bór za -
kre sów, opcji i na rzę dzi do sto so wa nych do wszyst kich ro dza jów za sto so wań. Dla te go
po za ko sze niem tra wy umoż li wia ją tak że ści na nie krze wów, przy ci na nie ga łę zi oraz
od mu la nie przy droż nych ro wów od wod nia ją cych

a Kon struk to rzy za dba li, aby miej sce pra cy w ma szy nie VSV by ło mak sy mal nie wy god ne
i bez piecz ne. I tak, opty mal ną wi docz ność za pew nia ją du że prze szkle nia oraz za krzy wio -
ny kształt ka bi ny. Dzię ki te mu oraz wy su nię ciu ka bi ny do przo du ope ra tor ma do sko na ły
wi dok na ca ły ob szar ro bo czy, a tak że umoż li wia bez piecz ne po ru sza nie się po dro gach
pu blicz nych. Kom fort pra cy po pra wia tak że do sko na łe wy ci sze nie
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Wło ski pro du cent dzia łal ność w Pol sce roz po -
czął w po ło wie 2018 ro ku, a pierw sze ma szy ny
zo sta ły sprze da ne w lu tym 2019 ro ku. Od te go
cza su sprze daż ma szyn Ener gre en ro sła wy kład -
ni czo i do koń ca ubie głe go ro ku łącz ne ob ro ty fir -
my w Pol sce prze kro czy ły 2.300.000 eu ro, z cze -
go pra wie 1.000.000 zo stał osią gnię ty w ubie -
głym ro ku. To do sko na le ob ra zu je po ten cjał, ja -
kim dys po nu je fir ma, oraz ogrom ne za in te re so -
wa nie pol skich klien tów. 
– Zbie ra my te raz owo ce cięż kiej, sys te ma tycz nej
pra cy, któ rą wy ko na łem w ostat nich la tach. Mam
tu na my śli sze reg te re no wych po ka zów, któ re or -
ga ni zo wa łem na te re nie ca łej Pol ski. Oczy wi ście
to rów nież za słu ga mo ich ko le gów z Włoch, któ -
rzy w nich uczest ni czy li. Spę dza jąc wie le go dzin
za ste ra mi ma szyn udo wad nia li na pol skich au to -
stra dach, że po ten cjał ILF to nie tyl ko pro du cenc -
kie prze chwał ki, ale twar de fak ty mie rzo ne ki lo -
me tra mi sko szo nych po bo czy. Efek ty tej pra cy
zbie ra my te raz w po sta ci du żej ilo ści za mó wień
zło żo nych za rów no przed se zo nem, jak i w trak cie
je go trwa nia – pod su mo wu je Ire ne usz Tom ków
reprezentujący Ener gre en Pol ska. 
A że nie są to czcze prze chwał ki świad czyć mo że
po czą tek te go ro ku. Mia no wi cie bę dąc u pro gu no -
we go se zo nu ko sze nia zie le ni Ener gre en już uzy sku -
je do sko na łe re zul ta ty w po sta ci no wych, kon kret -
nych za mó wień. I tak już w po ło wie stycz nia 2022 ro -

ku klien ci po twier dzi li chęć za ku pu no wych ma szyn
na łącz ną kwo tę o war to ści po nad 0,5 mi lio na eu ro!.
Na tę su mę skła da ją się fak tu ry za trzy ma szy ny ILF
ALPHA i dwie ma szy ny ROBOEVO.
– Bar dzo się cie szę, że fir my pod cho dzą do
sprawy za ku pów sprzę tu tak pro fe sjo nal nie
i w do bie dzi siej szych glo bal nych pro ble mów
z do stęp no ścią pod ze spo łów oraz go to wych wy -
ro bów sta ra ją się za gwa ran to wać od po wied nią
ba zę sprzę to wą już na po cząt ku ro ku. To też po -
ka zu je, że zdo ła li śmy zdo być ich za ufa nie, co
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Ener gre en podkręca tem po

Sys te ma tycz ne, pro fe sjo nal ne dzia ła nia pro mo cyj ne, po par te ja ko ścią i wy daj no ścią ma szyn,
przy czy ni ły się do te go, że Ener gre en zy skał nie tyl ko du żą roz po zna wal ność mar ki, ale tak że
zdobył po zy cję li de ra pol skie go ryn ku pro fe sjo nal nych ma szyn ko szą cych. A po czą tek te go ro -
ku su ge ru je, że fir ma ma du że szan se, by przo dow nic two w tym seg men cie jesz cze wzmoc nić.

a Fir ma PAROKS do prac pie -
lę gna cyj nych na ob wod ni cy
Kra ko wa, bę dą cej czę ścią
au to stra dy A4, wy ko rzy stu je
ma szy nę ILF

s Na to miast fir ma RETERMO-
SERWIS tra wę, z na sy pów
ko le jo wych wzdłuż DK9 ko ło
Rze szo wa, ko si zdal nie ste -
ro wa ną ma szy ną RoboEVO 
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przy tak du żej kon ku ren cji, ja ka ist nie je w tej
bran ży, jest dla nas bar dzo sa tys fak cjo nu ją ce
i do pin gu je do czy nie nia dal szych wy sił ków
w ce lu po pra wy ja ko ści na szych usług – za pew -
nia Ire ne usz Tom ków. 
Z do świad cze nia wy ni ka, że w Pol sce se zon in -
ten syw ne go ko sze nia roz po czy na się za zwy czaj
w ostat niej de ka dzie kwiet nia i trwa prak tycz nie
do koń ca paź dzier ni ka. Oczy wi ście pod wa run -
kiem, że nie za cho dzą ano ma lie po go do we.
W tym cza sie – w za leż no ści od ro dza ju kon trak -
tu – w miej scach ob ję tych zle ce niem wy ko ny -
wa nych jest naj czę ściej od dwóch do czte rech
wy ko szeń. To wy mu sza du żą in ten syw no ść
prac i aby wła ści wie wy wią zać się z kon trak tu
ab so lut nie naj waż niej sza jest mak sy mal na wy -
daj ność ko sze nia tra wy. 
– Naj le piej to wy ja śnić na kon kret nym przy kła dzie.
Za łóż my, że przed się bior stwo ma kon trakt na kon -
ser wa cję zie le ni na 50-ki lo me tro wym od cin ku dro -
gi eks pre so wej o łącz nej po wierzch ni skarp oko -
ło 1.500.000 m2. Tra wę na tym are ale na le ży sko -
sić jed no ra zo wo w ter mi nie 21 dni, a to wy mu sza
wy daj ność wy no szą cą oko ło 70.000 m2 dzien -
nie. I ta ka wła śnie ilość jest moż li wa do osią gnię -
cia dzię ki ma szy nom Ener gre en. Udo wod nio no
bo wiem w prak tycz nym za sto so wa niu, że śred nia
wy daj ność pro fe sjo nal nej ko siar ki ko ło wej ILF Al -
pha to w pol skich wa run kach oko ło 7.000 m2/go -
dzi nę. Z ko lei 40-kon ny ro bot gą sie ni co wy ste ro -
wa ny ra dio wo – RoboEVO po ru sza jąc się po skar -

pie z pręd ko ścią ro bo czą 3 km/h jest w sta nie
osią gnąć wy daj ność w oko li cach 3.000 m2/go dzi -
nę. W efek cie obie ma szy ny pra cu jąc jed no cze -
śnie mo gą w cią gu jed nej go dzi ny sko sić tra wę
z are ału 10.000 m2, a dzień za koń czyć z wy ni -
kiem 70.000 m2 – wy li cza Ire ne usz Tom ków
I w tym tak na praw dę tkwi ta jem ni ca suk ce su fir -
my Ener gre en. Po pro stu za sprze da żo wy mi suk -
ce sa mi sto ją licz by, któ re naj szyb ciej prze ma wia -
ją do bran żo wych przed się bior ców. Zwłasz cza,
że ilość po par ta jest ja ko ścią, któ ra gwa ran tu je
cią głą pra cę. Za pew ne dla te go du ża część przed -
się bior ców po za ku pie pierw szej ma szy ny Ener -
gre en wkrót ce de cy du je się na za kup ko lej nych,
gdyż dzię ki te mu wy ko nu ją swo je kon trak ty ter mi -
no wo i w se zo nie mo gą ich zre ali zo wać wię cej, co
au to ma tycz nie prze kła da się na wyższe zy ski.

www.energeen.it

a Dłu gie ra mię wy się gni ka ma -
f szy ny ILF B2 000 wy ko rzy stu je

przed się bior stwo DRWALEX.
Dzię ki te mu na wet naj wyż sze
skar py przy dro dze S22 ko ło
El blą ga jest w sta nie sko sić
za jed nym prze jaz dem.
Do mniej szych na sy pów
na tej sa mej dro dze fir ma uży -
wa ILF mo del S1 500 (na zdję -
ciu z pra wej)

s Z ko lei przed się bior stwo
DROGMAR bar dzo chwa li ro -
bo ty gą sie ni co we RoboEVO,
któ re szyb ko ko szą tra wę
z ro wów przy dro dze eks pre -
so wej S7 ko ło Gdań ska
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No wa ge ne ra cja ro bo tów McConnel
Dru ga ge ne ra cja zdal nie ste ro wa nych, gą sie ni co wych ro bo tów ROBOCUT fir my
McConnel cha rak te ry zu je się więk szą wy trzy ma ło ścią i trwa ło ścią. Gwa ran tu je też więk -
szą wy daj ność, a dzię ki czyst szym, ni sko emi syj nym sil ni kom Sta ge V przy no si wy mier ne
ko rzy ści w po sta ci niż szych kosz tów eks plo ata cyj nych.

No wa jed nost ka na pę do wa jest nie tyl ko eko lo -
gicz na i oszczęd na, ale tak że sil na, gdyż trzy cy lin -
dro wy tur bo die sel ge ne ru je moc 56 KM, a do ła -
do wa ny sil nik czte ro cy lin dro wy dys po nu je mo -
cą 75 KM. Speł nie nie nor my naj now szych prze pi -
sów do ty czą cych emi sji Sta ge V osią gnię to dzię ki
za sto so wa niu sys te mu DPF, bez ko niecz no ści
sto so wa nia AdBlue. Po za tym opra co wa ne we
współ pra cy z Hatz GmbH sil ni ki mo gą pra co wać
na zbo czach o na chy le niu na wet 55 stop ni.
Mo der ni za cja ro bo tów po le ga ła tak że na zwięk -
sze niu ich trwa ło ści i wszech stron no ści. W tym
ce lu ma szy ny wy po sa żo ne zo sta ły w po dwój ne
pa łą ki za bez pie cza ją ce w ra zie da cho wa nia. Zo -
sta ły po więk szo ne, za pew nia jąc lep szą ochro nę,
a do te go te raz są wy po sa żo ne w osiem de dy ko -
wa nych punk tów mo co wa nia ak ce so riów. Zwięk -
szo na kon struk cja li stew umoż li wia te raz po sa do -
wie nie no wych wy łącz ni ków bez pie czeń stwa w li -
stwach na jaz do wych. Ta kie roz wią za nie zmniej -
sza ry zy ko ich przy pad ko wej ak ty wa cji.
Ko rzyst ne zmia ny uda ło się osią gnąć tak że w sa -
mym nad wo ziu ro bo tów. Przede wszyst kim uda ło
się zmniej szyć ilość pa ne li, z któ rych wy ko na ne
jest nad wo zie. Dzię ki te mu zmniej szo no ilość po -
łą czeń, co mniej sza ry zy ko ich uszko dzeń. Po -
za tym w ten spo sób uzy ska no trwal sze do pa so -
wa nie i lep sze uszczel nie nie, któ re za po bie ga
wni ka niu za nie czysz czeń do wnę trza po jaz du.

Do dat ko wo zwięk szo no o 50 pro cent gru bość pa -
ne li GRP, co ko rzyst nie wpły nę ło na więk szą wy -
trzy ma łość i sztyw ność. Nie za po mnia no tak że
o zmo der ni zo wa niu zbior ni ków pa li wa i ole ju hy -
drau licz ne go. W no wej ge ne ra cji ro bo tów są one
wy ko na ne ze sta li z wy dłu żo ny mi osło na mi
pod zbior ni kiem. Ta kie roz wią za nie do dat ko wo
za bez pie cza je przed uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi i zde cy do wa nie zwięk sza ich trwa łość.
Po my śla no tak że o uspraw nie niu pra cy gą sie nic.
Przede wszyst kim uzy ska no to po przez ulep sze -
nie sprę żyn na pi na ją cych gą sie ni ce. Ko rzy ści
z te go roz wią za nia wi docz ne są głów nie w trud -
nych wa run kach te re no wych, gdyż bez tru du
umoż li wia ją tam pra cę z peł ną mo cą, bez ry zy ka
na ra że nia na awa rie. Na to miast za cho wa ne zo -
sta ły opcje gą sie nic ze stan dar do wej gu my oraz
z su per gu my z kol ca mi. Spraw dzo ne w prak tycz -
nym za sto so wa niu ty py gą sie nic umoż li wia ją ro -
bo to wi RO BO CUT2 pra cę w do wol nym kie run ku
na zbo czach o na chy le niu się ga ją cym na wet 55
stop ni. Na to miast pra cę w trud nych wa run kach
uła twia ją dwa za kre sy pręd ko ści na pę du hy dro -
sta tycz ne go. Pierw szy umoż li wia po ru sza nie się
ma szy ny z pręd ko ścią dochodzącą do 3,5 km/h,
a dru gi zwięk sza ją nawet do 7 km/h. 
Po my śla no tak że o uła twie niu pra cy ope ra to ra.
W tym ce lu zak tu ali zo wa ny zo stał ręcz ny pi lot zdal -
ne go ste ro wa nia. Przede wszyst kim zwięk szo no

a Wszyst kie ro bo ty gą sie ni co -
we fir my McConnel są kom -
pa ty bil ne z systemem GPS
„plug -and -play”, co po zwa la
na szyb ką i pro stą in sta la -
cję. Au to ma tycz ne ste ro wa -
nie GPS znacz nie zwięk sza
wy daj ność i zmniej sza zmę -
cze nie ope ra to ra

a Ręcz ny pi lot zdal ne go ste ro -
wa nia ma szy ny RO BO CUT2
zo stał rów nież zak tu ali zo wa -
ny. Obec nie ma on ulep szo -
ną gra fi kę ekra nu, szyb sze
czę sto tli wo ści od świe ża nia,
a dla po pra wy wi docz no ści
ekran LCD jest pod świe tla ny 
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je go funk cjo nal ność. Do da no ele men ty, któ re te raz
umoż li wia ją ste ro wa nie elek tro nicz ny mi prze łącz -
ni ka mi i funk cja mi osprzę tu bez po śred nio z pi lo ta.
Wpro wa dzo no rów nież bardziej czytelną gra fi kę
ekra nu, a wyższa czę sto tli wo ść je go od świe ża nia
za pew nia ope ra to ro wi płyn ną zmia nę wy świe tla nia
po szcze gól nych funk cji. Do dat ko wo ekran LCD
jest pod świe tla ny, co zna czą co po pra wia wi docz -
ność w wa run kach sła be go oświe tle nia.
Na tym nie ko niec no wych roz wią zań. Wy mie nio -
ne po wy żej są na stan dar do wym wy po sa że niu ro -
bo tów. Jed nak w opcjach moż na jesz cze bar dziej
uspraw nić działanie i znacząco zwięk szyć efek -
tyw ność wy ko ny wa nej pra cy. Jed ną z takich opcji
optymalizujących funkcjonowanie robota jest au -
to ste ro wa nie Trim ble GPS. Do stęp ne w formie
„plug -and -play”, znacz nie podnosi wy daj ność,
umoż li wia jąc ope ra to rom do kład ne ste ro wa nie
RO BO CUT2. A do kład ność ja ką moż na dzię ki te -
mu uzy skać jest iście im po nu ją ca. Się ga
do 25 milimetrów w za kre sie 150 metrów, co eli -
mi nu je mar no traw ne wza jem ne na kła da nie się
przy każ dym ko lej nym prze jeź dzie. Dla te go koszt
za ku pu oprzy rzą do wa nia szyb ko się zwra ca,
gdyż przed się bior ca za osz czę dza na cza sie wy -
ko na nia pra cy oraz na niż szych kosz tach pa li wa. 
Dru ga ge ne ra cja RO BO CUT2 jest od po cząt ku
do koń ca pro du ko wa na w za kła dzie McConnel
w Lu dlow (Shrop shi re wWielkiej Bry ta nii). Klien -
ci mo gą je za ku pić w bar dzo roz bu do wa nej sie -

ci dys try bu cyj nej, a - co waż ne - urzą dze nia są
do stęp ne nie mal na tych miast. Sieć dys try bu cyj -
na zaj mu je się oczy wi ście nie tyl ko sprze da żą,
ale tak że za pew nia pro fe sjo nal ną ob słu gę ser -
wi so wą. W Pol sce au to ry zo wa nym przed sta wi -
cie lem fir my McConell jest FarmTrade. War to
też wie dzieć, że ser wi so wa nie RO BO CUT2 jest
te raz wy god niej sze dzię ki prze nie sie niu fil tra po -
wie trza, fil tra pa li wa, kor ka wle wu ole ju oraz
wpro wa dze niu jed no czę ścio wych, zdej mo wa -
nych pa ne li bocz nych. Te raz do stęp do nich jest
bar dzo wy god ny i wy ko na nie nie zbęd nych
prze glą dów wy ma ga mi ni mal ne go cza su.

a Sze ro ka ga ma osprzę tu,
w tym fre zar ki do pni i roz -
drab nia cze, spra wia że
funk cjo nal ność ROBOCUT
nie ogra ni cza się je dy nie
do ko sze nie tra wy i wy ci na -
nie krze wów



24 Pośrednik Komunalny

Pre mie ra za mia tar ki ZMC 3.1 mia ła miej sce w ro ku 2019. Jest
ona bez po śred nią kon ty nu ator ką bar dzo uda nej kon struk cji
ZCM 3.0. Po przed nicz ka cie szy ła się bar dzo du żym uzna niem
ko mu nal nych przed się bior ców, ale i no wy mo del przez kil ka lat
zdo łał już ze brać wie le po chleb nych opi nii.
Za mia tar ka ZMC 3.1 jest to za mia tar ka ele wa to ro wa, czy li
z me cha nicz nym trans por tem za nie czysz czeń. W uprosz cze -
niu za sa da dzia ła nia za mia tar ki opie ra się na sys te mie dwóch
szczo tek ta le rzo wych i szczot ki wal co wej, któ re oczysz cza ją
po wierzch nię, oraz prze no śni ka trans por tu ją ce go za nie czysz -
cze nia. W po rów na niu z po przed nim mo de lem w tej wer sji po -
jazd zo stał wy po sa żo ny w me cha nizm, któ ry w ra mach przy go -
to wa nia do po zy cji trans por to wej nie tyl ko pod no si szczot ki,
ale rów nież cho wa je w ob ry sie ma szy ny. Ni by drob na rzecz,
ale zde cy do wa nie uspraw nia trans port za mia tar ki, a po za tym
oszczę dza czas i zwięk sza bez pie czeń stwo. Na tym zmia ny
w po rów na niu do po przed ni ka się nie koń czą. I tak, zmie nio na
zo sta ła tak że bu do wa szczot ki wal co wej, gdyż wa lec z two rzy -
wa sztucz ne go za stą pio no wy mien ny mi pier ście nia mi (wień ca -
mi) na kła da ny mi na wał no śny. To prak tycz ne roz wią za nie po -

zwa la w pro sty i szyb ki spo sób do sto so wać za mia tar kę
do kon kret nych za dań. W za leż no ści od stop nia za bru dze nia
czysz czo nej po wierzch ni moż na za kła dać wień ce o róż nych
kla sach twar do ści, a to zde cy do wa nie po pra wia ja kość pra cy,
a w wie lu przy pad kach przy spie sza wy ko na nie za da nia. Ko lej -
na zmia na do ty czy pul pi tu ste ru ją ce go. Przede wszyst kim wy -
świe tlacz zo stał zmniej szo ny, a dzię ki te mu zaj mu je mniej miej -
sca w ka bi nie cią gni ka. Mniej szy roz miar uła twia umiej sco wie -
nie go w do god nym dla ope ra to ra miej scu, co uła twia kon tro lę
pra cy za mia tar ki, ale też zwięk sza bez pie czeń stwo po ru sza nia
się po dro dze. A ro la pul pi tu jest klu czo wa, gdyż umoż li wia
zdal ną ob słu gę wszyst kich klu czo wych funk cji ma szy ny. W do -
dat ku kon struk to rzy mak sy mal nie upro ści li je go ob słu gę i ope -
ra tor bar dzo szyb ko mo że usta wić żą da ne pa ra me try. Pul pit
przede wszyst kim po zwa la ope ra to ro wi bez wy cho dze nia z ka -
bi ny na uru cha mia nie szczo tek, re gu la cję ich do ci sku, pręd ko -
ści ob ro to wej i po chy le nia, a tak że ob słu gę ele wa to ra (w tym
włą cze nie ru chu wstecz ne go, gdy doj dzie do je go za blo ko wa -
nia), za łą cza nie zra sza nia czy świa teł. Dla te go do ob słu gi ze -
sta wu – za mia tar ki i cią gni ka – wy star czy jed na oso ba. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.pronar.pl

Za mia tar ka ele wa to ro wa 

PRONAR ZMC 3.1
Uni wer sal ność za mia ta rek spra wi ła, że w ostat nich la tach sta ły się one nie zbęd nymi ma szy -
nami wy ko rzy sty wa nymi w pra cach zwią za nych z utrzy ma niem po rząd ku na dro gach, uli cach i
w in nych miej scach uży tecz ność pu blicz nej. Spraw dzo ne i efek tyw ne za mia tar ki pro du ku je też
pod la ski Pro nar, a jed ną z naj bar dziej uda nych kon struk cji jest mo del PRONAR ZMC 3.1.
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Uprosz czo na do mak si mum ob słu ga obej mu je
tak że co dzien ne czyn no ści pie lę gna cyj ne i ser wi -
so we. Dzieje się tak mię dzy in ny mi dla te go, że
pod no szo na po kry wa i od chy la ne na bok zbior ni -
ki na wo dę za pew nia ją wy god ny do stęp do ele -
wa to ra, uła twia jąc kon tro lę i czysz cze nie.
Bar dzo uży tecz ny i pod no szą cy kom fort użyt ko -
wa nia jest układ zra sza nia z dy sza mi umiesz czo -
ny mi przed szczot ka mi ta le rzo wy mi, szczot ką wal -
co wą i nad prze no śni kiem. Ta kie roz wią za nie za -
po bie ga ku rze niu pod czas pra cy, a to ko rzyst nie
wpły wa na zdro wie osób znaj du ją cych się w po bli -
żu oraz na śro do wi sko na tu ral ne. Re gu lo wa na
sze ro kość pra cy w za kre sie 2,4-2,7 metra po zwa la
uzy skać du żą wy daj ność za mia ta nia. Na to miast
za mon to wa nie trze ciej (wy su wa nej) szczot ki bocz -
nej po wo du je zwięk sze nie sze ro ko ści za mia ta nia
do ok. 3,1 m. Umoż li wia ona tak że pod mia ta nie
z przy droż nych rynsztoków, za to czek na stu dzien -
ki ka na li za cyj ne oraz  spoczynków. 
W mo de lu ZMC 3.1 za mon to wa no dwie pom py
hy drau licz ne. Jed na jest od po wie dzial -
na za na pęd ukła du ro bo cze go (szczo tek),
a dru ga za si la wszyst kie si łow ni ki. Sys tem hy -
drau licz nej re gu la cji przed nich szczo tek ta le -
rzo wych za pew nia ich uło że nie w ta kiej po zy cji
ro bo czej, aby efek tyw nie za gar nia ły za nie -
czysz cze nia pod szczot kę wal co wą. 
Ze bra ne za nie czysz cze nia opróż nia ne są po przez
bocz ny wy syp, któ ry od by wa się na pra wą stro nę
(pa trząc w kie run ku jaz dy). Uła twia on pra cę ope -
ra to ro wi szcze gól nie pod czas wy ła dun ku za nie -
czysz czeń na przy cze pę lub do kon te ne ra Ten
mo del zo stał wy po sa żo ny w zbior nik na za nie -
czysz cze nia o po jem no ści 3 m3, a mo że być uno -
szo ny na wy so kość 2,2 metra. War to wie dzieć, że
ope ra cję opróż nia nia po prze dza au to ma tycz ne
wy su nię cie pod pór hy drau licz nych, któ re sta bi li -
zu ją ma szy nę. Do dat ko wo za mia tar ka ZMC 3.1

jest wy po sa żo na w myj kę wy so ko ci śnie nio wą
wraz ze zwi ja czem, 15-metrowym przewodem
oraz lan cą my ją cą. Układ za si la nia lan cy ma od -
dziel ną pom pę za pew nia ją cą ci śnie nie 150 bar,
umoż li wia jąc wy daj ne my cie wiat przy stan ko -
wych, ła wek w par kach, zna ków dro go wych itp.
Dłu gą, bez ko niecz no ści uzu peł nia nia, pra cę za -
pew nia nie tyl ko du ża po jem ność zbior ni ka
na zmiot ki, ale tak że du ża po jem ność dwóch
zbior ni ków na wo dę. Po nad 1.100 li trów po jem -
no ści umoż li wia efek tyw ną pra cę za rów no w my -
ciu przy droż nych ele men tów in fra struk tu ry, jak
i zra sza nie po wierzch ni przed szczot ka mi. Istot ne
jest tak że to, że zbior ni ki znaj du ją się po bo kach
ma szy ny, dzię ki cze mu są bar dziej „bez piecz ne”,
ale też po lep sza ją sta bil ność za mia tar ki. Wszyst -
kie opi sa ne roz wią za nia spra wia ją, że za mia tar ka
jest bar dzo efek tyw nym urzą dze niem, a jej
maksymalna wy daj ność wy no si 54.000 m2/h.
Mo del ZMC 3.1 przy sto so wa ny jest do agre ga cji
z wszyst ki mi cią gni ka mi do stęp ny mi na ryn ku
– wy po sa żo ny mi w dol ny za czep trans por to wy ty -
pu wi deł ko we go, pi ton fix lub hak o mi ni mal nej
no śno ści pio no wej 1.700 kg i pręd kość WOM wy -
no szą cą 540 obr/min. 
Moż li wość współ pra cy z cią gni kiem rol ni czym
jest ogrom ną za le tą dla wie lu przed się biorstw
ko mu nal nych od po wie dzial nych za czy stość
dróg oraz po bo czy dro go wych. Przede wszyst -
kim dlate go, że je den cią gnik mo że być wy ko -
rzy sty wa ny w wie lu róż no rod nych za da niach. To
zde cy do wa nie po pra wia efek tyw ność je go wy -
ko rzy sta nia, a przed się bior stwo mo że w zna czą -
cy spo sób ogra ni czyć  kosz ty.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Pod sta wo we pa ra me try za mia tar ki 
PRONAR ZMC3.1

Wy so kość wy ła dun ku zmio tek:              2,2 m
Ma sa:                                                         3,3 t
Po jem ność zbior ni ka na śmie ci:              3 m3

Po jem ność zbior ni ków na wo dę:          1.100 l
Sze ro kość ro bo cza:               od 2,4 do 2,7 m
Wy daj ność:                                  54.000 m2/h

s Na pod kre śle nie za słu gu je
fakt, że ma szy na pod czas
pra cy wznie ca nie wie le ku -
rzu. Na to miast sze ro kość za -
mia ta nia wy no szą ca od 2,4
do 2,7 metra po zwa la sku -
tecz nie oczy ścić w jed nym
prze jeź dzie ca ły pas jezd ni

sZamiatarka ZMC 3.1 mo -
że być do sko na łym uzu -
peł nie niem ze sta wu dro -
go we go wy ko nu ją ce go
pra ce po rząd ko we
wzdłuż po bo czy
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Spół ka zo sta ła utwo rzo na w roku 1993  ja ko
Za kład Pro duk cyj no-Han dlo wy Związ ku
Nie wi do mych w Kiel cach. Pod no wą na zwą
SZCZOT-TECH KIELCE Sp. z o.o. funk cjo nu je
od ma ja ubiegłego roku.
Fir ma zaj mu je się pro duk cją i re ge ne ra cją
szczo tek do za mia ta rek ulicz nych, oczysz cza -
rek lot ni sko wych i urzą dzeń czysz czą cych firm
kra jo wych i za gra nicz nych. Po za tym oferuje
szczotki dla rol nic twa oraz prze my słu tech nicz -
nego i na in dy wi du al ne za mó wie nia. Sze ro ki
wa chlarz pro duktów oraz pro duk cja kie ro wa -
na przede wszyst kim do pro fe sjo nal nych
użyt kow ni ków wiąże się ze sto so wa niem
naj now szych tech no lo gii oraz naj wyż szej ja -
ko ści ma te ria łów. Do dat ko wo ogrom nym atu -
tem spół ki jest do świad czo na ka dra pra cow ni -
cza, któ ra wspar ta no wo cze snym par kiem ma -
szyn umoż li wia pro duk cję szczo tek na świa to -
wym po zio mie. 
Nic więc dziw ne go, że kie lec kie szczot ki znaj du ją
na byw ców, dla któ rych ja kość i sku tecz ność
oczysz cza nia jest naj waż niej szym kry te rium wy -
bo ru. Dlate go głów ny mi kon tra hen ta mi są naj -
waż niej sze fir my ko mu nal ne oraz naj więk sze
pol skie lot ni ska.
Klien ci po szu ku ją cy szczot ek do za mia ta rek
ulicz nych znaj dą w ofer cie szczot ki wal co -
we wy ko na ne z wy so kiej ja ko ści ma te -
ria łów. Ich opra wa wy ko na na jest z tu lei
z two rzy wa sztucz ne go o śred ni cach ze -
wnętrz nych 75 mm, 90 mm, 125 mm,
160 mm, 200 mm i 240 mm. Na to miast mak sy -
mal na śred ni ca szczot ki wy no si 675 mm. Mo co -
wa nie na wał za mia tar ki umoż li wia ją pro fi le kwa -
dra to we o wy mia rach: 34x3 4 mm, 41x41 mm,
46x46 mm, oraz 51x 51 mm. To są ty po we wy -
mia ry, ale fir ma jest w sta nie wy ko nać za rów no
szczot ki wal co we, jak i po zo sta łe o wy mia rach
do pa so wa nych do in dy wi du al nych po trzeb użyt -
kow ni ka. Z ko lei opra wa szczo tek ta le rzo wych
wy ko na na jest ze sklej ki wo do od por nej
lub two rzy wa sztucz ne go o gru bo -
ściach 20 mm, 25 mm, 30 mm, i śred ni -
cy mak sy mal nie do 900 mm.
W za mia tar kach bar dzo czę sto wy ko -
rzy sty wa ne są szczot ki pier ście nio we,
a tech no lo gia sto so wa na do ich pro -
duk cji w kie lec kiej fir mie za po bie ga

wy pa da niu po je dyn czych dru tów, co
znacz nie prze dłu ża trwa łość szczot ki.
W tym wy pad ku opra wa wy ko na na jest
na rin gu sta lo wym o śred ni cach we wnętrz -

nych 77 mm, 110 mm, 128 mm, 162 mm,
178 mm, 205 mm, 220 mm, 254 mm,

300 mm, a śred ni ca ze wnętrz na szczotek
wynosi od 300 do 900 mm.
O tym, że spół ka SZCZOT-TECH wy twa rza naj -
wyż szej ja ko ści wy ro by świad czą naj le piej opi -
nie jej użyt kow ni ków.
– Od bli sko ośmiu lat z po wo dze niem wy ko -
rzy stu je my w na szych za mia tar kach szczot ki
BEMA wy pro du ko wa ne przez kie lec ką spół -
kę. Ma my ich kil ka ro dza jów, ale wszyst kie
są in ten syw nie eks plo ato wa ne i mu szą wy -

ka zać się w spe cy ficz nych, trud nych wa run -
kach. Mia no wi cie na sze przed się bior stwo zaj -

mu je się bu dow nic twem dro go wym, a wspo mnia -
nych szczotek uży wa my do oczysz cze nia po -
wierzch ni przed wy la niem na wierzch ni as fal to wej.
Na ra żo ne są więc na eks tre mal ne ście ra nie, ale
za sto so wa ne w nich po łą cze nie od por ne go two -

rzy wa z me ta lo wym dru tem za pew nia od po -
wied nią trwa łość, a do te go sku tecz nie

oczysz cza ją one po wierzch nię już za jed -
nym prze jaz dem. Ko rzy sta my więc w re zul -
ta cie z szyb ciej wy ko na nej pra cy, a tak że
na kosz tach pa li wa i za ku pu no wych szczo -

tek – pod li cza Krzysz tof Hy ski z Przed się -
bior stwa Ro bót Dro go wych w Zwo le niu.

Kie lec kie przed się bior stwo spe cja li zu je się tak że
w pro duk cji szczo tek do bar dzo spe cja li stycz nych
i od po wie dzial nych prac, jak na przy kład do za mia ta -
rek zaj mu ją cych się utrzy ma niem w na le ży tej czy sto -
ści pa sów i dróg tech nicz nych lot nisk pa sa żer skich.
Ich pro duk ty moż na spo tkać w głów nych por tach lot -

ni czych na sze go kra ju, a współ pra cu ją z oczysz -
czar ka mi lot ni sko wy mi tak zna nych pro du -

cen tów jak: Øve ra asen, Bu cher
Schörling, Za ugg, Vam mas, Schmidt,
Fre sia, Jet bro om by Bo schung.
W tym wy pad ku ka se ty są za bu -
do wa ne na pro fi lu z two rzy wa

sztucz ne go, z dru tem ocyn ko wa -
nym prze strzen nie fa lo wa nym o

grubości 0,45 lub 0,7 mm i osa dzo -
nym w tu lej kach z two rzy wa sztucz ne go.

Ma szy ny ko rzy sta ją ze szczo tek pier ście nio -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.szczot-tech.com

Szczot ka szczot ce nie rów na
O tym, że czę sto „dia beł tkwi w szcze gó łach” prze ko na ni są wszy scy. Jed nym z ta kich „szcze -
gó łów” ma ją cym istot ny wpływ na ja kość pra cy są szczot ki wy ko rzy sty wa ne w ma szy nach
do pro fe sjo nal ne go czysz cze nia dróg, chod ni ków, pla ców, a tak że pa sów star to wych lot nisk
i wie lu in nych miej sc. Spraw dzo nym pro du cen tem ta kich szczo tek, któ remu za ufa ło wie lu
przed się biorstw dba ją cych o czy stość, jest spół ka SZCZOT-TECH KIELCE.

a Wszystkie materiały używane do
produkcji są najwyższej jakości 

s Opra wa szczo tek wal co wych
wy ko na na jest z tu lei z two rzy wa
sztucz ne go o śred ni cach ze -
wnętrz nych od 75 do 200 mm

a W za leż no ści od po trzeb pro du -
ko wa ne przez kie lec ką spół kę
szczot ki wal co we mo gą mieć
róż ną wiel kość i kształt



Pośrednik Komunalny  29

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

wych OLH MADRO. Pier ścień z ocyn ko -
wa nej ta śmy sta lo wej z dru tem ocyn ko -
wa nym prze strzen nie fa lo wa nym
0,45 lub 0,7 mm osa dzo nym w tu lej -
kach z two rzy wa sztucz ne go.
Po za tym fir ma pro du ku je oraz re ge ne ru -
je ca łą ga mę szczo tek spe cja li stycz nych
we dług in dy wi du al nych za mó wień klien ta.
Są to mię dzy in ny mi szczot ki: dla oczysz czal ni
ście ków, do szo ro wa rek, czysz cze nia ta śmo cią -
gów i myj ni sa mo cho do wych.
War to wie dzieć, że czę sto zu ży ta szczot ka mo że
otrzy mać dru gie ży cie. Ta ka opcja jest do stęp na
tak że w ofer cie spół ki SZCZOT-TECH KIELCE.
Jej eks per ci są w sta nie czę sto już na pod sta -
wie zdję cia oce nić czy wy eks plo ato wa na
szczot ka na da je się do re ge ne ra cji.
A prak ty ka wska zu je, że na wet 90%
szczo tek mo że po now nie stać się
peł no war to ścio wym na rzę dziem.
Do daj my, że re ge ne ra cji pod le ga ją
szczot ki z nie usz ko dzo ną opra wą.
Na to miast pro ces po le ga na wy mia -
nie zu ży te go ma te ria łu za mia ta ją ce -
go na no wy, ta ki sam jak ory gi nal ny lub,
gdy szczot ka nie speł nia ocze ki wań klien -
ta, na ma te riał o in nej śred ni cy czy twar do ści.
Szczot ka po re ge ne ra cji ma ta ką sa mą ja kość
i trwa łość jak ory gi nał, a w nie któ rych przy pad kach

jest na wet lep sza (wy mia na ma te ria łu na le -
piej za mia ta ją ce go niż ory gi nal ny). Pro po -
zy cja jest in te re su ją ca ce no wo, a fa cho -
we go do radz twa co do opty mal ne go
ma te ria łu udzie la ją bez płat nie do rad cy
kie lec kiej spół ki.

Waż ną in for ma cją jest tak że to, że po -
nie waż fir ma za trud nia oso by nie peł no -

spraw ne, ku pu ją cy mo gą li czyć na zniż -
ki we wpła tach na PFRON, któ re się ga ją

na wet 40% war to ści za mó wie nia.

a Szczotki pierścieniowe stosuje się do zamiatarek ulicznych, a w zależności od potrzeb do ich
produkcji wykorzystuje się różnego rodzaju materiały
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Oka za ło się, że po mysł in ży nie rów JCB stwo rze nia uni wer sal nej,
wy trzy ma łej i wy daj nej ma szy ny chwy cił i obec nie ła do war ki te -
le sko po we są chęt nie wy ko rzy sty wa ne za rów no w bu dow nic -
twie, jak i rol nic twie oraz bran ży ko mu nal nej. Oczy wi ście przez
bli sko pół wie ku ma szy ny ewo lu owa ły i po wie lu mo der ni za -
cjach obec nie po wsta je ca ła ga ma róż no rod nych mo de li. Ich
przy dat ność uwi docz ni ła się zwłasz cza w ostat nich la tach kie dy
ca ły świat zo stał spu sto szo ny przez pan de mię ko ro na wi ru sa.
Za kłó co ny zo stał płyn ny obieg go spo dar ki, a po wsta łe za to ry
trze ba  jak naj szyb ciej udroż nić. W rów nym stop niu nie zbęd ne
do te go są spe cjal ne pro gra my ra tun ko we, jak i uni wer sal ne
oraz eko no micz ne ma szy ny, któ re po mo gą je re ali zo wać. A ide -
al ną od po wie dzią na te wy mo gi współ cze sne go ryn ku są ła do -
war ki te le sko po we, a w szcze gól no ści te ob ro to we, gdyż w ta -
kiej wer sji z po wo dze niem mo gą za stą pić tak że dźwig. Nic więc
dziw ne go, że po pyt na no śni ki te le sko po we sta le ro śnie. Do ty -
czy to prak tycz nie wszyst kich ga łę zi go spo dar ki, ale ma szy ny te
wy da ją się być wręcz stwo rzo ne do bran ży ko mu nal nej. Ma ją
one bo wiem wy daj ne ukła dy hy drau licz ne i umoż li wia ją współ -
pra cę z róż nym osprzę tem do dat ko wym, sta jąc się wie lo funk cyj -
ny mi no śni ka mi na rzę dzi. W ten spo sób jed na ma szy na mo że

być wy ko rzy sty wa na do bar dzo wie lu czyn no ści, eli mi nu jąc ko -
niecz ność za ku pu i utrzy my wa nia du żej licz by sprzę tu. 
Wpraw dzie na dal moż na ze tknąć się z opi nią, że to, co moż na
sto so wać do wszyst kie go, w re zul ta cie nie na da je się do ni cze go,
ale jej zwo len ni cy w przy pad ku te le sko po wych no śni ków osprzę -
tu mu szą ją pod dać we ry fi ka cji. Dla cze go? Przede wszyst kim
trze ba pa mię tać, w ja kich wa run kach mu szą obec nie funk cjo no -
wać wy ko naw cy re ali zu ją cy za da nia zwią za ne z bran żą ko mu nal -
ną. Kon ku ren cja wy mu sza ją ca ob ni ża nie kosz tów in we sty cji, wy -
śru bo wa ne ter mi ny, no i jesz cze ogra ni cze nia zwią za ne z miej -
scem re ali za cji za da nia (te re ny zur ba ni zo wa ne, pra ce w cią gach
ko mu ni ka cyj nych) to tyl ko nie któ re ba rie ry, któ re tra pią wy ko -
naw ców. W wie lu wy pad kach roz wią za niem tych pro ble mów mo -
że być sto so wa nie ob ro to wych ma szyn te le sko po wych. 
W seg men cie ob ro to wych ła do wa rek te le sko po wych JCB ma
ofer tę, któ ra po win na za spo ko ić po trze by każ de go przed się -
bior cy z bran ży ko mu nal nej. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
mo de le JCB 555-210R i 555-260R. Obie ma szy ny są na pę dza -
ne sil ni ka mi Eco max JCB, o mak sy mal nej mo cy 112 kW. Umoż -
li wia on pręd kość do 40 km/h, a mak sy mal ny mo ment ob ro to -
wy wy no si 600 Nm (przy 1.500 obr/min). Obie są w sta nie trans -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.interhandler.pl

Trzy w jed nym
Wpraw dzie w Pol sce JCB ko ja rzo ne jest głów nie ja ko mar ka po pu lar nych ko par ko -ła do wa rek, ale
bry tyj ski kon cern to wszech stron ny pro du cent, któ ry za po cząt ko wał pro duk cję kil ku ty pów ma -
szyn. Tak by ło w przy pad ku ła do wa rek te le sko po wych, któ rych pro to pla sta opu ścił mu ry fa bry ki
w Ro che ster przed 45 la ty, a je go na stęp ca mi są mo de le ob ro to wych ła do wa rek te le sko po -
wych 555-210R i 555-260R. Ich naj więk szą za le tą jest po łą cze nie w so bie cech trzech ma szyn – za -
się gu i udźwi gu żu ra wia, zwrot ność ła do war ki te le sko po wej oraz mo bil ności plat for my ro bo czej.
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por to wać ła du nek o ma sie 5,5 to ny, ale ich za sięg
ro bo czy wy no si od po wied nio – 21 i 26 me trów. 
Po za tym obie ma szy ny wy róż nia ją się bar dzo du -
żą zwrot no ścią, a ich nie wiel ki pro mień skrę tu (nie -
wie le po nad 4 me try) pre dys po nu je je do pra cy
w miej scach o ogra ni czo nej do stęp no ści. Istot ną
za le tą ła do wa rek JCB jest tak że krót ki czas osią -
gnię cia zdol no ści ro bo czej. Umoż li wia to zauto ma -
ty zo wa ny pro ces roz sta wu pod pór, któ ry spra wia,
że już po 26 se kun dach ła do war ka prze cho dzi
z po zy cji trans por to wej do w peł ni go to wej do pod -
no sze nia ła dun ku. Użyt kow ni cy zwra ca ją też uwa -
gę na bar dzo krót kie cza sy cy kli pod no sze nia i wy -
so kie pręd ko ści pra cy wcią gar ki. Z ko lei na lep szą
sta tecz ność ma szy ny wpły wa ni sko za mon to wa ny
sil nik oraz wy się gnik. Ob ni ża to zna czą co śro dek
cięż ko ści, a przy oka zji, w po łą cze niu z du ży mi po -
wierzch nia mi okien ka bi ny, za pew nia ope ra to ro wi
do sko na łą wi docz ność na ca ły ob szar ro bo czy.
Wi docz ność do dat ko wo uła twia ją le do we lam py
oraz ze sta wy ka mer. Szcze gól nie przy da je się ka -
me ra umiesz czo na na gło wi cy wy się gni ka, gdyż
zde cy do wa nie uła twia pre cy zyj ne umiesz cze nie ła -
dun ku na wet na mak sy mal nej wy so ko ści ra mie nia.
Na wy daj ność pra cy wpływ ma tak że kom for to wa
ka bi na ope ra to ra. Wej ście do niej uła twia ją bez -
piecz ne stop nie i sze ro kie drzwi. Po za tym jest
na ty le ob szer na, że ope ra tor mo że za jąć wy god ną
po zy cje, a kom for to wy fo tel mi ni ma li zu je ob cią że -
nia krę go słu pa. Z ko lei wy daj ny układ wen ty la cyj -
ny oraz kli ma ty za cja za pew nia ją opty mal ną tem -
pe ra tu rę i ja kość po wie trza we wnątrz. War te pod -
kre śle nia jest też er go no micz ne umiesz cze nie
wszyst kich ele men tów ste ru ją cych oraz czy tel -
ność wskaź ni ków. Umiesz czo ne obok ope ra to ra
umoż li wia ją szyb ką kon fi gu ra cję, np. pręd ko ści
wcią gar ki. In ter fejs ste ro wa nia JCB zo stał za pro -
jek to wa ny z my ślą o szyb kiej, pro stej i in tu icyj nej
ob słu dze. Do dat ko wo ob słu gę uła twia sys tem
te le ma tycz ny JCB LiveLink, któ ry jest już w wy -
po sa że niu stan dar do wym. Maszyna za pew nia
ła twy wy bór rodzajów pręd ko ści i za kre su pod -

no sze nia pod no śni ka co po ma ga ope ra to ro wi
opty mal nie do brać usta wie nia do kon kret nych
za dań. Do dat ko wo opty ma li za cję pra cy zwięk -
sza tech no lo gia RFID, któ ra iden ty fi ku je wy ko -
rzy sty wa ny osprzęt i au to ma tycz nie do bie ra pra -
wi dło wy wy kres ob cią że nia. Tym samym ma szy -
na pra cu je eko no micz nie, z wy dłu żo ną ży wot no -
ścią, a do te go bez piecz nie dla ope ra to ra i po zo -
sta łych pra cow ni ków. Pod kre ślić na le ży, że co -

dzien ne użyt ko wa nie ma szyn uła twia pro sto ta
czyn no ści ser wi so wych. Wszyst kie punk ty ser wi -
so we są do stęp ne z po zio mu grun tu, a ich kon -
tro la zaj mu je tyl ko kil ka mi nut.
JCB to nie tyl ko pro du cent go to wych ma szyn, ale
tak że sze ro kiej ga my osprzę tu ro bo cze go. Dzię ki
te mu za kres sto so wa nia ła do war ki zwięk sza się
i ma szy ny mo gą być eks plo ato wa ne przez ca ły
rok. Wśród naj czę ściej sto so wa ne go osprzę tu do -
dat ko we go znaj du je się: 5,5 to no wa wcią gar -
ka, dwuto no wa wcią gar ka x 2 m, 5,5-to no wy hak,
a tak że plat for my ro bo cze. Dzię ki te mu ma szy ny
z po wo dze niem mo gą być wy ko rzy sty wa ne w wie -
lu pra cach ko mu nal nych. Do sko na le spraw dzą się
na skła do wi skach od pa dów i róż ne go ro dza ju pla -
cach prze ła dun ko wych. Du ża zwrot ność i nie wiel -
kie roz mia ry po mo gą tak że po ru szać się w wą -
skich alej kach ma ga zy no wych. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

z Współ pra ca z róż no rod nym
osprzę tem umoż li wia ma szy -
nie wy ko ny wa nie wie lu za dań

x Za rów no ga ba ry ty, jak i du ża
zwrot ność umoż li wia pra cę
na wet w bar dzo ogra ni czo -
nych prze strze niach

v Ma szy nę z po wo dze niem
moż na wy ko rzy stać we wsze -
la kich pra cach trans por to -
wych we wnątrz ma ga zy nów
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Co stoi za przy czy ną tak du żej po pu lar no ści ła do wa rek w bran -
ży od pa do wej? Przede wszyst kim przed się bior cy chwa lą je
za wy trzy ma łość i od por ność na wa run ki pa nu ją ce w skła do wi -
skach od pa dów oraz pla cach prze ła dun ko wych su row ców
wtór nych. Pod kre śla ją, że ich wy daj ność po zwa la uzy skać im
opty mal ne efek ty eko no micz ne. A spo śród ła do wa rek LiuGong
naj więk szą po pu lar no ścią cie szy się mo del 856H, na któ ry
moż na napo tkać w in sta la cjach ko mu nal nych na te re nie ca łej
Pol ski. Ma szy na chwa lo na jest nie tylko za osią gi, ale także
za niskie koszty bieżącej eks plo ata cji.
Nic dziw ne go, ła do war ka jest bar dzo do brze przy go to wa na
do pra cy, na wet w tak trud nych wa run kach, ja kie pa nu ją na skła -
do wi skach od pa dów. Pra cę uła twia ją jej spe cjal ne za bez pie cze -
nia, któ re chro nią new ral gicz ne ele men ty przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi oraz szko dli wym dzia ła niem na przykład agre -
syw nych che mi ka liów. Na to miast szczel na ka bi na, do dat ko wo
wy po sa żo na w wy daj ne fil try, cał ko wi cie izo lu je ope ra to ra od do -
tkli we go odo ru uciąż li we go szcze gól nie na skła do wi skach.
Jed nak chy ba naj więk sze wra że nie ro bią pa ra me try i nie te ga -
ba ry to we, ale tech nicz ne. Zwra ca ją uwa gę przede wszyst kim
war to ści si ły od spa ja ją cej, któ re w wie lu pra cach ma ją de cy du ją -
cy wpływ na tem po wy ko ny wa nych za dań. Ła do war ka ko ło wa
mo del 856H dys po nu je bo wiem si łą rzę du 180 kN, czy li war tość,
któ ra w tym seg men cie ma szyn do stęp na jest tyl ko u naj lep -
szych pro du cen tów. A ten pa ra metr w po łą cze niu z au to ma tycz -
ną sta bi li za cją łyż ki wzglę dem grun tu uła twia i przy spie sza pra -
ce na wszel kie go ro dza ju ma ga zy nach i pla cach prze ła dun ko -

wych. Po dob nie du że wra że nie ro bią po jem no ści ły żek, w któ re
mo że być wy po sa żo na – od 2,6 do 5,6 me tra sze ścien ne go.
Dla te go wy bór przez za rząd ców in sta la cji ko mu nal nych ła do -
wa rek LiuGong nie po wi nien dzi wić. Zresz tą na ca łym świe cie
już po nad pół mi lio na klien tów zde cy do wa ło się ku pić te ma -
szy ny. To świad czy, że kon struk to rzy po tra fi li za pro jek to wać je
w spo sób umoż li wia ją cy pra ce w róż no rod nych śro do wi skach.
Tak że w tak wy ma ga ją cych, ja kie pa nu ją na skła do wi skach od -
pa dów i za kła dach uty li za cyj nych. Jed nym z naj now szych
przed sta wi cie li ła do wa rek LiuGong jest mo del 856H. Po kre ślić
na le ży, że za rów no ten mo del, jak i po zo sta łe ła do war ki ko ło we
tej mar ki pro du ko wa ne są w Pol sce, w za kła dach kon cer nu
w Sta lo wej Wo li. Ja kie są jej naj więk sze atu ty? Na pew no prze -
pro jek to wa ny wy się gnik ty pu „Z”, któ ry wraz z łyż ką oraz za -
awan so wa nym sys te mem hy drau licz nym re agu ją cym na ob cią -
że nie „lo ad -sen sing” znacz nie zwięk sza jej wy daj ność. Re spekt
bu dzą też jej osią gi, któ re w tej wer sji za pew nia sil nik Cum min -
sa QSB6.7, o mo cy 215 KM. Cha rak te ry zu je się on wy so ką war -
to ścią mo men tu ob ro to we go uzy ski wa ne go już przy niż szych
pręd ko ściach ob ro to wych oraz szyb ką re ak cją na zmien ne ob -
cią że nia, co w po łą cze niu z ela stycz ną prze kład nią ty pu „po -
wer shift” za pew nia krót kie cy kle pra cy. Z ra cji trud nych, wy ma -
ga ją cych du żej kon cen tra cji, wa run ków pa nu ją cych na pla cu
prze ła dun ko wym, rów nie waż ne co me cha nicz ne osią gi są
udo god nie nia w pra cy ope ra to ra. Dla te go przy pro jek to wa niu
ka bi ny kon struk to rzy nie ża ło wa li środ ków na za pew nie nie ope -
ra to ro wi jak naj więk sze go kom for tu. Stąd też w ka bi nie zna lazł

www.liugong.com

Spe cja list ka w pra cach z od pa da mi

Za zwy czaj ła do war ki ko ło we postrzegamy, ja ko ty po we ma szy ny bu dow la ne. I rze czy wi -
ście ta kie by ły prio ry te ty ich konstruktorów. Jed nak w mia rę upły wu lat oka za ło się, że ma -
szy ny te sta ły się nie zbęd ne tak że w in nych zastosowaniach. Na pew no  nie mo że się bez
nich obyć bran ża ko mu nal na, a szcze gól nie te przed się bior stwa, któ re zaj mu ją się re cy -
klin giem i za go spo da ro wa niem od pa dów. W Pol sce pro du cen tem ładowarek kołowych
jest LiuGong. Powstają one na li niach pro duk cyj nych fabryki w Sta lo wej Wo li.
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się mię dzy in ny mi kom for to wy fo tel, er go no micz nie za pro jek to -
wa ny pa nel kon tro l ny, zwięk szo na po wierzch nia szkla nych
okien oraz wie le in no wa cyj nych roz wią zań. I tak, ka bi na wy po -
sa żo na jest w au to ma tycz ną kli ma ty za cję Cli ma tro nic. Po za tym
her me tycz nie za my ka ne drzwi oraz sys tem no wo cze snych fil -
trów spra wia, że w ka bi nie pa nu je nie tyl ko opty mal na tem pe ra -
tu ra na wet w upal ne dni,  ale też sta no wi sku tecz ną za po rę
przed nie przy jem ny mi wyziewami z ze wnątrz.
Pa trząc z ze wnątrz na ła do war kę 856H trud no so bie wy obra -
zić, że mo że ona spraw nie wy ko ny wać pra cę w ogra ni czo nych
prze strze niach pla ców prze ła dun ko wych. Tym cza sem ma szy -
na jest bar dzo zwrot na i ope ra to rzy pod kre śla ją, że ła two nią
ste ro wać w każ dym te re nie, na wet w za da szo nych ha lach ma -
ga zy no wych. Pra cę pod da chem umoż li wia też no wo cze sna
jed nost ka na pę do wa Cum min sa, któ ra do sto so wa na jest
do ry go ry stycz nych wy mo gów unij ne go ryn ku i wy dzie la nie -
wiel kie ilo ści spa lin. 

Ko lej nym waż nym ele men tem, uła twia ją cym eksploatację
ładowarki 856H na terenie sortowni odpadów i innego
rodzaju in sta la cji ko mu nal nych są spe cjal ne, montowane fa -
brycz nie za bez pie cze nia new ral gicz nych podzespołów i ele -
men tów. W tym wzglę dzie ła do war ka LiuGong jest do sko na le
chroniona już w podstawowej konfiguracji. 
Szcze gól nym uzna niem użyt kow ni ków cie szy się zwłasz cza
opty mal nie umiesz czo na chłod ni ca o bar dzo so lid nej bu do wie.
Roz wią za nie za sto so wa ne w niej przez kon struk to rów LiuGonga
spra wia, że jest ona w zde cy do wa nie mniej szym stop niu na ra żo -
na na wni ka nie za nie czysz czeń oraz uszko dze nia me cha nicz ne.
Z ko lei mo du ło wa bu do wa chłod ni cy po zwa la ogra ni czyć kosz ty
na pra wy ze wzglę du na to, że wy mie nia się nie ca łą chłod ni cę,
a je dy nie po szcze gól ne uszko dzo ne ele men ty.
Ope ra to rzy maszyny pod kre śla ją, że dzię ki ta kim roz wią za -
niom konstrukcyjnym jak sys tem au to ma tycz ne go do sto so -
wa nia mo cy do ob cią że nia ro bo cze go, pracuje im się
znacznie ła twiej. Uzyskują także maksymalną wydajność przy
jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych.
Potwierdzają to doświadczenia za kła dów ko mu nal nych,
szcze gól nie tych, w któ rych wa run kiem ko niecz nym jest za -
cho wa nie cią gło ści pra cy. Tam mu szą pra co wać ma szy ny,
któ re gwa ran tu ją du żą wy daj ność, ale też wy trzy ma łość i nie -

za wod ność. Tak jest na przy kład w za kła dach cie płow ni -
czych, gdzie pod czas se zo nu grzew cze go trud no so bie wy -
obra zić sy tu ację, w któ rej z po wo du awa rii ła do war ki na stą pi -
ła by prze rwa w do sta wach cie pła miesz kań com. Po dob nie
jest w in nych miej scach, gdyż stra ta z po wo du nie pla no wa -
nych prze sto jów czę sto ozna cza dla przed się bior ców kło po ty
bu dże to we, na przykład z po wo du nie wy wią za nia się z ter mi -
no wych zle ceń. Jed nak w przy pad ku ła do wa rek LiuGong na -
wet nie prze wi dzia na awa ria nie mu si skut ko wać fi nan so wy mi
stra ta mi. War to bo wiem wie dzieć, że w ta kich sy tu acjach,
dzię ki wła ści wie zor ga ni zo wa nej ob słu dze po sprze da żo wej
problemy użytkownika bę dą zmi ni ma li zo wa ne. Jest to
ułatwione przede wszyst kim dzięki temu, że ma szy na jest
w ca ło ści pro du ko wa na w Pol sce. Dodatkową zaletę stanowi
fakt, że cen tral ny ma ga zyn czę ści za mien nych LiuGong mie -
ści się w Sta lo wej Wo li. To oraz gę sta sieć au to ry zo wa nych
part ne rów ser wi so wych gwa ran tu je, że w ra zie awa rii na pra -
wa zo sta nie do ko na na błyskawicznie i sku tecz nie.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Ładowarka 856H dys po nu je mocą po zwa la ją cą swo bod nie od spa jać i trans por to wać
odpady praktycznie o dowolnej frak cji

a Dłu gie ra mio na wy się gni ków umoż li wia ją ma szy nom swo bod ny za ła du nek kon te ne -
rów i skrzyń sa mo cho dów

a Ładowarki LiuGong wyposażone w łyżki z klapą dociskową transportują odpady
bezpiecznie i szybko
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Pre mie ra ma szy ny prze ła dun ko wej Sen ne bo gen 355E mia ła
miej sce na tar gach IFAT 2018. Kil ka lat, któ re od te go cza su
mi nę ły, po zwo li ły ze brać opi nie, jak pre mie ro we za po wie dzi
spraw dzi ły się w prak tycz nym użyt ko wa niu. Wy ni ka z nich, że
użyt kow ni cy nie tyl ko otrzy ma li pro dukt zgod ny z da ny mi pro -
du cen ta, ale też uni wer sal ną i wy daj ną ma szy nę, któ rą moż na
wy ko rzy stać w bar dzo sze ro kim za kre sie prac. Przede wszyst -
kim do sko na le wy wią zu je się z za dań zwią za nych z prze ła dun -
kiem i trans por tem ma te ria łów tra fia ją cych na skła do wi ska od -
pa dów i pla ce po zo sta łych in sta la cji ko mu nal nych. Dzie je się
tak dla te go, że mo del ten cha rak te ry zu je się du żą mo cą, krót ki -
mi cy kla mi pra cy, opty mal nym za się giem i udźwi giem, a do te -
go je go wy mia ry i zwrot ność po zwa la ją na swo bod ne ma new ry
w ogra ni czo nych prze strze niach pla ców prze ła dun ko wych. Te
oraz in ne ce chy ma szy ny Sen ne bo ge na chęt nie wy ko rzy stu ją
fir my zaj mu ją ce się bran żą re cy klin go wą, któ re mu szą sto so -
wać ma szy ny i tech no lo gie opra co wa ne pod ką tem ich po -
trzeb. Tyl ko bo wiem ta kie roz wią za nia gwa ran tu ją wy ko na nie
za dań w zgo dzie z bar dzo re stryk cyj ny mi nor ma mi obo wią zu -
ją cy mi w tej bran ży. Wie dząc o tym in ży nie ro wie fir my Sen ne -
bo gen przy go to wa li ga mę spe cja li stycz nych ma szyn „skro jo ną
wręcz na mia rę” po trzeb sek to ra re cy klin gu i po zo sta łych
branż go spo dar ki od pa da mi.
Pod czas prac nad no wą ge ne ra cją ma szyn prze ła dun ko -
wych kon struk to rzy Sen ne bo ge na wy ko rzy sta li naj no wo -
cze śniej sze tech no lo gie, w tym no wą ge ne ra cję sil ni -
ków, dzię ki któ rym uzy ska no opty mal ne pa ra me try pra -

cy przy jed no cze snym zmi ni ma li zo wa niu kosz tów eks plo ata -
cyj nych. Za dba no tak że o na le ży te za bez pie cze nie wraż li wych
ele men tów kon struk cyj nych oraz eks plo ata cyj nych ma szyn.
Wraż li we na pył i brud ele men ty wy po sa że nia zo sta ły stwo rzo -
ne spe cjal nie dla za sto so wań w miej scach o wy so kim za py le -
niu i gwa ran tu ją mak sy mal ną nie za wod ność w tych trud nych
wa run kach. Dłu go trwa ła ży wot ność jest też wy ni kiem wła snej
pro duk cji wszyst kich klu czo wych ele men tów i za sto so wa niu
prze my sło wych kom po nen tów. Przy kła dem są mo sty „he avy
du ty”, któ re przy go to wa ne są do pra cy pod du żym ob cią że -
niem z peł ny mi opo na mi od por ny mi na prze bi cie na utwar dzo -
nych na wierzch niach w try bie dwu lub trzy zmia no wym. Stąd
też fir ma ma pod kon tro lą ca ły pro ces pro duk cji pod czas, któ -
re go sto su je ry go ry stycz ne pro ce du ry kon tro l ne.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.bax-maszyny.pl

Spraw dzo na w KOMUNALCE
Sen ne bo gen 355E to znacz nie wię cej niż tyl ko ła do war ka te le sko po wa, to funk cjo nal na ma szy -
na prze ła dun ko wa, któ ra dzię ki za sto so wa nym roz wią za niom ide al nie na da je się do wy ma ga ją -
cych po trzeb w bran ży re cy klin gu i trans por cie od pa dów oraz su row ców wtór nych.

s Ob ser wa cję ob sza ru ro bo cze go uła twia pod no szo na ka bi na Mul ti cab. Wy so kość pod -
no sze nia moż na stan dar do wo re gu lo wać bez stop nio wo do wy so ko ści oczu na po zio -
mie 4,2 metra. Usta la nie wy so ko ści od by wa się za na ci śnię ciem przy ci sku, a przy po -
mnij my, że ta uni katowa na ska lę świa to wą funk cja jest do stęp na dla te go seg men tu
tyl ko w ma szy nach pro duk cji Sen ne bo gen

a Po my śla no tak że o stwo rze niu jak naj lep szych wa run ków pra cy ope -
ra to rom. Prze stron na, jak na ga ba ry ty ma szy ny, ka bi na za pew nia od -
po wied nią prze strzeń oraz maksymalny kom fort
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W ta kim wła śnie ry go rze tech no lo gicz nym pro du ko wa na jest
tak że ma szy na prze ła dun ko wa Sen ne bo gen 355 E.  Zna ko mi te
osią gi umoż li wia ma szy nie za rów no so lid na, wy trzy ma ła kon -
struk cja, ja ki i za sto so wa ne tech no lo gie. Wy trzy ma łość za -
wdzię cza wy so kiej ja ko ści kom po nen tów, któ re są zop ty ma li -
zo wa ne pod ką tem trwa ło ści i nie za wod no ści. Te mu też sprzy -
ja za sto so wa na ki ne ma ty ka Z gło wi cy wy się gni ka. Spraw dzi ła
się ona z po wo dze niem w przy pad ku ła do wa rek ko ło wych,
któ re z po wo dze niem ra dzi ły so bie w naj trud niej szych wa run -
kach. Spraw dza się też w przy pad ku mo de lu 355 E, gdyż
znacz nie zwięk sza moż li wo ści udźwi go we pod czas ope ra cji
na bie ra nia to wa ru. Przy da je się to zwłasz cza w pra cach na pla -
cach re cy klin go wych i bio kom po stow niach, gdzie po trze ba
wiel kich sił do od spo je nia ma te ria łu od pod ło ża. 
Na tu ral nie do za pew nie nia od po wied niej mo cy po trzeb ny jest
nie za wod ny i wy daj ny sil nik. Ten mo del Sen ne bo ge na wy ko rzy -
stu je wy so ko pręż ną jed nost kę o mo cy 103 kW. Jest ona w zu -
peł no ści wy star cza ją ca do ko mu nal nych za dań, a no wo cze sna
prze kład nia roz dzie la moc na pę do wą od po wied nio do wy ma -
gań da ne go za sto so wa nia. I tak, al bo uru cha mia więk szy mo -
ment ob ro to wy po trzeb ny przy du żych si łach pcha nia i cią gnie -
nia, al bo zwięk sza pręd kość jaz dy. Jest to ide al ne roz wią za nie
dla wy ma gań zwią za nych z trans por tem ma te ria łów, a 355

E jest pierw szą ma szy ną seg men tu, w któ rej kom pak to wa prze -
kład nia na pę do wa zo sta ła za sto so wa na w pro duk cji se ryj nej.
Po my śla no tak że o stwo rze niu ope ra to rom, jak naj lep szych
wa run ków pra cy. Prze stron na, jak na ga ba ry ty ma szy ny, ka bi -
na za pew nia od po wied nią prze strzeń i kom fort. Du że po -
wierzch nie szkla ne, bo ga te już w stan dar dzie wy po sa że nie,
a tak że mo ni to ro wa nie tyl nych i bocz nych prze strze ni umoż li -
wia ją ope ra to ro wi za cho wa nie opty mal nej wi docz no ści w cza -
sie pra cy. Do daj my jed no cze śnie, że nie jest to ża den ga dżet,
ma ją cy na ce lu za in te re so wa nie klien tów, ale bar dzo przy dat -
na funk cja, któ ra za pew nia ope ra to ro wi nie za kłó co ny wi dok
na śro do wi sko pra cy. W do dat ku ope ra tor zy sku je uni kal ną
moż li wość zaj rze nia do każ dej przy cze py lub kon te ne ra z ru -
cho mą pod ło gą, dzię ki cze mu ma te riał mo że być za ła do wa ny
jesz cze do kład niej. Po za za pew nie niem bez pie czeń stwa i uła -
twie niem pra cy pod czas za ła dun ku, pod wyż szo na po zy cja ka -
bi ny za pew nia rów nież ko rzy ści pod wzglę dem kom for tu. Te -
mu też sprzy ja jed no czę ścio wa przed nia szy ba wy ko na na z la -
mi no wa ne go bez piecz ne go szkła. Z ko lei du że bocz ne szy by
oraz szkla ny pa nel da cho wy za pew nia ją do sko na ły wi dok i luk -
su so we po czu cie prze strze ni. Ca łość uzu peł nia wy god ny fo tel,
ko lo ro wy ekran do ty ko wy oraz au to ma tycz ne cen tral ne sys te -
my sma ro wa nia ma szy ny. 

f Ma szy na prze ła dun ko wa Sen ne bo gen 355 E przy ma sie ro bo -
czej 11,5 t, dys po nu je mak sy mal ną wy so ko ścią skła do wa nia to wa -
rów wy no szą cą 8,5 m. Z ko lei jej udźwig do 5,5 tony jest w zu peł -
no ści wy star cza ją cy w ko mu nal nym za sto so wa niu

a No wy mo del 355 E jest już w wer sji stan dar do wej bar dzo do brze wy -
po sa żo ny w sze ro ką ga mę funk cji. W ich skład wcho dzi re gu lo wa na
ko lum na kie row ni cy wraz z trze ma try ba mi kie ro wa nia i hy drau licz -
nym me cha ni zmem szyb kiej wy mia ny osprzę tu. Po za tym ma szy na
dys po nu je wy daj nym do dat ko wym ro bo czym ob wo dem hy drau licz -
nym, a tak że po sia da blo ka dę me cha ni zmu róż ni co we go tyl nej osi.
Na to miast dzię ki sze re gu opcji do dat ko wych mo del 355 E moż na
opty mal nie do sto so wać do in dy wi du al nych po trzeb. I tak w ich skład
wcho dzi mię dzy in ny mi hy drau licz ne po zio mo wa nie ra my przy dat ne
w pra cy na nie rów nym te re nie, ha mu lec pneu ma tycz ny, au to ma tycz -
ny hak do cią gnię cia przy cze py, ci śnie nio wa ka bi na izo lu ją ca ope ra -
to ra od odo rów i agre syw ne go śro do wi ska oraz ca ły sze reg osprzę tu
ro bo cze go do prze ła dun ku i sor to wa nia. Do po sa że nie w róż no rod ne
funk cje jest moż li we dzię ki do dat ko wym ob wo dom hy drau licz nym
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PTM Pol ska Sp. z o.o. zaj mu je się pro fe sjo nal ny mi roz wią za -
nia mi dla biz ne su z dzie dzi ny tech no lo gii trans fe ru ła dun ków,
trans por tu lu zem to wa rów rol ni czych, drzew nych, od pa dów,
bio ma sy, trans por tu ła dun ków dla bran ży bu dow la nej, ła dun -
ków pa le ty zo wa nych i za rzą dza nia trans por tem. Po cząt ko wo
dzia łal ność fir my kon cen tro wa ła się głów nie na sprze da ży na -
czep sa mo wy ła dow czych ze spe cja li za cją w sprze da ży na czep
z ru cho mą pod ło gą i przy czep. 
Do sko na łym przy kła dem in no wa cyj nych roz wią zań sto so wa -
nych przez spół kę mo że być opa ten to wa na przez PTM Pol ska
ścia na kom pre su ją ca do na czep z ru cho mą pod ło gą. By ła ona
pre zen to wa na na ostat nich tar gach Po le co i wzbu dzi ła bar dzo
du że za in te re so wa nie przed się bior ców ko mu nal nych. Dla cze -
go? Przede wszyst kim dla te go, że dzię ki te mu roz wią za niu,
po skom pre so wa niu ła dun ku, moż na prze trans por to wać około

trzydzieści procent to wa ru wię cej, co da je na wet do 7 ton ła -
dun ku extra. Tym bar dziej, że moż na je za sto so wać przy trans -
por cie ła dun ków o ni skiej gę sto ści na przykład fo lii, pa liw RDF
czy su row ców syp kich na na cze pach MF.
Jak dzia ła ścia na kom pre su ją ca? Ścia na przed nia (gro dzio wa)
wy ko nu je swo ją ma cie rzy stą funk cję i za pew nia oczysz cze nie
skrzy ni pod czas roz ła dun ku. Ca łą pra cę wy ko nu je ścia na kom -
pre su ją ca umiesz czo na w tyl nej czę ści na cze py, któ ra speł nia
funk cję do ci sko wą dla ła dun ku znaj du ją ce go się po mię dzy nią,
a przed nią ścia ną na cze py. W efek cie po wsta je do dat ko wa
prze strzeń (mię dzy ścia ną kom pre su ją cą a drzwia mi na cze py),
któ ra w za leż no ści od ści śli wo ści kom pre so wa ne go ła dun ku,
mo że się gać na wet 30% ogól nej ku ba tu ry po jaz du (na cze py). 

Jed nak na cze py ze ścia ną kom pre su ją cą to tyl ko część ofer ty
PTM, uła twia ją cą trans port ma te ria łów. Od roku 2010  fir ma in -
sta lu je sys te my ru cho mych pod łóg w roz wią za niach mo bil -
nych i sta cjo nar nych. Dzia ła ją one nie tyl ko ja ko po je dyn cze
urzą dze nia, lecz rów nież ja ko za awan so wa ne roz wią za nia sys -
te mo we. Dzię ki te mu po zwa la ją na zwięk sze nie efek tyw no ści
da ne go przed się bior stwa oraz opty ma li za cję kosz tów po przez
skró ce nie cza sów za ła dun ku i roz ła dun ku, a tak że zwięk sze nie
bez pie czeń stwa pra cow ni ków i to wa rów. Do dat ko wo ist nie je
moż li wość zin te gro wa nia ich z ist nie ją cy mi li nia mi pro duk cyj -
ny mi i łań cu chem do staw na każ dym dy stan sie.
Sys te my ru cho mej pod ło gi PTM ofe ru ją roz wią za nia do po zio -
me go za ła dun ku/roz ła dun ku ma te ria łów syp kich, pa let, be li
i ro lek. Do dat ko wo ist nie je moż li wość zin te gro wa nia ich z ist -
nie ją cy mi li nia mi pro duk cyj ny mi. Spół ka PTM po sia da wie le
roz wią zań sys te mów ru cho mych pod łóg do bie ra nych w za leż -
no ści od ro dza ju ła dun ku oraz od le gło ści po mię dzy punk ta mi
za ła dun ku i roz ła dun ku.
Moż na je in sta lo wać nad po sadz ką (na ra mie) lub pod po -

sadz ką w za głę bie niach (w do kach), jak rów nież umiesz czać
na ist nie ją cej po sadz ce. Wy stę pu ją w róż no rod nych roz mia -
rach od ma łych (10 m3) do du żych ob ję to ści (>1200 m3),
a do pusz czal ne ob cią że nie pod ło gi mo że wy no sić na -
wet 500 ton. War to wie dzieć, że ta kie roz wią za nie za pew nia
ni skie kosz ty użyt ko wa nia, jest wy daj ne i w krót kim cza sie
zwra ca ją się po nie sio ne kosz ty. Po za tym jest to cał ko wi cie
bez piecz ne, a w do dat ku przy ja zne śro do wi sku na tu ral ne -
mu, gdyż ogra ni cza emi sję CO2.
Ko lej nym in te re su ją cym roz wią za niem ofe ro wa nym przez
PTM Pol ska są kon te ne ry rol ko we (ha ko we) z ru cho mą pod -
ło gą. Sto so wa ne głów nie do ła dun ków syp kich, dzia ła ją ja ko
ele men ty bu fo ro we na po cząt ku li nii pro duk cyj nej za kła du
lub ja ko bu fo ry ma ga zy nu ją co -do zu ją ce w sor tow niach.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.ptmpolska.pl

Opty mal ny trans port i skła do wa nie 
Czę stym pro ble mem firm dzia ła ją cych w bran ży za go spo da ro wa nia od pa dów jest ich trans port
i skła do wa nie. Przy czy ną jest przede wszystkim ich du ża ob ję tość, któ ra ob ni ża efek tyw ność
przemieszczania. Le kar stwem mo gą być urzą dze nia kom pre su ją ce od pa dy, a pro fe sjo nal ne
i uni katowe roz wią za nia w tym za kre sie po sia da spół ka PTM Pol ska.

a Do przygotowania frakcji odpadów przeznaczonych do produkcji paliwa RDF najlepiej
wykorzystać ścianę kompresującą PTM

a Dostarczony przez PTM Polska kontener z ruchomą podłogą doskonale spełnia swoją
rolę miedzy innymi w PGO Kielce
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Na te go ty pu roz wią za nie zde cy do wa ło się w ro ku 2020
Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o. o. w Kiel -
cach, któ re za mó wi ło kon te ne ry ha ko we KP23 z ru cho mą
pod ło gą. Kon te ne ry wy ko rzy sty wa ne są do od bio ru frak cji
bio lo gicz nej od pa dów ko mu nal nych, któ ra na stęp nie po -
przez układ prze no śni ko wy SUB tra fia do ko mór fer men ta -
cyj nych in sta la cji me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza -
nia. Kon te ne ry ste ro wa ne są przy po mo cy za in sta lo wa nej
au to ma ty ki do zu ją od po wied nią ilość od pa du kie ru jąc go
na li nię prze twa rza nia. Pro duk ty ma so we są tu bu fo ro wa ne,
a na stęp nie w szyb ki i kon tro lo wa ny spo sób prze ka zy wa ne
do pro ce sów pro duk cyj nych lub do na peł nia nia ga ba ry to -
wych na czep z sys te mem ru cho mej pod ło gi.
Przy kła dem te go ty pu za sto so wa nia Ru cho mej Pod ło gi PTM
mo że być in sta la cja w Za kła dzie Go spo dar ki Od pa da mi S.A.
w Biel sku Bia łej. Jest to za kład do me cha nicz no -bio lo gicz ne go
prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych. Spół ka PTM Pol ska by ła
jed ną z firm do ko nu ją cych mo der ni za cji tej li nii w ro ku 2019 do -
ko nu jąc za bu do wy bu fo ru do ma ga zy no wa nia od pa dów wy se -
lek cjo no wa nych. Dzię ki za sto so wa niu no wych tech no lo gii moż -
li we jest od zy ski wa nie wie lu ro dza jów frak cji ma te ria ło wych, co
po zwa la na ogra ni cze nie de po no wa nych na skła do wi sku od pa -
dów po pro ce so wych do po zio mu ok. 30% z ca łe go stru mie nia
od pa dów przyj mo wa nych do za kła du. Dzię ki za sto so wa niu bu -
fo ra z ru cho mą pod ło gą zwięk szy ła się wy daj ność li nii be lo wa -
nia fo lii od zy ski wa nych z od pa dów ko mu nal nych. W peł ni au to -
ma tycz ny bu for ogra ni czył rów nież ko niecz ność sys te ma tycz -
ne go wy gar nia nia zgro ma dzo nej na li nii sor tow ni czej fo lii.

Te go sa me go ty pu bu fo ry PTM Pol ska sp. z o.o. in sta lo wał już
w kil ku na stu za kła dach w Pol sce, m. in War sza wie, El blą gu
i Świe bo dzi nie. Oczy wi ście ta kie roz wią za nie jest przy dat ne tak -
że w in nych za kła dach bran ży re cy klin go wej. Na przy kład bu for
roz ła dun ko wo -do zu ją cy słu ży do trans por tu tro cin na li nii pe le tu
w jed nym z du żych za kła dów prze my słu drew no -me blar skie go
w wo je wódz twie za chod nio po mor skim. Po dob ne bu fo ry ma ją
też za sto so wa nie w obiek tach wy ma ga ją cych trans fe ru ma te ria -
łów lu zem, np. bio ga zow niach, tar ta kach, sor tow niach itp.
War to też wie dzieć, że PTM Pol ska ofe ru je swo im klien tom
usłu gi w za kre sie do radz twa, pro jek tu i re ali za cji „pod klucz”.

a W wielu przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami kluczową rolę
odgrywa bufor przeładunkowy z ruchomą podłogą
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W bran ży od pa do wej li czą się tyl ko te ma szy ny i tech no lo gie,
któ re za pew nia ją cią głą, bez a wa ryj ną pra cę, są wszech stron ne
i do sto so wa ne do eks tre mal nych wa run ków. Dla te go in ży nie ro -
wie Lie bher ra przy stę pu jąc do prac nad ma szy na mi na po trze by
sek to ra re cy klin gu wy ko rzy sta li nie tyl ko wie dzę zdo by tą po -
przez wie lo let nie do świad cze nie, ale tak że czer pa li z opi nii, któ re
jej przed sta wi cie le ze bra li od do tych cza so wych użyt kow ni ków.
Do sko na le to wi dać w ła do war kach ko ło wych Lie bherr, któ re cha -
rak te ry zu ją się nie za wod no ścią i wszech stron no ścią, a obie te ce -
chy są nie zwy kle ce nio ne przez bran żę re cy klin go wą, gdyż od -
gry wa ją one tam klu czo wą ro lę w pro ce sie pro duk cyj nym. Aby
więc zwięk szyć sta bil ność ma szy ny ma ją więk sze osie i są wy po -
sa żo ne w au to ma tycz ne me cha ni zmy róż ni co we, któ re za pew nia -
ją mak sy mal ną przy czep ność na wet w trud nym te re nie. Z ko lei
ży wot ność ła do wa rek zwięk szo no po przez sto so wa nie naj wyż -
szej kla sy ma te ria łów. W szcze gól no ści pro jek tan ci wzmoc ni li
kon struk cję sta lo wą ra my, a wy so kiej ja ko ści ele men ty hy drau licz -
ne do peł nia ją pa kiet środ ków zwięk sza ją cych dłu go wiecz ność.
Przed sta wi cie la mi ła do wa rek, któ re już od cza sów swo jej pre mie -
ry zdo by ły uzna nie wie lu firm ko mu nal nych, są mo de le L 550

Xpo wer. Ma szy ny te sztur mem wdar ły się na ry nek, gdyż za sto -
so wa ne w nich in no wa cyj ne roz wią za nia po zwa la ły użyt kow ni -
kom osią gać znacz ne oszczęd no ści. Do na pę du wa żą cej 19 ton
ła do war ki za sto so wa no sil nik o mo cy 140 kW (190 KM), a po jem -
ność łyż ki za ła dun ko wej mo że wy no sić pięć me trów sze ścien -
nych. Jed nak to nie moc sil ni ka za de cy do wa ła o ich po pu lar no -
ści. Se ria Xpo wer jest ka mie niem mi lo wym w hi sto rii roz wo ju
tech ni ki ła do wa rek ko ło wych fir my Lie bherr z po wo du ogrom nej
ilo ści in no wa cji, któ ra się w nich po ja wi ła, a naj więk sze wra że nie
na użyt kow ni kach zro bił se ryj nie mon to wa ny sys tem roz dzie la nia
na pę dów. Przede wszyst kim dla te go, że sys tem Xpo wer przy no -
si wy mier ne oszczęd no ści. 
– Uda ło się to dzię ki po łą cze niu  za let na pę du hy dro sta tycz ne go
oraz me cha nicz ne go. I tak na pęd hy dro sta tycz ny jest naj bar dziej
efek tyw ny pod czas krót kich za dań za ła dun ko wych. Z ko lei me -
cha nicz ny prze wi dzia ny zo stał na dłuż sze od cin ki tras i jaz dę
po wznie sie niach. Dla użyt kow ni ków ozna cza to ob ni żo ne zu ży cie
pa li wa oraz wy dłu żo ny czas okre so wych prze glą dów, a tym sa -
mym zre du ko wa ne kosz ty eks plo ata cji – tłu ma czy Mar ce li Bed na -
rek, dy rek tor ds. sprze da ży i mar ke tin gu Lie bherr Pol ska.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.lienherr.pl

Lie bher r

ŁADOWARKI KONTRA ODPADY
Od ma szyn pra cu ją cych na pla cach re cy klin go wych, a tak że w po zo sta łych sek to rach go spo -
dar ki od pa do wej wy ma ga się spe cjal nych pre dys po zy cji. Przede wszyst kim mu szą być zdol ne
sku tecz nie pra co wać w eks tre mal nie cięż kich wa run kach, a do te go być eko no micz ne i wy daj -
ne. Ta kie ce chy po sia da ją ła do war ki ko ło we Lie bher r, któ re udo wad nia ją to w wie lu in sta la -
cjach ko mu nal nych roz sia nych w ca łej Pol sce.
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In no wa cyj ny na pęd jezd ny roz dzie la moc wy twa rza ną przez sil -
nik wy so ko pręż ny po przez prze kład nię obie go wą na układ hy -
dro sta tycz ny i me cha nicz ny. Na stęp nie moc łą czo na jest po -
now nie, aby pod czas eks plo ata cji do dys po zy cji by ła peł na jej
war tość. Jed no cze śnie prze kład nia do pa so wu je bez stop nio wo
oby dwa ukła dy na pę du do da nej sy tu acji ro bo czej: pod czas do -
jeż dża nia i ła do wa nia w więk szym stop niu dzia ła układ hy dro -
sta tycz ny. Pod czas jaz dy z więk szy mi pręd ko ścia mi do mi nu ją cą
ro lę przej mu je układ me cha nicz ny. Oby dwa ukła dy na pę du za -
wsze prze no szą 100% mo cy wy twa rza nej przez sil nik wy so ko -
pręż ny, zmien ny jest je dy nie sto su nek wy ko rzy sta nia oby dwu
ukła dów w da nym za sto so wa niu. Dzię ki za sto so wa niu tej in no -
wa cyj nej i efek tyw nej kon cep cji w za kre sie na pę du fir mie Lie -
bherr uda ło się stwo rzyć ła do war kę ko ło wą o wy so kim stop niu
sku tecz no ści w każ dym z za sto so wań. Klu czo wą ro lę od gry wa
przy tym spraw dzo ny sys tem Lie bherr -Po wer -Ef fi cien cy. Dzię ki
te mu, ła do war ki ko ło we XPower wy ka zu ją zu ży cie pa li wa mniej -
sze o 30% w sto sun ku do roz wią zań stan dar do wych. A to na tu -
ral nie ozna cza zre du ko wa nie kosz tów eks plo ata cji. 
Za pew ne dla te go wie le za kła dów go spo dar ki od pa do wej tak
chęt nie się ga po ma szy ny te go pro du cen ta. 
– W na szym za kła dzie łącz nie pra cu je – i to od wie lu lat – sześć
ła do wa rek mar ki Lie bherr. Czte ry z nich to mo de le L 550 Xpo -
wer. Chciał bym za zna czyć, że jed na z nich pra cu je już po nad 5
lat, po zo sta łe też ma ją już kil ku let ni staż. A wszyst kie wy ko rzy -
sty wa ne są bar dzo in ten syw nie i trud no jest mieć za strze że nia
co do ich wy trzy ma ło ści i nie za wod no ści – za pew nia Ar ka diusz
Woj dak, spe cja li sta od spraw trans por to wych w Za kła dzie Uty -
li za cyj nym w Sza dół kach ko ło Gdań ska.
Niektórym wy da wać się może, że kil ku let ni okres to zbyt krót ki
czas na jed no znacz ne oce ny. Jed nak war to pa mię tać, że mo wa
tu o pra cy w po tęż nej in sta la cji ko mu nal nej, do któ rej tra fia ją ty -
sią ce ton od pa dów, a pra ca pro wa dzo na jest nie mal bez prze -
rwy. W do dat ku pra ca z od pa da mi na ra ża ma szy ny na bez po -
śred ni kon takt z agre syw ny mi sub stan cja mi, któ re sta no wią ol -
brzy mie za gro że nie dla po szcze gól nych ele men tów i pod ze spo -
łów. Tym bar dziej, że ła do war ki Lie bher ra wy ko rzy sty wa ne są
do trans por tu za rów no wiel kich ga ba ry tów i po sor to wa nych od -
pa dów ko mu nal nych, jak i od pa dów zmie sza nych. Jed nak nie
tyl ko trwa łość i oszczęd no ści eks plo ata cyj ne są przy czy ną za -
do wo le nia pra cow ni ków za kła du w Sza dół kach.
– Dla nas rów nie waż na co mniej sze zu ży cie pa li wa jest tak że
wy so kość za ła dun ku. Ła do war ki uży wa ne są do trans por tu i za -

ła dun ku roż nych frak cji od pa dów. Nie któ re z nich są sto sun ko -
wo lek kie, ale zaj mu ją du żą ob ję tość. I w ta kim przy pad ku przy -
da je się szcze gól nie moż li wość któ ry ofe ru ją ła do war ki Lie bherr.
Szcze gól nie te z prze dłu żo ny mi ra mio na mi, któ re po zwa la ją ubić
ła do wa ne w kon te ne rze, bądź skrzy ni ła dun ko wej sa mo cho du,
od pa dy zwięk sza jąc ich objętość na wet o 40 pro cent. A chy ba
ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, ja kie przy no si to oszczęd no ści
za rów no cza so we, jak i pa li wo we – tłu ma czy Ar ka diusz Woj dak.
War to wspo mnieć tak że o ko lej nych roz wią za niach, któ re przy -
czy ni ły się do ko mer cyj ne go suk ce su ła do wa rek Lie bherr.
Na pew no jed nym z nich jest hy dro sta tycz ny na pęd jaz dy, któ ry
umoż li wia szyb kie i płyn ne, bez strat, przy spie sza nie we wszyst -
kich za kre sach pręd ko ści. Po nad to umoż li wia nie za leż ne ha mo -
wa nie, dzię ki cze mu ha mu lec za sad ni czy dzia ła tyl ko wspo ma -
ga ją co i prak tycz nie się nie zu ży wa. Na to miast bez stop nio wa
kon tro la trak cji w po łą cze niu z au to ma tycz nym me cha ni zmem
róż ni co wym zmniej sza zu ży cie opon na wet o 25 pro cent.
Ko rzyst ne efek ty przy no si tak że spraw dzo ny sys tem oczysz cza -
nia spa lin. Obej mu je on ka ta li za tor utle nia ją cy do sil ni ków wy so -
ko pręż nych (DOC), filtr czą stek sta łych (DPF) i se lek tyw ną re -
duk cję ka ta li tycz ną (SCR). Sys tem jest naj no wo cze śniej szy w tej
kla sie ma szyn i sku tecz nie ogra ni cza emi sję za nie czysz czeń.
Na to miast w ce lu za pew nie nia od po wied nie go po zio mu kom -
for tu i bez pie czeń stwa za pro jek to wa no wy god ne scho dy oraz
sze ro kie wej ście, któ re pro wa dzą do prze stron nej, no wo cze -
snej ka bi ny. Wy świe tla cze, ele men ty ste ru ją ce i ogrze wa ne sie -
dze nie kie row cy two rzą er go no micz ną ca łość. Przy rzą dy ste ru -
ją ce są wy god nie roz miesz czo ne i ope ra tor ma peł ną kon tro lę
nad pra cą ma szy ny. Ste ro wa nie łyż ką i ra mie niem ła do war ki
od by wa się przy po mo cy funk cjo nal ne go joy stic ka. W stan dar -
dzie do stęp ny jest wy daj ny układ kli ma ty za cji. Kon struk cja ka -
bi ny za pew nia ope ra to ro wi do brą wi docz ność na wszyst kie
stro ny, a pra cę uła twia stan dar do wo mon to wa na ka me ra co fa -
nia. Bez pie czeń stwo i kom fort obej mu je tak że pod sta wo we
czyn no ści ser wi so we. Do stęp do ko mo ry sil ni ka jest moż li wy
z obu stro n bez po trze by scho dze nia z ma szy ny, dzię ki au to -
ma tycz nie otwie ra nej po kry wie sil ni ka, któ ra po otwar ciu słu ży
ja ko po dest umoż li wia ją cy przej ście na dru gą stro nę. Ob słu ga
co dzien na jest wy ko ny wa na po le wej stro nie ma szy ny, któ ra
jest wy po sa żo na w re ling za bez pie cza ją cy ope ra to ra. 

a Dzię ki za sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii ła do war ki Lie bher ra są nie tyl ko sil ne,
ale tak że eko no micz ne i eko lo gicz ne

a Ga ba ry ty mo de li L 550 XPower umoż li wia ją im swo bod ną pra cę nawet w ciasnych ha -
lach ma ga zy no wych
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Wie lo eta po wy pro jekt obej mu je jed nost ki przy go to wu ją ce mie -
sza ne od pa dy two rzyw sztucz nych do prze twa rza nia, jed nost -
kę me ta no li zy do de po li me ry za cji od pa dów oraz li nie po li me -
ro we do pro duk cji róż no rod nych ma te ria łów pierw szej ja ko ści
do za sto so wań spe cjal nych, opa ko wa nio wych i tek styl nych.
East man pla nu je rów nież utwo rze nie cen trum in no wa cji w za -
kre sie prze twa rza nia mo le ku lar ne go, któ re umoż li wi Fran cji
utrzy ma nie wio dą cej ro li w go spo dar ce cyr ku lar nej. Dzię ki te -
mu ośro dek in no wa cji roz wi nął by al ter na tyw ne me to dy re cy -
klin gu, aby ogra ni czyć spa la nie od pa dów two rzyw sztucz nych
i po zo sta wić w zie mi su row ce ko pal ne. Ocze ku je się, że za kład
i cen trum in no wa cji bę dą go to we do ro ku 2025, za pew nia jąc
za trud nie nie dla oko ło 350 osób i po śred nio pro wa dząc
do utwo rze nia do dat ko wych 1.500 miejsc pra cy w prze twór -
stwie, ener ge ty ce i in fra struk tu rze.
Go spo dar ka obie gu za mknię te go jest klu czem do roz wią za nia
mię dzy na ro do we go kry zy su od pa dów two rzyw sztucz nych
i kry zy su kli ma tycz ne go. Dłu go ter mi no we part ner stwo po mię -
dzy Fran cją i fir mą East man przy czy ni się do osią gnię cia przez
UE ce lów zrów no wa żo ne go roz wo ju po przez zmniej sze nie
emi sji dwu tlen ku wę gla i umoż li wie nie funk cjo no wa nia go spo -
dar ki cyr ku la cyj nej. Fran cja uzna je istot ną ro lę re cy klin gu mo -
le ku lar ne go i wspie ra in we sty cje w in no wa cje.
– Przy spie sze nie przej ścia do go spo dar ki o obie gu za mknię -
tym jest jed nym z głów nych wy zwań w nad cho dzą cych la tach
– po wie dzia ła Bar ba ra Pom pi li, fran cu ska mi ni ster ds. trans -
for ma cji eko lo gicz nej. – Zna czą ca in we sty cja fir my East man
świad czy o go to wo ści Fran cji do przy ję cia in no wa cyj nych
tech no lo gii, któ re po mo gą zre ali zo wać na sze eko lo gicz ne
i eko no micz ne am bi cje po przez zre wo lu cjo ni zo wa nie moż li wo -
ści prze twa rza nia two rzyw sztucz nych w kra ju. Fran cja sta ła za -
wsze na cze le ta kich przed się wzięć i wraz z East man za pew nia
so bie środ ki do osią gnię cia am bit nych ce lów w za kre sie re cy -
klin gu two rzyw sztucz nych, ja kie zo sta ły usta no wio ne
na rok 2025. Je ste śmy nie zwy kle pod eks cy to wa ni, że mo że my
po wi tać fir mę po sia da ją cą 100-let nią hi sto rię in no wa cji na ska -
lę świa to wą i po nad 30-let nie do świad cze nie w ob sza rze prze -
twór stwa mo le ku lar ne go.
Pro jekt spół ki East man zy skał rów nież po par cie im po nu ją cej li -
sty świa to wych ma rek, któ re po dzie la ją je go za an ga żo wa nie
w roz wią za nie pro ble mu od pa dów two rzyw sztucz nych na świe -
cie i po strze ga ją prze twa rza nie mo le ku lar ne ja ko klu czo we na -
rzę dzie do osią gnię cia GOZ. Naj więk sze kon cer ny, jak LVMH
Be au ty, The Estée Lau der Com pa nies, Cla rins, Proc ter & Gam -

ble, L'Oréal i Da no ne to li de rzy, któ rzy pod pi sa li li sty in ten cyj ne
obej mu ją ce wie lo let nie umo wy na do sta wy z te go za kła du.
Spraw dzo na tech no lo gia od na wia nia po lie stru fir my East man
za pew nia praw dzi wy obieg dla trud nych do po now ne go prze -
two rze nia od pa dów z two rzyw sztucz nych, któ re obec nie po -
zo sta ją w go spo dar ce li ne ar nej. Ma te riał ten jest za zwy czaj
spa la ny, po nie waż al bo nie mo że być me cha nicz nie pod da ny
re cy klin go wi, al bo mu si zo stać prze two rzo ny za po mo cą ist nie -
ją cej tech no lo gii. W tech no lo gii fir my East man trud ne do re cy -
klin gu od pa dy są roz kła da ne na mo le ku lar ne blo ki kon struk -
cyj ne, a na stęp nie po now nie łą czo ne w ma te riał pierw szej ja -
ko ści, bez żad ne go uszczerb ku dla je go wy daj no ści. No wa
tech no lo gia od na wia nia po lie stru umoż li wia po ten cjal nie nie -
skoń czo ną przy dat ność ma te ria łów po przez utrzy my wa nie ich
w pro duk cji, cykl po cy klu ży cia. Dzię ki wy daj no ści roz wią za nia
i do stęp nym we Fran cji od na wial nym źró dłom ener gii, ma te ria -
ły mo gą być pro du ko wa ne z emi sją ga zów cie plar nia nych
do 80% mniej szą niż przy wy ko rzy sta niu tra dy cyj nych me tod.
– Pro jekt bu do wy naj więk sze go na świe cie za kła du prze twór -
stwa two rzyw sztucz nych we Fran cji jest zna czą cą czę ścią na -
szej ogól nej stra te gii go spo dar ki o obie gu za mknię tym – po wie -
dział Mark Co sta, pre zes za rzą du East man – Spo dzie wa my się,
że w naj bliż szych mie sią cach osią gnie my do dat ko we eta py,
w tym umo wy zwią za ne z za bez pie cze niem od pa dów z two rzyw
sztucz nych, któ re bę dą do sta wą su row ca, za bez pie cze niem ulg
rzą do wych oraz de cy zją o lo ka li za cji za kła du.

Źró dło in for ma cji: PR New swi re

Naj więk szy na świe cie za kład
re cy klin gu two rzyw sztucz nych
East man za in we stu je mi liard do la rów w bu do wę naj więk sze go na świe cie za kła du re cy -
klin gu mo le ku lar ne go two rzyw sztucz nych we Fran cji. Obiekt ten bę dzie wy ko rzy sty wał
tech no lo gię od na wia nia po lie stru w ce lu prze two rze nia aż do 160.000 ton me trycz nych
rocz nie trud nych do uty li za cji od pa dów z two rzyw sztucz nych, któ re są obec nie spa la ne.
In we sty cja po zwo li na pod da nie re cy klin go wi ta kiej ilo ści od pa dów z two rzyw sztucz -
nych, któ ra wy star czy ła by na 2,5-krot ne za peł nie nie Sta de de Fran ce przy jed no cze snym
wy two rze niu ma te ria łu o pier wot nej ja ko ści przy znacz nie niż szym śla dzie wę glo wym. 
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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

2/2022                  22.04.2022                          04.04.2022 
3/2022                  24.06.2022                          06.06.2022 
4/2022                  26.08.2022                          08.08.2022 
5/2022                  14.10.2022                          16.09.2022 
6/2022                  16.12.2022                          21.11.2022

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 1/2022 

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






