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SPIS TREŚCI

Tysiące zastosowań Unimoga

Trudno wyobrazić sobie pojazd bardziej
wszechstronny od Unimoga. Może on być
wykorzystywany do bardzo wielu zadań,
czego nie zapewniają żadne inne samochody 

Wy so ko za wie szo na po przecz ka

Pra ca na „du żym ha ku” bu dzi wśród kie row -
ców firm ko mu nal nych ol brzy mi sza cu nek, bo
wy ma ga umie jęt no ści i do świad cze nia. W przy -
pad ku DAF-a jest jed nak nie co ła twiej sza...

Trzy frak cje w jed nym kur sie 

Sor to wa nie od pa dów uła twia od zysk ma te ria -
łów do wtór ne go wy ko rzy sta nia i spra wia, że
znacz nie mniej tra fia ich na skła do wi ska. Musi
być jednak od po wied nio zor ga ni zo wa ne

Gra co dla bran ży ko mu nal nej

Fir ma Gra co co pe wien czas or ga ni zu je „Dzień
otwar ty” bę dą cy zna ko mi tą oka zją do za po zna -
nia się z jej moż li wo ścia mi kon struk cyj ny mi
i pro duk cyj ny mi, a tak że go to wy mi po jaz da mi 

Waste Handler ciężkiej pracy się nie boi

Ła do war ki ko ło we wy ko rzy sty wa ne na wy sy -
pi skach i zło mo wi skach mu szą im po no wać
nie tyl ko pa ra me tra mi ro bo czy mi i eko no mi ką
eks plo ata cji, ale tak że nie za wod no ścią

LiuGong – ma szy ny do ciężkiej roboty

Dzię ki ro sną cej so lid no ści wy ko na nia oraz sze -
ro kiej ga mie spe cja li stycz ne go osprzę tu ro bo -
cze go ła do war ki LiuGong znaj du ją co raz szer -
szy krąg za sto so wań w bran ży ko mu nal nej

Ko mat su – 12 ty się cy go dzin póź niej

Przed dwo ma la ty Re mon dis roz po czął użyt ko -
wa nie ła do war ki ko ło wej Ko mat su WA 380 -6.
Po ra więc opi sać do świad cze nia fir my z do -
tych cza so wej eks plo ata cji

Dressta ładuje biomasę aż miło!

Za nim bio ma sa tra fi do spe cjal nych pal ni ków,
naj pierw trze ba ją po zy skać, po tem zma ga zy -
no wać i wy su szyć, a na koń cu roz drob nić. Uła -
twia to ła do war ka ko ło wa 534E mar ki Dres sta

Lie bherr A 316 Li tro nic w Re mon di sie

Gdy do za kła du Re mon dis tra fi ła ma szy na Lie -
bherr A 316 Li tro nic, za sta na wia no się, w ja ki
spo sób ją wy ko rzy stać. Teraz eksploatowana
jest niezwykle intensywnie

Od ma sy wów po pan cer ne szy by

Ma szy ny produkowane przez Vo lvo CE ko ja -
rzo ne są przede wszyst kim z bran żą bu dow la -
ną, ale szwedz ki kon cern rów nie moc no an ga -
żu je się w sek tor ko mu nal ny

Fer ri – kom plek so wa ofer ta 

Ma szy ny Fer ri  cie szą się co raz więk szą po pu -
lar no ścią wśród pol skich użyt kow ni ków. To
za słu ga wy so kiej ja ko ści i stosowania prze my -
śla nych roz wią zań technicznych

Sa masz – roz wią za nia dla pro fe sjo na li stów

Fir ma Sa masz to czo ło wy pol ski pro du cent
ma szyn ko mu nal nych i zie lon ko wych. Wysoka
po zy cja bia ło stoc kie go przed się bior stwa jest
za słu gą po nad trzydziestu lat do świad czeń 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
już kil ka mie się cy po wpro wa dze niu w ży cie no wej usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach wi -
dać by ło jej nie do cią gnię cia. Te raz wszyst ko ma już dzia łać po praw nie, bo 28 li sto pa da Sejm przy jął no we li za -
cję usta wy, a w grud niu zo sta ła ona pod pi sa na przez Pre zy den ta. Wśród naj waż niej szych wpro wa dzo nych
zmian jest m.in. okre śle nie mak sy mal nej staw ki opła ty za od pa dy ko mu nal ne. Bę dzie ona za le ża ła od wy so ko -
ści prze cięt ne go mie sięcz ne go do cho du roz po rzą dzal ne go na jed ną oso bę pu bli ko wa ne go przez GUS w ostat nim
Rocz ni ku Sta ty stycz nym. Po nad to usta wa wpro wa dza wyż szą – do dwu krot no ści opła ty pod sta wo wej – opła tę
za od pa dy, któ re nie są se lek tyw nie zbie ra ne i od bie ra ne. W przy ję tym al go ryt mie mak sy mal na wy so kość staw -
ki wy no si 2%, co przy mie sięcz nym do cho dzie na jed ną oso bę wg Rocz ni ka GUS 2013 za rok 2012 wy no szą -
cym 1278,43 zł, ozna cza że chwi li obec nej za po se gre go wa ne od pa dy trze ba by ło by za pła cić nie wię cej
niż 25,57 zł. Istot nym punk tem zno we li zo wa nej usta wy jest też wy łą cze nie obo wiąz ku skła da nia no wych de -
kla ra cji przez wła ści cie li nie ru cho mo ści w przy pad ku zmia ny sta wek opłat i jed no cze śnie wska za nie, że zmia na
wy so ko ści opła ty we dług no wych sta wek na stę pu je au to ma tycz nie, tzn. bez ko niecz no ści uru cha mia nia pro ce -
du ry ko rek ty de kla ra cji z urzę du. W ta kim przy pad ku wła ści ciel nie ru cho mo ści nie jest obo wią za ny do zło że nia
no wej de kla ra cji, lecz uisz cza opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi w wy so ko ści wska za nej w po wia do mie niu
wła ści we go or ga nu.
Zgod nie z ocze ki wa nia mi wie lu pod mio tów no we li za cja wpro wa dza też obo wią zek wska zy wa nia przez gmi nę
w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia in sta la cji, do któ rej bę dą do star czo ne od pa dy ko mu nal ne ode -
bra ne z te re nu gmi ny oraz obo wiąz ku za war cia z przed się bior cą umo wy na od bie ra nie lub od bie ra nie i za go -
spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści. W umo wie tej na le ża ło bę dzie wska zać in -
sta la cje, do któ rych przed się bior ca bę dzie zo bo wią za ny prze ka zać od pa dy. Zmie nio na usta wa do pre cy zo wu je
rów nież prze pi sy od no śnie punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych po przez okre śle nie, że po -
wi nien to być co naj mniej je den sta cjo nar ny punkt, two rzo ny sa mo dziel nie lub z in ny mi gmi na mi. Po nad to
usta wa okre śla rów nież mi ni mal ny za kres od pa dów ko mu nal nych przyj mo wa nych przez ta ki punkt.
Miej my na dzie ję, że wpro wa dzo ne zmia ny bę dą wy star cza ją ce i wy eli mi nu ją róż ne pa to lo gie, z ja ki mi do tych -
czas mu sia ła mie rzyć się bran ża ko mu nal na. Zy ska ją na tym kon su men ci, uczci wi przed się bior cy, a przede
wszyst kim śro do wi sko na tu ral ne, któ re trze ba chro nić dla przy szłych po ko leń.

Ka rol Wój to wicz

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 859 19 65, 

22 859 19 66
fax: 22 859 19 67 
www.poskom.pl

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

REDAKTOR NACZELNY
Karol Wójtowicz
tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 602 711 376
e-mail: poskom@poskom.pl

INTERNET
Micha∏ Markiewicz 
tel. 602 292 114
e-mail: m.m@poskom.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański 
tel. 602 719 281
e-mail: janab@poskom.pl

„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk: TAURUS, Halinów

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa 
Volvo L50G

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Nie ma na świe cie dru gie go ta kie go po jaz du jak
Mer ce des -Benz Uni mog. Jest pro du ko wa ny od po -
nad 60 lat i znaj du je za sto so wa nie do słow nie wszę -
dzie. To za słu ga pod wo zia o naj wyż szych zdol no -
ściach te re no wych oraz moż li wo ści współ pra cy po -
jaz du z nie zli czo ną licz bą do dat ko wych na rzę dzi.
W ten spo sób Uni mo gi ide al nie spraw dza ją się
przy pie lę gna cji te re nów zie lo nych czy w zi mo wym
utrzy ma niu dróg, a po za apli ka cja mi ko mu nal ny mi
znaj du ją rów nież za sto so wa nie w rol nic twie, ener -
ge ty ce, woj sku oraz róż ne go ro dza ju służ bach ra -
tow ni czych, nio sąc szyb ką po moc w cza sie po ża -
ru, po wo dzi czy trzę sie nia zie mi. Są nie za stą pio ne
na lot ni skach, gdzie wy ko rzy stu je się je do czysz -
cze nia zna ków i urzą dzeń sy gna li za cyj nych, zmia -

ta nia chod ni ków i płyt po sto jo wych, ko sze nia tra -
wy mię dzy pa sa mi star to wy mi, od śnie ża nia czy
w koń cu ja ko cią gnik do ma new ro wa nia sa mo lo ta -
mi. Chęt nie wy ko rzy stu je się je tak że na ko lei, bo
Uni mog w wer sji szy no wo -dro go wej umoż li wia ma -
new ro wa nie cięż ki mi wa go na mi, na wet do 1.000
ton. W po rów na niu ze spe cjal ną lo ko mo ty wą jest
od niej po nad po ło wę tań szy, a do te go ła two mo -
że zmie niać miej sce pra cy (dzię ki pod wo ziu ko ło -
we mu). Po za sto so wa niu do dat ko we go osprzę tu
spraw dzi się też przy utrzy ma niu in fra struk tu ry ko -
le jo wej (czysz cze nie to rów, kon ser wa cja prze wo -
dów trak cyj nych itp.).
Choć Uni mog to bar dzo do pra co wa ny i spraw -
dzo ny po jazd, obo wią zek speł nie nia norm Eu ro 6
zmu sił in ży nie rów nie miec kie go kon cer nu
do wpro wa dze nia w nim wie lu istot nych zmian.
Z no wej ga my wy co fa no mo del U20, bo je go
kom pak to wa kon struk cja nie mie ści ła roz bu do -
wa ne go sys te mu oczysz cza nia spa lin. Za stę pu je
go se ria 200, obej mu ją ca wer sje U 216 i U 218.
Pierw sza cy fra ozna cza roz miar sa mo cho du,
dwie ko lej ne po mno żo ne przez licz bę 10 to moc
za sto so wa ne go sil ni ka w KM. Oba mo de le nie -
wie le od bie ga ją od ga my więk szych po jaz dów,
któ rą roz po czy na U 318. Ma ją tę sa mą ka bi nę pa -
no ra micz ną, a tak że zna ny już sys tem VarioPilot,
po zwa la ją cy na ła twe prze sta wia nie kie row ni cy

POJAZDY KOMUNALNE
www.mercedes-benz.pl

Mercedes-Benz Unimog. 
Jeden samochód, tysiące zastosowań

Trudno wyobrazić  sobie pojazd bardziej wszechstronny od Unimoga. Tworzy on klasę samą
dla siebie i może być wykorzystywany do bardzo wielu zadań, czego nie oferują żadne inne
samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze czy różnego rodzaju wielofunkcyjne nośniki narzędzi.

a Uni mog pre zen to wa ny na
zdję ciu to przed sta wi ciel po -
przed niej ga my, ale do sko -
na le po ka zu je swo je moż li -
wo ści, któ re do ty czą też
oczy wi ście ak tu al nie ofe ro -
wa nych po jaz dów pod po -
rząd ko wa nych nor mie Eu ro 6 

d Ko siar ka wy się gni ko wa to
jed no z naj czę ściej spo ty ka -
nych urzą dzeń, ja kie są mon -
to wa ne na Uni mo gu. Ta ki
po jazd ma nie tyl ko zde cy do -
wa nie więk szą wy daj ność,
ale tak że znacz nie szyb ciej
do cie ra na miej sce pra cy 

http://www.mercedes-benz.pl
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i pe da łów na dru gą stro nę wnę trza, gdy za cho dzi
ko niecz ność pra cy z fo te la pa sa że ra. Waż ną za -
le tą są rów nież kom pak to we ga ba ry ty, bo roz staw
osi w se rii 200 wy no si za le d wie 2800 mm
(o 200 mm mniej niż w przy pad ku U 318), a śred -
ni ca za wra ca nia 12,6 m (w U 318 – 13,7 m).
Wszyst kie sa mo cho dy z ozna cze niem 3-cy fro -
wym ła two roz po znać dzię ki du żej szy bie czo ło -
wej z wy cie racz ka mi za mo co wa ny mi przy da chu,
co po lep sza wi docz ność i kon tro lę osprzę tu. Pra -
cę uła twia wie lo funk cyj na kie row ni ca, ta ka sa ma
jak w po zo sta łych po jaz dach użyt ko wych MB, du -
ży ja sny wy świe tlacz oraz joy stick do ste ro wa nia
osprzę tem, któ ry moż na ła two wy jąć i ob słu gi wać
w dło niach. Przy skraj nych tem pe ra tu rach przy da
się bar dziej wy daj ne ogrze wa nie i uspraw nio ny
sys tem roz pro wa dza nia po wie trza w ka bi nie.
Do więk szych wy ma gań opty mal nym roz wią za -
niem mo że być Uni mog z se rii U 318-U 530. Aby
skom pen so wać wzrost ma sy spo wo do wa ny roz -
bu do wa nym sys te mem Eu ro 6, w po jaz dach tych
za sto so wa no lżej szą ra mę oraz ob rę cze kół ze
sto pów lek kich. W po rów na niu do po przed nie go
U 300 ra ma zo sta ła skró co na o 80 mm (do ty czy
sa mo cho dów U 318 i U 423), co w po łą cze niu
z więk szym ką tem skrę tu kół, istot nie ogra ni czy ło
pro mień za wra ca nia. Duże zna cze nie ma tak że
układ hy drau licz ny VarioPower, któ ry za pew nia
te raz jesz cze więk szą wy daj ność. Obej mu je on
dwa ob wo dy, każ dy o prze pły wie 125 l/min i ci -
śnie niu do 280 ba rów. Mo gą one re ali zo wać kil ka
czyn no ści jed no cze śnie al bo jed no szcze gól nie

pre cy zyj ne za da nie. Ta ki układ po zwa la na eli mi -
na cję do dat ko wych pomp ole ju w za bu do wie, na -
pę dza nych od WOM lub wła snym sil ni kiem. W ten
spo sób ła two ogra ni czyć zu ży cie pa li wa, ma sę
wła sną po jaz du czy w koń cu prze strzeń nie zbęd -
ną do mon ta żu od po wied nie go wy po sa że nia.
Gdy hy drau li ka si ło wa nie jest po trzeb na, moż na
ją zde mon to wać w ce lu zwięk sze nia ła dow no ści.
Prak tycz ną no wo ścią jest rów nież moż li wość
prze łą cze nia pod czas jaz dy try bu ręcz nej zmia ny
bie gów na prze kład nię hy dro sta tycz ną. Ob słu ga
no we go sys te mu od by wa się za po mo cą prze -
łącz ni ka na ko lum nie kie row ni cy, joy stic ka hy -
drau li ki lub pe da łu przy spie sze nia. Mo de le U 216
i U 218 oraz U 318 i U 423 są wy po sa ża ne w 4-
cy lin dro we sil ni ki OM 934, zaś U 425, U 430,
U 527 oraz U 530 w jed nost ki se rii OM 926.
W no wej no men kla tu rze od mło dzo ne mo de le
U 4000 i U 5000 wy stę pu ją ja ko U 4023 i U 5023.
Do ich na pę du za sto so wa no 4-cy lin dro wy sil nik
BlueEfficiency Po wer BlueTec 6 o mo cy 230 KM
i wy so kim mo men cie ob ro to wym 900 Nm. Zmo -
der ni zo wa na skrzy nia bie gów jest bar dziej trwa ła
i po zwa la na szyb szą zmia nę prze ło żeń. Kie row -
ca na dal ma do dys po zy cji 8 bie gów do jaz dy
w przód i 6 wstecz nych, a tak że opcjo nal ne prze -
ło że nia peł za ją ce do za sto so wań te re no wych
w za kre sie pręd ko ści 2,5-35 km/h. Ze wzglę du
na ko niecz ność zmiesz cze nia ukła du oczysz cza -
nia spa lin, sil nik zo stał prze su nię ty do ty łu, a ka -
bi na jest te raz dłuż sza o 120 mm. Po dob nie, jak
w mniej szych mo de lach, naj więk sze Uni mo gi
otrzy ma ły no wą, wie lo funk cyj ną kie row ni cę, wy -
daj niej szy układ kli ma ty za cji i ogrze wa nia, a tak -
że bar dziej er go no micz ne ele men ty ste row ni cze
i kon tro l ne. Cen tral ny sys tem pom po wa nia kół
„Ti re con trol Plus” zo stał prze pro jek to wa ny, dzię ki
cze mu ci śnie nie w ogu mie niu wła ści we dla bie -
żą cych wa run ków moż na ła two usta wić za po -
śred nic twem głów ne go wy świe tla cza, wy bie ra jąc
je den z trzech zde fi nio wa nych pro gra mów: dro -
ga, pia sek, kiep ska na wierzch nia. Prze su nię cie
sil ni ka spo wo do wa ło ob ni że nie środ ka cięż ko ści,
a tym sa mym zwięk sze nie sta bil no ści po jaz du,
jed no cze śnie przy za cho wa niu du że go prze świ -
tu. Por ta lo we osie, wy krzy żo wa nie osi do 30° oraz
im po nu ją ce ką ty na tar cia i zej ścia za pew nia ją ta -
kim Uni mo gom zna ko mi te moż li wo ści pra cy w te -
re nach nie do stęp nych dla in nych po jaz dów.

f Uni katowa kon struk cja Uni -
mo ga po zwa la sto so wać na -
rzę dzia na czte ry spo so by.
Prze wi dzia no trzy punk ty
mon ta żo we: z przo du, z ty łu
i mię dzy osia mi, a tak że prze -
strzeń do za bu do wy nad wo -
zia oraz sprzę tu na pod wo -
ziu. Osprzęt mo że być za si la -
ny hy drau licz nie, me cha nicz -
nie lub elek trycz nie

a Zmo der ni zo wa na ka bi na
Uni mo ga jest jesz cze bar -
dziej przy ja zna użyt kow ni ko -
wi. Za pew nia od po wied nią
wi docz ność na osprzęt i oto -
cze nie po jaz du oraz zna ko -
mi ty do stęp do wszyst kich
przy rzą dów ste row ni czych

d Zna ko mi te osią gi po jaz dów
Uni mog to za słu ga przede
wszyst kim osi por ta lo wych
oraz na pę du na wszyst kie
ko ła z kom ple tem blo kad
me cha ni zmów róż ni co wych

a Sys tem VarioPilot po zwa la
na ła twe prze sta wie nie kie -
row ni cy i pe da łów na dru gą
stro nę wnę trza, gdy za cho -
dzi ko niecz ność pra cy z fo -
te la pa sa że ra, np. pod czas
wy ka sza nia po bo cza
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Na szym czy tel ni kom na le ży się pew ne wy ja śnie -
nie. W no men kla tu rze kie row ców zaj mu ją cych się
od bio rem od pa dów „du ży hak” ozna cza pod wo -
zia z trze ma lub czte re ma osia mi, któ re prze wo żą
naj więk sze kon te ne ry. Po jaz dy dwu osio we wy po -
sa żo ne w ta kie za bu do wy są po tocz nie okre śla -
ne ja ko „ma łe ha ki”. W na sze rę ce tra fił tym ra -
zem 26-to no wy mo del CF w kon fi gu ra cji 6x4,
z roz sta wem osi rów nym 4,55 m. Do je go na pę -
du za sto so wa no 6-cy lin dro wy, rzę do wy sil nik
Pac car MX-13 o po jem no ści 12,9 dm3. No wo -
cze sna jed nost ka roz wi ja mak sy mal ną moc 340
kW (462 KM) w za kre sie od 1.425 do 1.750
obr./min, na to miast mak sy mal ny mo ment jest
osią ga ny już od 1.000 obr./min i utrzy mu je się
do 1.425 obr./min. W ce lu speł nie nia re stryk cyj -
nych norm emi sji za nie czysz czeń Eu ro 6 wy ko -
rzy sta no po łą cze nie re cyr ku la cji ga zów spa li no -
wych, tech no lo gii SCR i ak tyw ne go fil tra czą stek
sta łych. Układ za si la nia zop ty ma li zo wa ny
pod ką tem du żej wy daj no ści sil ni ka, a jed no cze -
śnie umiar ko wa ne go za po trze bo wa nia na pa li -
wo, obej mu je tur bo sprę żar kę o zmien nej geo -
me trii z chło dze niem mię dzy stop nio wym oraz
sys tem wtry sku ty pu com mon ra il za pew nia ją cy
ci śnie nie do 2.500 bar, do któ re go pa li wo jest do -
star cza ne przez dwie pom py wy so ko ci śnie nio we.
W prze ka zy wa niu na pę du na ze spo lo ną tyl ną oś

o prze ło że niu prze kład ni głów nej 3,09 i wy po sa -
żo ną w ogu mie nie o roz mia rze 315/80 R22,5 po -
śred ni czy ręcz na, 12-stop nio wa, dwu za kre so wa
skrzy nia bie gów z tak zwanymi po łów ka mi i prze -
ło że niem bez po śred nim: 15,57-1,0.
Jak ta ka kon fi gu ra cja ukła du na pę do we go spraw -
dza się w za sto so wa niach ko mu nal nych? Aby na -
sza oce na by ła jak naj bar dziej obiek tyw na, test
po jaz du po sta no wi li śmy zre ali zo wać we współ -
pra cy z war szaw skim Re mon di sem.. Do na szej
dys po zy cji od de le go wa no bar dzo do świad czo ne -
go kie row cę, któ ry na „du żych ha kach”, w tym
z przy cze pa mi, pra cu je od ro ku 1997. Z punk tu
wi dze nia fir my zaj mu ją cej się od bio rem od pa -
dów, naj waż niej sze zna cze nie ma zu ży cie pa li wa.
Zda niem „na sze go” kie row cy w ta kim po jeź dzie
nie moż na ocze ki wać spa la nia na po zio mie
30 dm3/100 km, bo na wet w po rów na niu z trans -
por tem dys try bu cyj nym, wa run ki i spe cy fi ka pra cy
są tu zu peł nie in ne. Naj le piej, gdy dzień roz po czy -
na się od dłuż szej tra sy. Wte dy uda je się osią gnąć
bar dzo do bry wy nik, któ ry na wet przy póź niej szych
„słab szych” kur sach nie ule ga więk sze mu po gor -
sze niu. Ana lo gicz nie, ale na nie ko rzyść, jest
w przy pad ku od wrot nej sy tu acji, tzn. trud no po pra -
wić kiep ski wy nik usta lo ny na po cząt ku zmia ny.
W przy pad ku de mon stra cyj ne go DAFa wy glą da ło
to jed nak nie co ina czej. Choć „na start” przy pa dły
do pod mia ny dwa pra so kon te ne ry w ści słym cen -
trum War sza wy, po cząt ko we zu ży cie pa li wa na po -
zio mie 46 dm3/100 km wska zy wa ne przez kom pu -
ter za sko czy ło bar dzo po zy tyw nie. Oprócz jaz dy
z czę sty mi za trzy ma nia mi przy skrzy żo wa niach
i przej ściach dla pie szych z sy gna li za cją świetl ną,
na ten wy nik skła da się rów nież pra ca urzą dze nia
ha ko we go i ma new ro wa nie nie zbęd ne przy pod -
mia nie kon te ne rów. Każ da ta ka ope ra cja wią że się
z od sta wie niem na bok przy wie zio ne go pu ste go
po jem ni ka, „wy cią gnię ciem” i od sta wie niem
na bok peł ne go, na stęp nie po now nym za ła dun -
kiem pu ste go kon te ne ra i usta wie niem go we
wska za nym miej scu, a na ko niec ko lej nym za ła -
dun kiem jed nost ki wy peł nio nej od pa da mi. W wie -
lu przy pad kach cia sna za bu do wa zna czą co utrud -
nia prze pro wa dze nie tych czyn no ści, zmu sza jąc
kie row cę do po wta rza nia skom pli ko wa nych ma -
new rów. Po tem by ły jesz cze dwa kur sy po kon te -

POJAZDY KOMUNALNE
www.daftrucks.pl

„Du ży hak” i wy so ko 
za wie szo na po przecz ka
Pra ca na „du żym ha ku” bu dzi wśród kie row ców firm ko -
mu nal nych olbrzymi sza cu nek, bo wy ma ga umie jęt no -
ści i do świad cze nia. W przy pad ku te sto we go DAF-a jest
jed nak nie co ła twiej sza...

s Za sto so wa ne urzą dze nie
ha ko we fir my F.X. Me il ler ma
bar dzo wy daj ny układ hy -
drau licz ny wła snej pro duk -
cji. Za leż nie od ob cią że nia,
kie row ca mo że uru cho mić
tzw. au to ma tycz ny szyb ki
bieg, skra ca ją cy czas trwa -
nia cy kli ro bo czych

f To zdję cie naj le piej po ka zu -
je z ja ki mi trud ny mi sy tu acja -
mi mu si się mie rzyć kie row -
ca pra cu ją cy „na ha kow cu”.
Te sto wa ny DAF ma jed nak
bar dzo du że tyl ne okno
oraz od po wied nio roz miesz -
czo ne, sze ro ko kąt ne lu ster -
ka wstecz ne, co w zna czą cy
spo sób uła twia prze ci ska nie
się mię dzy cha otycz nie za -
par ko wa ny mi sa mo cho da mi
oso bo wy mi, na cia snych
po se sjach itp.

http://www.daftrucks.pl/
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ne ry od da lo ne od za kła du o oko ło dwa dzie ścia ki -
lo me trów, co prze ło ży ło się na po pra wę zu ży cia
pa li wa. W efek cie na ko niec dnia wy nio sło ono re -
we la cyj ne 43 dm3/100 km. Wpraw dzie w żad nym
przy pad ku nie zo sta ła wy ko rzy sta na peł na ła dow -
ność po jaz du wy no szą ca pra wie 11,5 to ny, bo
zda rza się to w za sa dzie tyl ko przy prze wo zie zło -
mu, to ta ki wy nik na praw dę jest bar dzo im po nu -
ją cy. W je go osią gnię ciu spo rą za słu gę ma od po -
wied nio ze stop nio wa na skrzy nia bie gów i sto sun -
ko wo „szyb kie” prze ło że nie tyl ne go mo stu.
Przy jeź dzie z pręd ko ścią 70 km/h na dwu na stym
bie gu wska zów ka ob ro to mie rza usta wia się na war -
to ści 1.100 obr./min, czy li dość ni sko, zwłasz cza że
naj bar dziej eko no micz ne po le zo sta ło za zna czo ne
w za kre sie od 1.000 do 1.500 obr./min, a przy trans -
por cie kon te ne rów „wo kół ko mi na” trud no po ru szać
się szyb ciej. Po prze kro cze niu oko ło 1.250 obr./min
na wskaź ni ku po ja wia się in for ma cja su ge ru ją ca
zmia nę bie gu na wyż szy, ale jak wy ni ka z na szych
ob ser wa cji nie jest ona uza leż nio na od spo so bu
roz pę dza nia po jaz du. Du ży za pas mo cy eli mi nu je
po trze bę czę stej zmia ny bie gów, ale opty mal ny
do bór prze ło żeń w ce lu ob ni że nia pręd ko ści ob ro -
to wej sil ni ka w wy mier ny spo sób prze kła da się
na zu ży cie pa li wa. Za chę ca do te go krót ki, po ręcz -
ny drą żek z me cha ni zmem wspo ma ga nia Se rvo -
shift. Trze ba się jed nak przy zwy cza ić do sche ma -
tu skrzy ni, bo do za łą cze nia dwój ki/piąt ki trze ba
prze su nąć dźwi gnię w pra wo i do gó ry. Wy so ki
mo ment sil ni ka do stęp ny w sze ro kim za kre sie ob -
ro tów przy jeź dzie „na pu sto” lub z nie peł nym ob -
cią że niem za chę ca do omi ja nia bie gów, choć ru -
szać moż na mak sy mal nie z „ca łej” je dyn ki. Pod -
wyż sze nie prze ło że nia o „po łów kę” skut ku je sy -
gna łem dźwię ko wym i upo mnie niem wy świe tla -
nym na ekra nie kom pu te ra po kła do we go.
W za sto so wa niach ko mu nal nych, a szcze gól nie
przy urzą dze niach ha ko wych, bar dzo przy dat nym
roz wią za niem jest blo ka da me cha ni zmu róż ni co -
we go tyl ne go mo stu na pę do we go, bo kon te ne ry
są usta wia ne w róż nych miej scach, więc wy star -
czy nie wiel kie wznie sie nie po kry te śnie giem al bo
mo krą tra wą, by nie ru szyć pod ob cią że niem.
W te sto wym DAF-ie ze wzglę du na oś ze spo lo ną
za sto so wa no blo ka dę mię dzy osio wą i osio we, za -
łą cza ne dwo ma przy ci ska mi na ta bli cy roz dziel -
czej. Przy jed nym kur sie zda rzy ła się ko niecz ność
wjaz du na pod ło że tra wia ste, ale by ło ono „zmro -
żo ne”, więc obe szło się bez za łą cza nia blo kad.
DAF-y są po wszech nie ce nio ne za nie zwy kle pre -
cy zyj ny układ kie row ni czy i od po wied nio do bra -
ne za wie sze nie, a te sto wy eg zem plarz do sko na le
to po twier dza. „Ha kow ce” nie ma ją usta lo nych
tras i wie lo krot nie do wóz kon te ne ra we wska za ne
miej sce wy ma ga po ko ny wa nia trud nych do jaz dy
cię ża rów ką dróg. Są one wą skie, nie rów ne
i mają po wy ła my wa ną skraj nię. DAF w ta kich wa -
run kach pro wa dzi się jed nak bar dzo do brze, co
uła twia   np. wy mi ja nie z in ny mi po jaz da mi. Na wet
na głę bo kich ko le inach za cho wu je się neu tral nie

a Ar ka diusz Pu sek, kie row ca
war szaw skie go Re mon di su
ma po nad sie dem na sto let -
nie do świad cze nie w pra cy
na „du żych ha kow cach”. Te -
sto wy DAF zro bił na nim bar -
dzo po zy tyw ne wra że nie,
zwłasz cza je śli cho dzi o zu ży -
cie pa li wa oraz er go no mię
i ja kość wy koń cze nia wnę trza

d Kie row ca DAF-a CF nie mu si
się do ni cze go przy zwy cza -
jać, bo wszyst kie ele men ty
ob słu go we znaj du ją się
w prze wi dy wal nym miej scu
i są po praw nie ozna czo ne

d W CF-ie nie ma pro ble mu ze
zna le zie niem miej sca na
pod ręcz ne przed mio ty, na -
po je czy do ku men ty. Jed nym
z przy kła dów od po wied nie go
za go spo da ro wa nia do stęp -
ne go miej sca jest prak tycz ny,
wie lo funk cyj ny scho wek za -
mon to wa ny na tu ne lu sil ni ka

a Dzię ki sys te mo wi wspo ma -
ga nia zmia ny bie gów Se rvo -
shift ste ro wa nie drąż kiem
nie wy ma ga du że go wy sił -
ku, ale nie ty po wy sche mat
skrzy ni dla po cząt ku ją cych
kie row ców mo że być przy -
czy ną po my łek

d Oba fo te le te sto we go DAF-a
są od po wied nio twar de i do -
brze wy pro fi lo wa ne, ogra ni -
cza jąc zmę cze nie pod czas
wie lo go dzin nej pra cy
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i jest sta bil ny pod czas dy na micz nej jaz dy na za -
krę tach, co ma szcze gól nie istot ne zna cze nie
w przy pad ku naj więk szych 36-me tro wych kon te -
ne rów. Przed nia oś ma no śność 9 ton, współ pra -
cu je z re so ra mi pa ra bo licz ny mi, amor ty za to ra mi
i sta bi li za to rem. No śność tyl nych osi jest rów na
2 x 13 ton, na to miast ro lę ele men tów sprę ży stych
w obu przy pad kach peł nią po czte ry mie chy
pneu ma tycz ne. Za wie sze nie nie zwy kle „gład ko”
wy bie ra wszel kie nie rów no ści – wi dząc głę bo ką
nie rów ność, któ rej nie da się omi nąć, kie row ca
pod świa do mie przy go to wu je się do jej po ko na -
nia moc niej przy trzy mu jąc kie row ni cę. Ja kie kol -
wiek oba wy o gwał tow ny ruch pod wo zia czy sa -
mej ka bi ny w te sto wa nym DAF-ie są jed nak zu -
peł nie bez za sad ne. Na uwa gę za słu gu je też bar -
dzo sku tecz ny układ ha mul co wy obej mu ją cy
wen ty lo wa ne me cha ni zmy tar czo we przy wszyst -
kich ko łach. Są one uru cha mia ne pneu ma tycz -
nie, bez żad ne go opóź nie nia. Na dłu gich zjaz -
dach, a na wet przy wy tra ca niu pręd ko ści na do -
jaz dach do skrzy żo wań, kie row ca mo że się wspo -
móc ha mul cem sil ni ko wym MX En gi ne, współ pra -
cu ją cym z ha mul cem wy de cho wym, za pew nia ją -
cym wy so ką sku tecz ność na wet przy ni skiej pręd -
ko ści ob ro to wej sil ni ka.
Moc ną stro ną de mon stra cyj ne go DAF-a jest też
oczy wi ście ka bi na. Pro wa dzą do niej trzy stop nie
wej ścio we w ukła dzie schod ko wym, któ re za po -
bie ga ją nad mier ne mu wy sił ko wi rąk, oraz sze ro ko
otwie ra ne drzwi z so lid ną blo ka dą w skraj nej po -
zy cji. Do wnę trza nie trze ba się przy zwy cza jać, bo -
wiem wszyst kie przy rzą dy znaj du ją się w prze wi -
dy wal nych miej scach. Po za tym są one od po wied -
nio du że i czy tel nie ozna ko wa ne. Gru ba kie row ni -
ca ob szy ta skó rą do sko na le le ży w dło niach i jest
re gu lo wa na w dwóch płasz czy znach, uła twia jąc
za ję cie opty mal nej po zy cji. Te sto wa ny eg zem plarz
miał bar dzo bo ga te wy po sa że nie, obej mu ją ce
m.in. au to ma tycz ną kli ma ty za cję, tem po mat czy
układ ostrze ga ją cy o prze kro cze niu li nii roz dzie la -
ją cej pa sy jezd ni bez włą czo ne go kie run kow ska -
zu. Roz wią za nie to jest bar dzo czu łe i ni gdy nie
zda rzy ło się, by nie za dzia ła ło w ta kiej sy tu acji.

Na uwa gę za słu gu je też fa brycz na na wi ga cja, któ -
ra w przej rzy sty spo sób wy świe tla wska zów ki do -
jaz du i jest ob słu gi wa na bar dzo in tu icyj nie, za po -
mo cą pre cy zyj ne go ekra nu do ty ko we go. Cen tral -
ne miej sce w głów nym ze sta wie wskaź ni ków zaj -
mu je 5-ca lo wy ekran, na któ rym są pre zen to wa ne
naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce pra cy sil ni ka
i po jaz du. Zo stał on rów nież wy ko rzy sta ny
do mon to wa ne go stan dar do wo sys te mu DAF Dri -
ver Per for man ce As si stant, któ ry pod po wia da kie -
row cy co ro bić, aby mak sy mal nie ob ni żyć kosz ty
eks plo ata cji sa mo cho du, a jed no cze śnie na bie żą -
co oce nia je go po stę py. Sys tem ma bar dzo przej -
rzy sty in ter fa ce, ła two z nie go ko rzy stać, co sku -
tecz nie za chę ca do na by wa nia ko lej nych umie jęt -
no ści i eli mi no wa nia błęd nych na wy ków. Głów ny
ekran ob słu gu je się du żym po krę tłem peł nią cym
jed no cze śnie ro lę przy ci sku, umiesz czo nym
pod dźwi gnią ha mul ca po sto jo we go. Wie lo go dzin -
ną jaz dę, czę sto na nie naj lep szych na wierzch -
niach, uła twia bar dzo kom for to wy fo tel z za wie sze -
niem pneu ma tycz nym Lu xu ry Air. Ma on wy so kie
opar cie, zin te gro wa ny pas bez pie czeń stwa i dwu -
stop nio we, wy daj ne pod grze wa nie.
Te sto wy po jazd zo stał wy po sa żo ny w urzą dze -
nie ha ko we fir my F.X. Me il ler ty pu RK 20.65. Za -
pew nia ono udźwig 20 ton i po zwa la na ob słu gę
kon te ne rów zgod nych z nor mą DIN 30722 o dłu -

POJAZDY KOMUNALNE

d W ta kich sy tu acjach naj ła -
twiej do ce nić za le ty zdal ne -
go ste ro wa nia za bu do wą
przy wy ko rzy sta niu sys te mu
i.s.a r-con trol fir my F.X. Me -
il ler. Kie row ca mo że wyjść
z po jaz du i pre cy zyj nie pod -
no sić kon te ner, za po bie ga -
jąc ko li zji ro lek z pa sek
oświe tle nio wym

f W pod wo ziu za sto so wa no
roz kła da ną bel kę prze ciw -
wjaz do wą, ogra ni cza ją cą
skut ki na je cha nia sa mo cho -
dem oso bo wym na tył „ha -
kow ca” prze wo żą ce go naj -
więk sze kon te ne ry

s Za bu do wa F. X. Me il ler to so -
lid na, bar dzo sta ran nie wy -
ko na na kon struk cja. Kon te -
ner jest mo co wa ny do uchyl -
nej ra my za po mo cą blo kad
w po sta ci ste ro wa nych hy -
drau licz nie bol ców

s Pi lot sys te mu i.s.a.r -con trol
jest mo co wa ny na przed nim
le wym słup ku ka bi ny w uchwy -
cie peł nią cym jed no cze śnie
funk cję ła do war ki
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go ści we wnętrz nej w za kre sie od 5 do 6,5 metra. Dzię ki za sto -
so wa niu ma te ria łów o wy so kiej ja ko ści, ma sa wła sna za bu do -
wy wy no si tyl ko 2.315 kg, co po zy tyw nie wpły wa na ła dow ność
po jaz du. Ra mę urzą dze nia sta no wią dwie po dłuż ni ce wy ko na -
ne ze sta lo wych pro fi li za mknię tych, wzmoc nio ne dwie ma po -
przecz ny mi bel ka mi no śny mi. Na koń cu ra my znaj du je się wał
z ło ży sko wa niem ra my te le sko po wo -wy chyl nej, od po wie dzial -
nej za pod no sze nie oraz zdej mo wa nie/za kła da nie kon te ne rów.
Ce chą, któ ra w zna czą cy spo sób wy róż nia kon struk cje fir my
F.X. Me il ler jest kom plet ny układ hy drau licz ny wła snej pro duk -
cji. Dzię ki te mu użyt kow nik za bu do wy mo że być pew ny wy so -
kiej ja ko ści ca łe go ze spo łu, ale tak że gwa ran cji znacz nie prost -
szej ob słu gi urzą dze nia i niż szych kosz tów ser wi so wych. W te -
sto wa nym eg zem pla rzu pod no sze nie ra my wy chyl nej oraz ra -
mie nia głów ne go od by wa się za po mo cą dwóch si łow ni ków
obu stron ne go dzia ła nia, za si la nych pom pą wie lo tłocz ko wą. Ca -
ły układ jest bar dzo wy daj ny, dla te go czas wcią ga nia lub ze sta -
wia nia kon te ne ra wy no si za le d wie 34 se kun dy. W war szaw -
skim Re mon di sie du żą cie ka wość wzbu dził no wo cze sny sys -
tem ste ro wa nia testowanym urzą dze niem ha ko wym za po mo -
cą pi lo ta (i.s.a.r-con trol). Po zwa la on na zdal ną ob słu gę
wszyst kich funk cji w od le gło ści do trzydziestu me trów od po -
jaz du, a na wet wy łą cze nie i włą cze nie sil ni ka. Jest to szcze -
gól nie przy dat ne na przykład pod czas pra cy ze star szy mi,
krót ki mi kon te ne ra mi, gdzie pod czas pod no sze nia ła two
mo że dojść do ko li zji ro lek po jem ni ka z pa sem oświe tle nio -
wym pod wo zia. Dys po nu jąc pi lo tem moż na z bli ska ob ser -
wo wać ca ły pro ces wy ła dun ku, a tym sa mym za po biec nie -
po żą da nej sy tu acji. Oprócz pod świe tla nych przy ci sków, pi -
lot ma też wbu do wa ne po krę tło do er go no micz ne go pod no -
sze nia/opusz cza nia nad wo zia, a tak że czer wo ny przy cisk
awa ryj ny do na tych mia sto we go za trzy ma nia urzą dze nia. Pi -
lot sys te mu i.s.a.r-con trol jest mo co wa ny w spe cjal nej sta cji
za mon to wa nej przy le wym, przed nim słup ku ka bi ny, któ ra
jed no cze śnie słu ży do ła do wa nia ba te rii.
Skom ple to wa ny przez DAF Trucks Pol ska po jazd zna ko mi cie
tra fia w po trze by róż nych firm ko mu nal nych zaj mu ją cych się
od bio rem od pa dów czy prze wo zem zło mu. Za pew nia du że
moż li wo ści trans por to we, a przede wszyst kim jest bar dzo eko -
no micz ny, co przy tej spe cy fi ce pra cy ma ko lo sal ne zna cze nie.

a Zda rza się, że z bra ku miej sca czy w oba wie przed moż li wo ścią uszko dze nia rol ka mi
kost ki bru ko wej trze ba de cy do wać się na wjazd w „ry zy kow ny” te ren, a wów czas naj ła -
twiej do ce nić kom plet blo kad me cha ni zmów róż ni co wych ze spo lo nej osi na pę do wej

http://www.meiller.com
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W tym pro ce sie waż ną ro lę od gry wa sam od biór
od pa dów, dla te go fiń ski kon cern NTM ofe ru je
spe cja li stycz ne śmie ciar ki wie lo ko mo ro we umoż -
li wia ją ce jed no cze sny od biór kil ku ro dza jów od -
pa dów. Je den z ta kich po jaz dów moż na by ło zo -
ba czyć pod czas nie daw no mi nio nej edy cji po -
znań skich tar gów Po le ko/Kom tech ni ka. Na 3-
osio wym pod wo ziu Sca nia za mon to wa no za bu -
do wę z trze ma od dziel ny mi ko mo ra mi o łącz nej
po jem no ści 22 m3. Dwie z nich są usy tu owa ne
wzdłuż po jaz du, na to miast trze cia znaj du je się tuż
za ka bi ną. Le wa tyl na ko mo ra ma po jem ność 10
m3, zaś dwie po zo sta łe po 6 m3. Ko mo ry wzdłuż -
ne ma ją funk cję zgnio tu, bo są prze zna czo ne

do zbiór ki ma ku la tu ry, pla sti ku lub zmie sza nych
od pa dów ko mu nal nych. Przed nia ko mo ra słu ży
do ko lek cjo no wa nia szkła lub od pa dów „bio”,
dlatego w tym przy pad ku nie jest wy po sa żo na
w układ do za gęsz cza nia na gro ma dzo ne go ła -
dun ku. Wszyst kie urzą dze nia za ła dow cze są przy -
go to wa ne do ob słu gi po jem ni ków w za kre sie
od 120 do 1.100 li trów. Aby umoż li wić ich jed no -
cze sną pra cę, za sto so wa no układ hy drau licz ny
za si la ny pom pą o zmien nym prze pły wie, mak sy -
mal nie do 130 li trów na mi nu tę. Dzię ki te mu moż -
na w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał za bu do wy,
zwłasz cza je śli ob sa dę two rzą trzy oso by, bo uru -
cho mie nie jed ne go urzą dze nia za ła dun ko we go
nie po wo du je spo wol nie nia dwóch po zo sta łych.
Gdy pra cu je osprzęt tyl ko jed nej ko mo ry, pom pa
od po wied nio zmniej sza swo ją wy daj ność.
Za ła du nek od pa dów do ko mo ry umiesz czo nej
za ka bi ną od by wa się z pra wej stro ny po jaz du,
zaś wy ła du nek – na le wą stro nę, a je śli za cho dzi
ta ka po trze ba – bez po śred nio do kon te ne ra. Oba
tyl ne zbior ni ki ma ją cał ko wi cie od dziel ną kon -
struk cję, tzn. oprócz in dy wi du al nych urzą dzeń za -
ła dun ko wych, in dy wi du al ne są też pra sy i pły ty
wy py cha ją ce, co po zwa la na nie za leż ne opróż -
nia nie ko mór. Cykl pra cy płyt za gęsz cza ją cych
trwa 14-16 se kund, a więc bar dzo krót ko, umoż li -
wia jąc częst szy zgniot od pa dów, a tym sa mym
lep sze wy ko rzy sta nie do stęp nej prze strze ni.
Wpływ na to ma tak że pły ta wy py cha ją ca, któ ra
w po zy cji po cząt ko wej znaj du je się z ty łu po jaz -

POJAZDY KOMUNALNE
www.ntmpolska.pl

Trzy frak cje w jed nym kur sie 
Sor to wa nie od pa dów uła twia od zysk ma te ria łów pod le ga ją cych wtór ne mu wy ko rzy sta niu
i spra wia, że znacz nie mniej tra fia ich na skła do wi ska. Je śli jest od po wied nio zor ga ni zo wa ne,
nie tyl ko po ma ga chro nić śro do wi sko na tu ral ne, ale też mo że przy no sić znacz ne zy ski.

a Ta ka za bu do wa umoż li wia
jed no cze sną ob słu gę zwy -
kłych po jem ni ków oraz tzw.
dzwo nów. W tym ce lu ma
ona m.in. pod ło gę wy ko na ną
ze sta li Har dox 450, od por ną
na wgnie ce nia spo wo do wa -
ne róż ny mi od pa da mi zrzu -
ca ny mi z du żej wy so ko ści

s Za bu do wa trój ko mo ro wa
jest dwu krot nie droż sza
od jed no ko mo ro wej, ale
ofe ru je znacz nie więk szą
efek tyw ność przy zbiór ce
od pa dów se gre go wa nych

http://www.ntmpolska.pl/
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du i jest prze su wa na do przodu pod na po rem za -
gęsz cza nych od pa dów. Wszyst kie si łow ni ki na -
pę dza ją ce pły ty od po wie dzial ne za wy bie ra nie
od pa dów z od wło ku i ich zgniot są od wró co ne,
dzię ki cze mu nie ma obaw o uszko dze nie ja kich -
kol wiek ele men tów hy drau licz nych i elek trycz -
nych przez śmie ci wrzu ca ne do wnę trza za bu do -
wy. Jej pod ło ga zo sta ła wy ko na na z 8-mi li me tro -
wej bla chy Har dox, do bu do wy po zo sta łych czę -
ści, zwłasz cza ścian bocz nych, uży to 4-mi li me tro -
wej bla chy Do mex. Ta kie ma te ria ły gwa ran tu ją
od po wied nią wy trzy ma ło ść i trwa łość kon struk cji,
dla te go mi mo wy so kie go stop nia zło żo no ści ma
ona sto sun ko wo ni ską ma sę wła sną i ta ki po jazd
dys po nu je ła dow no ścią pra wie 10 ton.
Ko rzy ści pły ną ce z za sto so wa nia za bu do wy
wiel ko mo ro wej są bar dzo wy mier ne. Wy star czy
wy obra zić so bie sy tu ację, gdy na da nym re jo nie
trze ba ode brać pięć ro dza jów od pa dów, tj. „ko -
mu nal kę”, pa pier, pla stik, szkło i „bio”. Zwy kłą
śmie ciar ką w cią gu te go sa me go mie sią ca trze -
ba przy je chać sześć ra zy w mie sią cu, bo od pa -
dy zmie sza ne mu szą być od bie ra ne co dwa ty -
go dnie. W przy pad ku trój ko mo ro wej za bu do wy
NTM wy star czą tyl ko dwa kur sy, bo za pierw -
szym ra zem moż na za brać „ko mu nal kę”, pa pier
i szkło, za dru gim – po now nie „ko mu nal kę”, pla -
stik oraz od pa dy „bio”.
Po znań skie tar gi by ły też oka zją do zo ba cze nia
in ne go cie ka we go po jaz du NTM, któ ry oprócz
zwy kłych po jem ni ków 110-1.100 li trów mo że też
ob słu gi wać po jem ni ki dzwo no we. W tym ce lu zo -
stał on wy po sa żo ny w za ka bi no wy żu raw Hiab
oraz spe cjal ny od włok z otwie ra nym da chem
do od gór ne go za sy pu od pa dów. Za sto so wa ny
żu raw ma za sięg oko ło dziesięciu metrów i za -
pew nia na ta kim ra mie niu udźwig wy no szą cy
oko ło 1,5 to ny. Ta ki po jazd mo że peł nić funk cję

zwy kłej śmie ciar ki lub prze zna czo nej do se lek -
tyw nej zbiór ki od pa dów. Po jem ność za bu do wy
jest rów na 17 m3, a ła dow ność po jaz du oko ło
10 ton. Po dob nie jak w przy pad ku od mia ny trzy -
ko mo ro wej jest to za słu gą za sto so wa nia ma te ria -
łów o wy so kiej ja ko ści, czy li sta li Har dox i Do mex.
Wszyst kie śmie ciar ki NTM mo gą być wy po sa żo -
ne w czuj ni ki ten so me trycz ne za mon to wa ne mię -
dzy ra mą pod wo zia, a ra mą za bu do wy w licz -
bie sześciu sztuk, któ re umoż li wia ją po miar ma sy
od pa dów za ła do wy wa nych do śmie ciar ki. Mon -
taż ta kie go sys te mu ra zem z le ga li za cją i wy da -
niem od po wied nich cer ty fi ka tów zaj mu je tyl ko
oko ło ty go dnia. Do dat ko wo, je śli w po jeź dzie
znaj du je się GPS/GPRS, gro ma dzo ne in for ma cję
mo gą być prze sy ła ne do ope ra to ra flo ty. Cie ka -
wym roz wią za niem jest też opcja za mon to wa nia
na wet czte rech ka mer, z któ rych ob raz rów nież
mo że być prze sy ła ny on -li ne. Jest to szcze gól nie
po moc ne w przy pad ku re kla ma cji, gdy trze ba po -
ka zać klien to wi z ja kie go po wo du po jem nik nie
zo stał opróż nio ny. Kie row ca i je go po moc ni cy nie
mu szą już wte dy ro bić zdjęć, by udo ku men to wać,
że po jem nik w ogó le nie zo stał wy sta wio ny al bo
wy ko rzy sta no go nie zgod nie z prze zna cze niem.
Układ hy drau licz ny jest za si la ny pom pą o zmien -
nym prze pły wie na pę dza ną od sil ni ko wo, dzię ki
cze mu mo że pra co wać na wet pod czas prze jaz -
dów. Ste ro wa nie za bu do wą od by wa się za po -
mo cą jed ne go roz dzie la cza w od wło ku z dźwi -
gnia mi o pro por cjo nal nym dzia ła niu, to znaczy
gdy są wy chy la ne moc niej, urzą dze nia pra cu ją
z więk szą pręd ko ścią. No wo ścią jest pi lot na ka -
blu, szcze gól nie przy dat ny w sy tu acjach, gdy
śmie ciar kę ob słu gu je jed na oso ba, a po jazd stoi
na wznie sie niu. Wte dy moż na wy god nie do su -
nąć po jem nik do od wło ka i za po mo cą pi lo ta
unieść go, tak by się nie sta czał.
W na szym kra ju za sprze daż za bu dów NTM od -
po wia da fir ma NTM Pol ska, w ca ło ści na le żą ca
do fiń skie go pro du cen ta. Mon ta żem za bu dów
na pod wo ziach, ob słu gą gwa ran cyj ną i po gwa -
ran cyj ną go to wych po jaz dów, a tak że dys try bu -
cją czę ści za mien nych zaj mu je się na to miast fir -
ma Ko mu nal Truck.

d Obie tyl ne ko mo ry są cał ko -
wi cie nie za leż ne, tzn. ma ją
od dziel ne pły ty wy py cha ją -
ce, pły ty za gęsz cza ją ce
i urzą dze nia za ła dun ko we,
ale mo gą być ob słu gi wa ne
jed no cze śnie i to z ta ką sa -
mą pręd ko ścią

a Hy drau licz ne ste ro wa nie pro -
por cjo nal ne za po mo cą
dźwi gie nek gwa ran tu je zna -
ko mi tą kon tro lę nad pra cą
za bu do wy, a jed no cze śnie
wy so ką nie za wod ność w róż -
nych wa run kach eks plo ata cji

a Mię dzy ra mą po jaz du, a ra -
mą za bu do wy mo gą być za -
mon to wa ne sta lo we prze -
kład ki z ten so me tra mi, któ re
umoż li wia ją wa że nie od pa -
dów tra fia ją cych do wnę trza
śmie ciar ki

f Przed nia ko mo ra jest uno -
szo na pod czas wy ła dun ku,
dzię ki cze mu zgro ma dzo ne
od pa dy mo gą być wy sy py -
wa ne bez po śred nio do kon -
te ne ra
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Je śli cho dzi o ofer tę ty po wo ko mu nal ną, moż -
na by ło zo ba czyć dwa w peł ni skom ple to wa ne
po jaz dy. Pierw szy z nich to MAN TGS 26.440
w kon fi gu ra cji pod wo zia 6x2 -2 z roz sta wem
osi 4.500 mm i ka bi ną dzien ną ty pu M. Zo stał on
wy po sa żo ny w urzą dze nie ha ko we Pal fin ger T20
o mak sy mal nej tech nicz nej zdol no ści za ła dun ko -
wej rów nej 20 ton. Przy dłu go ści 6.150 mm po zwa -
la ono na ob słu gę kon te ne rów, któ rych dłu gość
we wnętrz na za wie ra się w prze dzia le od ok. 5.500
do 6.500 mm (wg DIN 30722). Dzię ki no wo cze snej,
prze my śla nej kon struk cji i za sto so wa niu wy so ko -
ga tun ko wych sta li drob no ziar ni stych, ma sa wła sna
„ha kow ca” wy no si je dy nie 2.100 kg, co w wy mier -
ny spo sób przy czy nia się do wzro stu ła dow no ści
po jaz du. Z ko lei ni ska ra ma o jed na ko wej wy so ko -
ści wzdłuż ca łej za bu do wy gwa ran tu je ni skie po ło -
że nie środ ka cięż ko ści, a tym sa mym wzrost bez -
pie czeń stwa jaz dy, zwłasz cza przy wy so kich,
w peł ni za ła do wa nych kon te ne rach. W co dzien nej
pra cy ła two do ce nić rów nież sys tem ła god ne go
„do bie gu” ra mie nia głów ne go do po zy cji trans por -
to wej (funk cja Soft Stop), a tak że elek trycz ne, pro -
por cjo nal ne ste ro wa nie urzą dze niem za po mo cą
pi lo ta na ka blu, któ ry mo że być uży wa ny przez
ope ra to ra za rów no w ka bi nie, jak i na ze wnątrz po -
jaz du. Dzię ki ma gne so wi w obu do wie moż na go
ła two przy cze pić do ścia ny nad wo zia, co po lep -
sza wi docz ność pod czas za ła dun ku i roz ła dun ku
kon te ne ra. Prak tycz ny mi opcja mi, któ re zwięk -
sza ją sta tecz ność po jaz du w trak cie ta kich ope -

ra cji i do sko na le za bez pie cza ją ele men ty pod wo -
zia przed uszko dze niem są hy drau licz nie opusz -
cza na/pod no szo na rol ka pod po ro wa sto so wa -
na w przy pad ku za wie sze nia pneu ma tycz ne go
oraz hy drau licz na blo ka da re so rów, ofe ro wa -
na przy za wie sze niu me cha nicz nym.
Dru gi po jazd dla bran ży ko mu nal nej, ja ki zo stał za -
pre zen to wa ny pod czas dnia otwar te go Gra co to
MAN TGS 28.440, rów nież w ukła dzie 6x2 -2, ale
z nie co dłuż szym roz sta wem osi wy no szą -
cym 5.100 mm. Zwięk sze nie te go pa ra me tru,
a jed no cze śnie wyż sza do pusz czal na ma sa cał ko -
wi ta pod wo zia ma ją jed nak swo je uza sad nie nie.
Oprócz urzą dze nia ha ko we go Pal fin ger T20 po -
jazd zo stał do dat ko wo wy po sa żo ny w za ka bi no wy
żu raw prze ła dun ko wy Ep si lon ty pu Q150Z96, za -
koń czo ny chwy ta kiem wie lo pal cza stym o po jem -
no ści 300 dm3. Dzię ki te mu mo że być wy ko rzy sty -
wa ny do trans por tu zło mu. 
Za sto so wa ny żu raw ma dwie sek cje wy su wa ne
hy drau licz nie i za pew nia mak sy mal ny wy sięg rów -
ny 9,6 me tra. Rów nie im po nu ją cy jest udźwig, któ -
ry przy wy się gu 9 metrów wy no si 1.470 kg. Pra ca
po le ga ją ca na prze ła dun ku zło mu za zwy czaj od -
by wa się w spo sób bar dzo dy na micz ny, dla te go
dol na część ko lum ny zo sta ła wy ko na na ja ko od -
lew i osa dzo na na ba rył ko wym, wah li wym ło ży -
sku, co zwięk sza wy trzy ma łość kon struk cji i od -
por ność na prze cią że nia. Od po wied nią sta tecz -
ność żu ra wia za pew nia ją hy drau licz ne wy su wa ne
pod po ry o roz sta wie 4,7 me tra, któ re za mon to wa -
no przy pod sta wie żu ra wia. Sta no wi sko ope ra to ra
nie jest umiesz czo ne za ko lum ną żu ra wia, lecz
z bo ku, co za pew nia lep szą wi docz ność osprzę -
tu. W tym sa mym ce lu żu raw wy po sa żo no w dwa
ze sta wy wy daj nych re flek to rów ro bo czych, uła -
twia ją cych pra cę po zmro ku – dwa przy sie dzi sku
ope ra to ra i dwa na ra mie niu zgi na nym – do świe -
tla ją cych po le pra cy urzą dze nia.

POJAZDY KOMUNALNE

Gra co – prak tycz ne roz wią za nia 
dla bran ży ko mu nal nej

a Żu raw Ep si lon Q150Z96 ma dwa
ob wo dy hy drau licz ne, dzię ki cze -
mu łą cze nie ru chów ro bo czych
nie po wo du je ograniczenia pręd -
ko ści ich wykonywania

a Chwytak wie lo pal cza sty za -
mon to wa ny na ro tato rze uła -
twia pra wi dło we roz miesz cze -
nie ła dun ku w kon te ne rze

www.graco.pl

Fir ma Gra co co pe wien czas or ga ni -
zu je „dzień otwar ty” bę dą cy zna ko mi -
tą oka zją do za po zna nia się z jej moż -
li wo ścia mi kon struk cyj ny mi i pro duk -
cyj ny mi, a tak że go to wy mi po jaz da mi
prze zna czo ny mi dla róż nych branż,
w szcze gól no ści bu dow la nej, ko mu -
nal nej, le śnej i ener ge tycz nej.

s Urzą dze nie ha ko we jest za -
mon to wa ne do pod wo zia tyl ko
za po mo cą po łą czeń śru bo -
wych, co gwa ran tu je od po -
wied nią ela stycz ność kon struk -
cji i eli mi nu je pro ble my zwią za -
ne z pęk nię cia mi spa wów

http://graco.pl/
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Ma szy nę wy po sa żo no w tur bo do ła do wa ny sil nik
o mo cy 194 KM ze sprę żar ką „Air -to -Air”. Układ
com mon -Ra il dru giej ge ne ra cji umoż li wia trzy eta -
po wy wtrysk pa li wa. W pierw szym po da wa na jest
daw ka pi lo tu ją ca, w dru gim za sad ni cza, a w trze -
cim do pa la ją ca. Po zwa la to zmak sy ma li zo wać
ela stycz ność sil ni ka, oszczę dzać pa li wo oraz
ogra ni czyć emi sję ha ła su i wi bra cji w każ dym za -
kre sie pręd ko ści ob ro to wej. Sys tem re duk cji tok -
sycz no ści spa lin SCR nie wy ma ga sto so wa nia fil -
tra czą stek sta łych, któ ry mu si być re gu lar nie re -
ge ne ro wa ny przez wy pa la nie w wy so kiej tem pe -
ra tu rze. Układ SCR po zwa la zmniej szyć tem pe ra tu -
rę spa lin, nie  do pusz cza jąc tym sa mym do two rze -
nia chmu ry iskier w ukła dzie wy de cho wym. Jest za -
tem nie ja ko na tu ral nym od iskrow ni kiem ogra ni cza -
ją cym ry zy ko po wsta nia po ża ru. Od gry wa to szcze -
gól nie waż ną ro lę w przy pad ku ma szyn pra cu ją cych
na skła do wi skach od pa dów i w in nych miej scach,
gdzie gro ma dzo ne są ma te ria ły ła two pal ne. 
W za leż no ści od spe cy fi ki pra cy ła do war ki Ca se
mo gą być wy po sa żo ne w róż ne go ro dza ju skrzy -
nie bie gów. W ma szy nie 721 F Wa ste Han dler za -
sto so wa no pię cio bie go wą prze kład nię Pro shift
z blo ka dą zmien ni ka. Po zwa la ona na skró ce nie
cy kli ro bo czych, co prze kła da się na ogra ni cze nie
zu ży cia pa li wa. Prze kład nia umoż li wia peł ne wy -
ko rzy sta nie mo men tu ob ro to we go oraz efek tyw ną
pra cę przy mniej szej pręd ko ści ob ro to wej jed nost -
ki na pę do wej. Jest to istot na za le ta ma szy ny pod -
czas pra cy z niż szy mi prze ło że nia mi na nie spo -
istym pod ło żu. W ta kich wa run kach bar dzo czę -
sto do cho dzi bo wiem do nie kon tro lo wa ne go po -
śli zgu kół. Skrzy nia bie gów Pro shift w po rów na -
niu z prze kład nią czte ro bie go wą po zwa la ogra ni -
czyć zu ży cie pa li wa na wet o dzie sięć pro cent. 

Układ chło dze nia ładowarki two rzy pięć chłod -
nic uło żo nych prze strzen nie w for mie sze ścia -
nu, co  spra wia, że stru mień świe że go po wie -
trza do cie ra nie za leż nie do każ dej z chłod nic,
za rów no z bo ków, jak i od gó ry. Blok chłod nic
umieszczono tuż za ka bi ną. Dzię ki te mu
zasysane jest do niego po wie trze ze stre fy o naj -
mniej szym za py le niu. Ko lej nym atu tem ukła du
chło dze nia jest za si la ny hy drau licz nie wen ty la -
tor z funk cją zmia ny ob ro tów na wstecz ne. Ta -
kie roz wią za nie po zwa la na prze czysz cze nie
chłod nic, a to z ko lei skra ca czas ob słu gi co -
dzien nej i za po bie ga prze grze wa niu się ma szy -
ny podczas pracy w du żym za py le niu.
Przy sto so wu jąc ła do war kę do po trzeb wy ni ka ją -
cych ze spe cy fi ki bran ży ko mu nal nej moż na wy po -
sa żyć ją w opo ny kla sy L4, L5 lub peł ne. W przy pad -
ku cięż kich wa run ków pra cy roz wa żyć z pew no ścią
na le ży wy po sa że nie ma szy ny we wzmoc nio ne mo -
sty ty pu He avy Du ty. Do stęp ne są tak że do dat ko -
we bocz ne pły ty ochron ne oraz osło na trans mi sji.
Ich za da niem jest za bez pie cze nie pod ze spo łów
ma szy ny przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi.
Właściwie dobrany osprzęt roboczy zwiększa
efektywność  wykorzystania maszyny. Ładowarkę
wyposażyć można między innymi w łyż kę o du -
żej po jem no ści do ma te ria łów lek kich, łyż kę wy -
so kie go wy sy pu, łyż kę z do ci skiem, wi dły oraz
spe cja li stycz ny hak na wy się gni ku do prze no -
sze nia od pa dów ga ba ry to wych. 
Ope ra tor ła do war ki pra cu je w ci śnie nio wej ka -
bi nie wy po sa żo nej w wy daj ny sys tem fil tra cji.
Jest to nie odzow ne w przy pad ku ma szyn eks -
plo ato wa nych przez więk szą część cza su w śro -
do wi sku za py lo nym czy też w miej scach, w któ -
rych uno szą się nie przy jem ne za pa chy i szko dli -
we dla zdro wia wy zie wy.

MASZYNY KOMUNALNE
www.casece.com

Waste Handler żadnej pracy się nie boi
Ła do war ki ko ło we wy ko rzy sty wa ne na wy sy pi skach od pa dów i na zło mo wi skach mu szą im po no -
wać nie tyl ko pa ra me tra mi ro bo czy mi i eko no mi ką eks plo ata cji, ale tak że nie za wod no ścią. Dzię ki
in no wa cyj nym roz wią za niom kon struk cyj nym oraz sze ro kiej ga mie spe cja li stycz ne go osprzę tu ła -
do war ka ko ło wa Ca se 721 F Wa ste Han dler doskonale spraw dza się w bran ży ko mu nal nej.

a Co dzien na ob słu ga ła do war ki
Ca se 721 F Wa ste Han dler nie
spra wia ope ra to ro wi więk -
szych pro ble mów. Wszyst kie
punk ty ser wi so we są ła two
do stęp ne, dla te go ich kon tro -
la nie jest skom pli ko wa na
i zaj mu je nie wie le cza su

d Ope ra tor ła do war ki pra cu je
w ci śnie nio wej ka bi nie wy po -
sa żo nej w wy daj ny sys tem fil -
tra cji. Jest to nie zwy kle istot -
ne w przy pad ku ma szyn eks -
plo ato wa nych przez więk szą
część cza su w bar dzo trud -
nych wa run kach. Groź ne dla
ma szy ny i jej ope ra to ra są
przede wszyst kim pył i szko -
dli we wy zie wy

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Wa ryń ski Tra de ma wie le do za ofe ro wa nia fir mom
dzia ła ją cym w sze ro ko ro zu mia nej bran ży ko mu -
nal nej. Za rów no je że li cho dzi o sa me ma szy ny, jak
i spe cja li stycz ny osprzęt, zarówno w po sta ci na -
rzę dzi ty po wych, jak i wy ko ny wa nych na za mó wie -
nie. Naj więk szym za in te re so wa niem pol skich firm
z bran ży ko mu nal nej cie szą się mniej sze ła do war -
ki ko ło we o ma sie eks plo ata cyj nej do 6 ton mo gą -
ce bez prze szkód pra co wać we wnę trzach hal oraz
du że dwu dzie sto to no we ma szy ny te go ty pu. 
Wa ryń ski Tra de ofe ru je ła do war ki ko ło we
LiuGong, któ re mo gą być wy po sa żo ne w peł ną
ga mę na rzę dzi nie zbęd nych przy prze ła dun ku su -
row ców wtór nych, w tym w róż ne go ro dza ju łyż ki
prze zna czo ne do ma te ria łów lek kich, do od pa -
dów o du żej wy so ko ści zrzu tu ze zin te gro wa ny mi
roz drab nia cza mi oraz róż ne go ro dza ju chwy ta ki. 
Ze wzglę du na chęć mak sy mal ne go skró ce nia
cza su do sta wy do nabywcy, za mó wio ne ma szy ny
opusz cza ją fa bry kę w wy po sa że niu stan dar do -
wym. Wa ryń ski Tra de do ko nu je mo dy fi ka cji kon -
struk cji ba zo wych. Spe cja li stycz ny osprzęt, za -
bez pie cze nia i ele men ty wy po sa że nia po pra wia -
ją ce efek tyw ność eks plo ata cji montowane są już
w Pol sce. Ma to tak że tę za le tę, że ma szy na wy -
po sa ża na jest zgod nie z za mó wie niem kon kret ne -
go klien ta. Na przy kład łyż ka ma nie raz nie ty po wą
bu do wę i wy mia ry, któ re do sto so wy wa ne są
do wa run ków kon kret nej sor tow ni, czy za kła du
prze rób ki od pa dów. W przy pad ku ist nie ją cych już
za kła dów ko niecz ne jest do pa so wa nie ma szyn
do kon kret nych wa run ków, tak aby ich eks plo ata -
cja nie na strę cza ła użyt kow ni ko wi pro ble mów. 
W ma szy nach eks plo ato wa nych w trud nych wa -
run kach pa nu ją cych w sor tow niach od pa dów,

MASZYNY KOMUNALNE
www.warynski-trade.pl

kom po stow niach, na wy sy pi skach, czy na zło mo -
wi skach mon to wa ne są róż ne go ro dza ju za bez -
pie cze nia chro nią ce ich pod ze spo ły przed uszko -
dze niem. Siat ko we osło ny wlo tów po wie trza za -
po bie ga ją osa dza niu się za nie czysz czeń na rdze -
niu chłod ni cy. Do dat ko wo układ chło dze nia ma -
szy ny chro nio ny jest za po mo cą wen ty la to ra
o zmien nym kie run ku ob ro tów. Wstęp ny, cy klo -
no wy filtr po wie trza z ko lei po zwa la wy dłu żyć ży -
wot ność jed nost ki na pę do wej.
Roz wią za nia pro po no wa ne przez do staw cę ma -

szy ny po zwa la ją na do sto so wa nie jej do spe cy -
ficz nych wy ma gań go spo dar ki od pa da mi i wa -
run ków pa nu ją cych na skła do wi skach. Ła do war -
ki eks plo ato wa ne w ta kich wa run kach wy po sa -
żo ne są w spe cjal ne ci śnie nio we ka bi ny, do wnę -
trza któ rych nie wni ka pył, szko dli we sub stan cje
lot ne i nie przy jem ne za pa chy. Po nad to przed nia
szy ba ka bi ny wy ko na na jest ze szkła bez od pry -
sko we go i za bez pie czo na kra tą ochron ną.
Na da chu mon to wa ne są le do we świa tła ro bo cze
umoż li wia ją ce ope ra to ro wi pra cę po zmro ku
i w wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści spo wo -
do wa nej na przy kład chmu ra mi py łu. 
Wa ryń ski Tra de po ma ga rów nież w do bo rze wła -
ści we go ogu mie nia, któ re spraw dzi się w kon kret -
nych wa run kach użyt ko wa nia umożliwiając bez -
pro ble mo wą eks plo ata cję ma szyn.

LiuGong – ma szy ny do ciężkiej roboty
Dzię ki ro sną cej so lid no ści wy ko na nia oraz sze ro kiej ga mie
spe cja li stycz ne go osprzę tu ro bo cze go ła do war ki LiuGong
znaj du ją co raz szer szy krąg za sto so wań. Wie le z nich tra -
fi ło do bran ży ko mu nal nej.

a Ła do war ka ko ło wa do bra na
zgod nie z po trze ba mi za kła du
uty li za cji od pa dów mu si mieć
przede wszyst kim od po wied -
nią wiel kość i wy po sa że nie

f Ope ra to rzy ma szyn eks plo ato -
wa nych w du żym za py le niu
pra cu ją w ka bi nach przy sto so -
wa nych do użyt ko wa nia w śro -
do wi sku uciąż li wym

f Ła do war ki LiuGong pra cu ją ce
w sor tow niach od pa dów,
kom po stow niach i na wy sy pi -
skach mo gą być wy po sa żo ne
opcjo nal nie w bo ga tą ga mę
na rzę dzi ro bo czych

http://www.warynski-trade.com.pl/
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W na szym cza so pi smie za zwy czaj pi sze my o cał -
ko wi cie no wym sprzę cie, al bo ta kim, któ ry jest
wpro wa dza ny do se ryj nej pro duk cji lub do pie ro
co zo stał prze ka za ny użyt kow ni ko wi. Tym ra zem
zro bi li śmy ina czej, po sta no wi li śmy bo wiem przyj -
rzeć się ła do war ce Ko mat su WA 380 -6 z per spek -
ty wy bli sko dwu let niej eks plo ata cji. Po mysł
na tekst wziął się z su ge stii czy tel ni ków uwa ża ją -
cych, że ta ka pu bli ka cja mo że być bar dzo cen -
nym źró dłem in for ma cji, szcze gól nie dla nie ma -
ją cych wcze śniej kon tak tu z da ną mar ką, a roz -
wa ża ją cych za kup po dob ne go sprzę tu.
Ła do war ka Ko mat su WA 380 -6 tra fi ła do war szaw -
skie go Re mon di su w ro ku 2012. Pre zen tu je się
w nie ty po wych dla Ko mat su bar wach, bo wiem
na spe cjal ne ży cze nie klien ta po ma lo wa no ją
na bia ło. Źró dłem na pę du przy sto so wa nej spe cjal -
nie do trud nych wa run ków pra cy przy prze ła dun -
ku od pa dów ma szy ny jest sil nik wy so ko pręż ny Ko -
mat su SA A6D107E -1, speł nia ją cy nor my emi sji
spa lin Tier 3/Sta ge IIIA. Za pew nia on wy so kie osią -
gi, a jed no cze śnie ni skie zu ży cie pa li wa. Wy ni ka
to z fak tu, że mak sy mal ny mo ment ob ro to wy jest
osią ga ny bar dzo wcze śnie, nie mal od naj niż szych
pręd ko ści jed nost ki na pę do wej. Ma to bar dzo
istot ne zna cze nie, bo ła do war ka Ko mat su pra cu je
nie mal że non -stop, oczy wi ście z wy łą cze niem cza -
su po trzeb ne go na tan ko wa nie, ob słu gę co dzien -
ną i czysz cze nie, któ re jest prze pro wa dza ne
po każ dej zmia nie. – Śred nie zu ży cie pa li wa wy no -
si w gra ni cach 13-15 li trów na go dzi nę. To bar dzo
do bry wy nik, bo ma szy na pra cu je bar dzo cięż ko,
zwłasz cza je śli jest wy ko rzy sty wa na do pod gar nia -
nia i pry zmo wa nia od pa dów w bok sach. Po za tym
znaj du je za sto so wa nie przy za ła dun ku dwóch li nii
sor tow ni czych oraz na czep ob ję to ścio wych z ru -

cho mą pod ło gą. Zmie nia jąc co chwi la miej sce pra -
cy mu si po ko ny wać znacz ne od le gło ści, a czę ste
roz pę dza nie po jaz du, w do dat ku wy po sa żo ne go
w li te opo ny z du żym mo men tem bez wład no ści,
rów nież nie sprzy ja oszczę dza niu pa li wa – prze ko -
nu je Mi chał Sza cho wicz od po wie dzial ny w war -
szaw skim Re mon di sie za utrzy ma nie ru chu.
W cią gu dwóch lat ła do war ka Ko mat su zdą ży ła już
prze pra co wać po nad 12 ty się cy go dzin. Mi mo to
na dal jest w bar dzo do brym sta nie tech nicz nym.
Wszyst ko dzia ła w niej bez za rzu tu. – War to pod -
kre ślić, że w tym cza sie nie by ła wy ko rzy sty wa -
na tyl ko przez jed ne go ope ra to ra, ale chy ba z dzie -
się ciu. Każ dy z nich dba o sprzęt, ma od po wied -
nie kwa li fi ka cje i du że do świad cze nie, ale re pre -
zen tu je od mien ny styl jaz dy i pra cy, co po dob nie
jak w przy pad ku sa mo cho dów nie po zo sta je obo -
jęt ne dla ma szy ny – do da je Mi chał Sza cho wicz.
Ope ra to rzy zgod nie chwa lą białe Ko mat su
podkreślając między innymi zalety hy dro sta tycz -
nego układu na pę do wego HST, któ ry cha rak te ry -
zu je się wy jąt ko wą pre cy zją i po zwa la na bły ska -
wicz ne zmia ny kie run ku jaz dy. Re zul ta tem jest wy -
so ki po ziom bez pie czeń stwa pra cy, zwłasz cza
przy pod jeż dża niu do na czep i li nii sor tow ni czych.
Warto podkreślić rów nież krót kie cy kle za ła dow -
cze pod no szą ce efek tyw ność pra cy. War ta uwa gi
jest też au to ma tycz na, prze łą czal na pod ob cią że -
niem skrzy nia bie gów, któ ra po zwa la na na tych -
mia sto wą re duk cję na bieg pierw szy w ce lu wy ko -
rzy sta nia peł nej mo cy ma szy ny (kick down) lub za -
blo ko wa nie ak tu al ne go prze ło że nia (ge ar -hold).
Pod czas opa dów desz czu lub śnie gu istot ną ro lę
od gry wa ją też me cha ni zmy róż ni co we SLD
o zwięk szo nym tar ciu we wnętrz nym, zwięk sza ją -
ce przy czep ność kół na śli skiej na wierzch ni.
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Ko mat su WA 380 -6 – 12 ty się cy go dzin póź niej
Gdy przed dwo ma laty war szaw ski Re mon dis rozpoczął użytkowanie ła do war ki kołowej Ko mat su
WA 380 -6, towarzyliśmy te mu wy da rze niu. Dziś z kolei opi su je my do świad cze nia fir my z do tych -
cza so wej eks plo ata cji nie ty po wej, bo po ma lo wa nej na bia ło ma szy ny.

s W ma szy nie za sto so wa no
wy się gnik ty pu High Lift
umoż li wia ją cy za ła du nek na -
czep o wy so ko ści do 4 me -
trów. Prak tycz nym roz wią za -
niem jest też układ amor ty -
za cji i sta bi li za cji ra mion wy -
się gni ka ECSS II, któ ry kom -
pen su je wstrzą sy pod czas
prze jaz dów z ła dun kiem

a Ła do war ka Ko mat su WA 380 -6
tra fi ła do war szaw skie go Re -
mon di su przed dwo ma la ty.
Od te go czasu ma szy na prze -
pra co wa ła w trud nych wa -
run kach po nad dwa na ście
ty się cy go dzin

http://komatsupoland.pl
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Ze wzglę du na spe cy fi kę prze ła dun ku od pa dów,
w ma szy nie za sto so wa no spe cjal ną łyż kę z kla pą
do ci sko wą w po sta ci sta lo wej kra ty, któ ra zwięk -
sza po jem ność na rzę dzia ro bo cze go, a jed no cze -
śnie za po bie ga roz sy py wa niu ła dun ku. Do ste ro -
wa nia łyż ką słu ży wie lo funk cyj ny joy stick z wbu -
do wa nym prze łącz ni kiem kie run ku jaz dy. Uni ka -
to we wy po sa że nie ja kie za mó wił Re mon dis obej -
mo wa ło rów nież spe cjal ne ogu mie nie Ma gna Ty -
res Su per. Jest ono w ca ło ści wy peł nio ne mie -
szan ką gu mo wą, co gwa ran tu je du żą od por ność
na uszko dze nia me cha nicz ne, a przy ob rę czy ma
dwa rzę dy po przecz nych otwo rów cy lin drycz -
nych, któ re po chła nia ją część drgań od nie rów -
no ści pod ło ża. – Opo ny pneu ma tycz ne w ta kich
za sto so wa niach po pro stu się nie spraw dza ją.
W nie po sor to wa nych śmie ciach tra fia się do słow -
nie wszyst ko, więc pa mię tam sy tu acje, że do cho -
dzi ło na wet do trzech prze bić dzien nie. Z „ma sy -
wa mi”, ja kie sto su je my nie ma my ta kich pro ble -
mów, a po nad to są one bar dzo trwa łe, bo wy trzy -
mu ją na wet 8-10 ty się cy go dzin pra cy – opo wia da
Mi chał Sza cho wicz. „Ko mu nal na” ła do war ka Ko -
mat su otrzy ma ła po nad to za bez pie cze nia szy by
czo ło wej i przed nich lamp przed stłu cze niem oraz
do dat ko wy wstęp ny filtr po wie trza Tur bo II, siat ki
na wlo tach po wie trza oraz chłod ni cę z więk szy mi
otwo ra mi, po zwa la ją ce na bez pro ble mo wą pra cę
w śro do wi sku o du żym za py le niu. Waż nym roz -
wią za niem jest tak że dwu kie run ko wy, na pę dza ny
hy drau licz nie wen ty la tor chłod ni cy, któ ry ma
funk cję od wrot ne go cią gu i umoż li wia ła twe usu -
wa nie na gro ma dzo nych za nie czysz czeń. Spe cy -
fi ku jąc ła do war kę od ra zu za kła da no trzy zmia no -
wy tryb pra cy, dla te go wy po sa żo no ją rów nież
w do dat ko wy, wy daj ny sys tem oświe tle nio wy,
skła da ją cy się z czte rech przed nich re flek to rów,
w tym dwóch bik se no no wych.
War szaw ski Re mon dis po zy tyw nie wy po wia da się
nie tyl ko na te mat wy ko rzy sty wa nej ma szy ny WA -
380 -6, ale tak że fir my Ko mat su Po land. W szcze -
gól no ści do ty czy to ob słu gi po sprze da żo wej. Gdy
mi nął jed no rocz ny okres gwa ran cyj ny, pod pi sa li -
śmy z Ko mat su Po land umo wę ser wi so wą. Na dal
nie mu si my się mar twić o jej na pra wy, a po nad to
ła two prze wi dzieć nam kosz ty zwią za ne z eks plo -
ata cją ma szy ny. Nie są one wy gó ro wa ne,
a przy na szej dzia łal no ści nie wy obra żam so bie, by
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ta kim sprzę tem mógł zaj mo wać się ktoś in ny.
Śmie ci przy jeż dża ją ca ły czas, więc dłuż szy prze -
stój nie tyl ko ge ne ru je do dat ko we kosz ty zwią za ne
choć by z or ga ni za cją i opła ce niem ma szy ny za -
stęp czej, ale przede wszyst kim kom pli ku je dzia łal -
ność za kła du. Ser wis Ko mat su Po land bły ska wicz -
nie re agu je na każ de na sze we zwa nie, ma od po -
wied nie na rzę dzia, a przede wszyst kim wie dzę,
dzię ki cze mu awa ria jest usu wa na pod czas jed nej
wi zy ty i ma szy na mo że kon ty nu ować pra cę. Ce nię
tę fir mę rów nież za uczci wość. Gdy za szło po dej -
rze nie uszko dze nia skrzy ni bie gów, Ko mat su Po land
od ra zu stwier dzi ło, że przy tym prze bie gu nie jest
to moż li we i na pew no pro blem tkwi gdzie in dziej.
Za da li so bie trud, by zna leźć praw dzi wą przy czy nę
awa rii i nikt nam nie wma wiał, że je dy nym wyj -
ściem z kło po tli wej sy tu acji jest za kup no wej prze -
kład ni – tłumaczy Mi chał Sza cho wicz.

f W war szaw skim Re mon di sie
naj le piej spraw dza ją się
opo ny peł ne. Choć zwięk -
sza ją ma sę eks plo ata cyj ną
ła do war ki i po wo du ją wzrost
mo men tów bez wład no ści
kół, co oczy wi ście prze kła da
się na zu ży cie pa li wa, są
gwa ran cją bez piecz nej i wy -
daj nej pra cy bez obaw o kło -
po tli we prze bi cie ogu mie nia

f W ma szy nie wy ko rzy sty wa nej
przez Re mon dis za sto so wa no
spe cjal ną łyż kę z kla pą do ci -
sko wą w po sta ci sta lo wej kra -
ty. Zwięk sza ona po jem ność
na rzę dzia ro bo cze go, a jed -
no cze śnie za po bie ga roz sy -
py wa niu ła dun ku

f Ka bi na ty pu SpaceCab na le -
ży do naj bar dziej prze stron -
nych w tej kla sie ła do wa rek.
Po sa do wio no ją na amor ty za -
to rach ole jo wych, co znacz -
nie ogra ni cza do cie ra ją cy
do wnę trza ha łas i wi bra cje.
Du że po zba wio ne ram szy by
za pew nia ją nie skrę po wa ny
wi dok na łyż kę i ko ła

d Ła do war ka Ko mat su wy ko -
rzy sty wa na jest do ca łe go
sze re gu róż nych prac, w tym
pod gar nia nia i pry zmo wa nia
od pa dów, ale jej spa la nie
ca ły czas po zo sta je na bar -
dzo umiar ko wa nym po zio -
mie w gra ni cach 13-15 li -
trów na go dzi nę
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Ła do war ka ko ło wa 534E zo sta ła przy sto so wa -
na do pra cy w śro do wi sku za py lo nym. Ma szy -
na jest bo wiem eks plo ato wa na w śro do wi sku wy -
peł nio nym py ła mi drzew ny mi oraz tzw. py ła mi
agro. Pod sta wo wym za da niem ła do war ki jest
prze no sze nie bio ma sy ze skła do wisk ma ga zy no -
wych i ła do wa nie jej do urzą dzeń roz drab nia ją -
cych. Do dat ko wo ma szy na trans por tu je prze two -
rzo ną i nie prze two rzo ną bio ma sę na te re nie skła -
do wi ska. Do tej po ry bez a wa ryj nie prze pra co wa -
ła już po nad dwa ty sią ce go dzin i to w ru chu cią -
głym, co jest stan dar dem w każ dej elek trow ni. 
Ze wzglę du na ro dzaj i gę stość prze miesz cza ne -
go ma te ria łu ła do war kę wy po sa żo no w spe cjal -
nie skon stru owa ną łyż kę wy so kie go wy sy pu
o po jem no ści 7,5 m3. Dzię ki te mu wió ry, tro ci ny,
bry kiet czy pel let moż na za sy py wać do po daj ni -
ków umiesz czo nych na wy so ko ści do 3,6 me tra.
Po nad to ma szy na po sia da hy drau licz ne szyb ko -
złą cze, do któ re go pod pi na się chwy tak i wi dły.
Chwy ta kiem o prze kro ju 2,4 m2 trans por tu je się
kło dy drew na, ga łę zie, de ski, du że zrzy ny, zaś wi -
dła mi o udźwi gu 7 ton – ba lo ty sło mia ne. 
Ni ska ja kość po wie trza na skła do wi sku mo że
znacz nie wpły nąć na zu ży cie sil ni ka i je go wy daj -
ność. Dla te go też w ła do war ce za mon to wa no do -

dat ko wy filtr wstęp ny po wie trza, któ ry chro ni sil nik
przed za nie czysz cze niem cząst ka mi sta ły mi.
W wy ni ku te go zo sta je wy dłu żo na ży wot ność fil tra,
wzra sta spraw ność sil ni ka, a kosz ty utrzy ma nia
ule ga ją ob ni że niu. Są to fil try sa mo czysz czą ce i nie
wy ma ga ją ce ob słu gi. Po nad to za sto so wa no do -
dat ko wy wen ty la tor od wra cal ny fir my „Cle an fix”.
Po sia da on funk cje re gu la cji cza su, od wra ca nie
kie run ku prze pły wu po wie trza w ce lu oczysz cze -
nia za rów no chłod ni cy, jak i wlo tu po wie trza. Dzię -
ki te mu tem pe ra tu ra w ko mo rze sil ni ka ła do war ki
jest niż sza, a zu ży cie sil ni ka i pa li wa są mniej sze.
Ope ra tor uży wa go mi ni mum raz dzien nie. Układ
wy de cho wy ma szy ny za bez pie czo no po chła nia -
czem iskier w ce lu ob ni że nia po zio mu nie bez pie -
czeń stwa wznie ce nia po ża ru na skła do wi sku. Na -
to miast spe cjal ne osło ny prze wo dów ha mul co -
wych umoż li wia ją pra cę w cięż kich wa run kach.
Dwu słu po wa osło na ka bi ny ty pu ROPS/FOPS
chro ni ope ra to ra przed nie po żą da ny mi i przy pad -
ko wo upa da ją cy mi przed mio ta mi. Za po mo cą spe -
cjal nej osło ny kra to wo -siat ko wej za bez pie czo no
przed ni mi tak że przed nią szy bę. Do dat ko we re -
flek to ry uła twia ją ope ra to ro wi pra cę po za pad nię -
ciu zmro ku. Wy god ny fo tel oraz wy daj na kli ma ty -
za cja w ka bi nie za pew nia ją mu kom fort pra cy
w każ dych wa run kach. Płyn ne ste ro wa nie ma szy -
ną umoż li wia układ hy dro sta tycz ny, a osprzę tem
ro bo czym – joy stick. Co dzien na ob słu ga tech nicz -
na ła do war ki 534E nie jest zbyt skom pli ko wa na.
Ope ra to ra wspo ma ga cen tral ny układ sma ro wa -
nia, a no wo cze sny sil nik fir my Cum mins po sia da
wy dłu żo ne okre sy mię dzy ob słu go we. Do god ny
do stęp do punk tów ser wi so wych uła twia ją uchyl -
ne osło ny, po de sty, scho dy i uchwy ty. 

MASZYNY KOMUNALNE
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Dressta ładuje biomasę aż miło!

a Ope ra to rzy chwa lą ma szy nę
za sta bil ność i do brze do bra -
ną przez kon struk to rów moc
jed nost ki na pę do wej

d Amor ty zo wa ny i re gu lo wa ny
wielopłaszczyznowo fo tel oraz
opty mal na kli ma ty za cja za pew -
nia ją operatorowi kom fort pra -
cy w każ dych wa run kach po go -
do wych nawet przy dużym za -
py le niu. Płyn ne ste ro wa nie ma -
szy ną umoż li wia układ hy dro -
sta tycz ny, a osprzę tem ro bo -
czym – joy stick

d Ze wzglę du na ro dzaj i gę -
stość prze miesz cza ne go ma -
te ria łu ła do war kę wy po sa żo -
no w spe cjal nie skon stru owa -
ną łyż kę wy so kie go wy sy pu
o po jem no ści 7,5 m3. Dzię ki
te mu wió ry, tro ci ny, bry kiet
oraz pel let moż na za sy py wać
do po daj ni ków umiesz czo -
nych na wy so ko ści na wet
do 3,6 me tra

Elek trow nia w Sta lo wej Wo li ja ko jed na z pierw szych w kra ju w ro ku 2004 roz po czę ła wdra ża -
nie tech no lo gii pro duk cji ener gii od na wial nej wy ko rzy stu jąc bio ma sę. Za nim bio ma sa tra fi
do spe cjal nych pal ni ków, naj pierw trze ba ją po zy skać, po tem zma ga zy no wać i wy su szyć,
a na koń cu roz drob nić. Do tej ostat niej ope ra cji za sto so wa no spe cjal nie przy go to wa ną ła do -
war kę ko ło wą 534E mar ki Dres sta. 

http://www.dressta.com.pl/
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Maszyna sta no wi bo wiem zna ko mi te uzu peł nie -
nie wy ko rzy sty wa ne go par ku ma szy no we go, któ -
ry two rzy kil ka ła do wa rek ko ło wych. Naj czę ściej
znaj du je za sto so wa nie przy za ła dun ku na czep
ob ję to ścio wych z ru cho mą pod ło gą. Dzię ki uno -
szo nej hy drau licz nie ka bi nie, ope ra tor ko par ki do -
kład nie wi dzi wnę trze skrzy ni, co po zwa la na bar -
dzo pre cy zyj ne roz ło że nie ła dun ku, a tym sa mym
lep sze wy ko rzy sta nie do stęp nej prze strze ni. Z te -
go wzglę du istot ne zna cze nie ma też chwy tak
z ro to rem umoż li wia ją cy ob ra ca nie na rzę dzia ro -
bo cze go wo kół wła snej osi, jak rów nież za mo co -
wa nie go „na sztyw no” do ra mie nia ko par ki,
umoż li wia jąc do ci ska nie za ła do wy wa nych od pa -
dów. Dla za pew nie nia od po wied nie go po zio mu
bez pie czeń stwa, a jed no cze śnie moż li wo ści wy -
ko rzy sta nia wy so kich osią gów ukła du hy drau licz -
ne go gwa ran tu ją cych krót kie cy kle ro bo cze, ma -
szy na zo sta ła wy po sa żo na w czte ry pod po ry ste -
ro wa ne hy drau licz nie, któ re do sko na le sta bi li zu -
ją ko par kę pod czas pra cy. Ich skła da nie i roz kła -
da nie od by wa się bar dzo szyb ko, po zwa la jąc
na ła twe prze sta wia nie ma szy ny.
Koparka Lie bherr A 316 Li tro nic zo sta ła prze ka -
za na do war szaw skie go Re mon di su z „prze bie -
giem” oko ło 300 go dzin. Te raz ta licz ba jest
znacz nie więk sza, bo wy no si po nad 4.000 go -
dzin. Przy tak in ten syw nej eks plo ata cji ko par ki
nie zwy kle istot ne znacze nie ma więc zu ży cie pa -
li wa, ale zda niem użyt kow ni ka sprzę tu bez wzglę -
du na ro dzaj pra cy ca ły czas po zo sta je ono
na bar dzo umiarkowanym po zio mie. War ta pod -
kre śle nia jest tak że sto sun ko wo ci cha pra ca ma -
szy ny oraz er go no micz ne ste ro wa nie za po mo cą
dwóch po ręcz nych joy stic ków. Ka bi na koparki
jest bar dzo prze stron na. Jej du że po wierzch nie
prze szklo ne ułatwiają ob ser wa cję oto cze nia

i opsrzętu. Przy jej cał ko wi tym unie sie niu wy so -
kość po zy cji ope ra to ra wzra sta o po nad 2.100 mm,
a jed no cze śnie znaj du je się on bli żej przo du ko -
par ki o po nad 1.300 mm.
Do na pę du koparki służy czterocy lin dro wy sil -
nik rzę do wy Deutz TCD2013 L0V4 o po jem no -
ści 4,8 dm3, spełniający nor my emi sji spa lin
Tier 3/Sta ge IIIA. Ma on wtrysk pa li wa ty pu com -
mon ra il i osią ga moc 94 kW (128 KM). Układ hy -
drau licz ny za si la pom pa o zmien nym wy dat ku,
za pew nia ją ca mak sy mal ny prze pływ rów ny 297
l/min i ci śnie nie się ga ją ce 350 bar. Do dys po zy cji
ope ra to ra są czte ry try by pra cy ukła du jezd ne go,
co z jed nej stro ny po zwa la na bar dzo pre cy zyj ne
kie ro wa nie ma szy ną na ogra ni czo nej prze strze ni,
z dru giej – spraw ne po ko ny wa nie więk szych od -
le gło ści. W za sto so wa niach ko mu nal nych o du żej
po wta rzal no ści cy kli ro bo czych istot ną ro lę od gry -
wa też na pęd ob ro tu nad wo zia. W przy pad ku ko -
par ki do prac prze ła dun ko wych Lie bherr A 316 Li -
tro nic umoż li wia on pra cę z pręd ko ścią na wet
9 obr./min re gu lo wa ną bez stop nio wo.

MASZYNY KOMUNALNE
www.liebherr.pl

Lie bherr A 316 Li tro nic sprawdza się
w war szaw skim Re mon di sie
Gdy przed trze ma la ty, w wy ni ku we wnątrz gru po wych „prze su nięć”, do war szaw skie go za kła -
du Re mon dis tra fi ła ma szy na prze ła dun ko wa Lie bherr A 316 Li tro nic, za sta na wia no się, w ja ki
spo sób naj le piej ją wy ko rzy stać. Dziś eks plo ato wa na jest nie zwy kle in te syw nie, a pra cow ni cy
spół ki dzi wią się, jak wcze śniej da wa li so bie ra dę bez niej.

a Ka bi na uno szo na za pew nia
kom for to wą ob ser wa cję wnę -
trza na cze py, a tym sa mym
uła twia pra wi dło we roz ło że -
nie ła dun ku

f Ob ro to wy chwy tak za mo co -
wa ny do ra mie nia ko par ki
„na sztyw no” po zwa la
na pre cy zyj ne ope ro wa nie
ła dun kiem, jak rów nież za -
gęsz cze nie od pa dów w na -
cze pie czy kon te ne rze

d W po rów na niu z ła do war ką
ko ło wą ko par ka do prac
prze ła dun ko wych w każ dym
cy klu ro bo czym „prze no si”
nie co mniej od pa dów, ale
cykle trwa ją znacz nie kró cej,
bo nie jest ko niecz ne prze -
miesz cza nie ma szy ny, a je -
dy nie sam ob rót nad wo zia

http://www.liebherr.pl
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W je go ofer cie ist nie je wie le ty pów ma szyn, któ re
dzię ki spe cjal ne mu wy po sa że niu do sko na le
spraw dza ją się w prze sy pow niach, sor tow niach
czy na skła do wi skach od pa dów. Naj więk szą po -
pu lar no ścią w za sto so wa niach te go ty pu cie szą się
ła do war ki ko ło we, po cząw szy od kom pak to wych
mo de li L20 i L25 klasy 5 ton. Prym wio dą jed nak
ła do war ki śred niej wiel ko ści ty pu L45 do L120
któych masa eksploatacyjna wynosi od 10 do 20
ton. Kil ku na byw ców zna la zły w Pol sce tak że więk -
sze jed nost ki: dwie ma szy ny 30-to no we L180
z osprzę tem wi dło wym, któ re są wy ko rzy sty wa ne
przy re cy klin gu po jaz dów oraz jed na L350 o ma -
sie eks plo ata cyj nej rzę du pię ton, pra cu ją ca na te -
re nie hu ty przy za ła dun ku zło mu do strzę piar ki.
Dal szą część ofer ty ma szyn Vo lvo, któ re wpi su ją
się w po trze by bran ży ko mu nal nej są ko par ki ko -
ło we EW160 i EW210. Ma ją one pod no szo ną ka -
bi nę, któ ra za pew nia ope ra to ro wi zna ko mi ty wi -
dok na wnę trze za ła do wy wa ne go po jaz du czy
kon te ne ra, a tym sa mym umoż li wia lep sze roz -
miesz cze nie ła dun ku. Ta ka ka bi na mo że też być
fa brycz nie za mon to wa na w 22-to no wej ko par ce
gą sie ni co wej EC220, choć ma szy ny te go ty pu wy -
stę pu ją znacz nie rza dziej, niż mo de le wy po sa żo -
ne w pod wo zia ko ło we. W obu przy pad kach moż -
na wy brać ra mię spe cja li stycz ne (tzw. bo cia na) al -
bo zwy kłe. Pierw sze z nich jest po le ca ne do chwy -
ta ków za wie szo nych luź no: łu pi no wych lub wie lo -
pal cza stych, bo umoż li wia wy god niej sze ma ni pu -
lo wa nie ła dun kiem, dru gie – do chwy ta ków do se -
lek tyw ne go za ła dun ku mon to wa nych na ramieniu
"na sztywno".. Chwy ta ki łu pi no we ofe ru ją szer sze
roz war cie i po zwa la ją na ope ro wa nie dłu gi mi

przed mio ta mi, np. od pa da mi drew nia ny mi. Czę -
sto znaj du ją też za sto so wa nie przy wstęp nej se -
gre ga cji od pa dów, po le ga ją cej na wy bie ra niu
z pry zmy ga ba ry tów, elek tro śmie ci itp. Chwy ta ki
wie lo pal cza ste są mo co wa ne swo bod nie do ra -
mie nia ko par ki za po mo cą sworz nia, naj czę ściej
wy stę pu ją przy prze ła dun ku zło mu.
Do ma szyn Vo lvo, ja kie wy ko rzy stu je się w bran ży
ko mu nal nej, na le żą jesz cze ła do war ki o ste ro wa -
niu bur to wym, ale na razie nie są ofe ro wa ne przez
pol skie go dys try bu to ra. Sy tu acja ule gnie zmia nie,
gdy ry nek na ta ki ro dzaj sprzę tu bę dzie więk szy,
a tym sa mym uza sad ni or ga ni za cję od po wied nie -
go za ple cza tech nicz ne go, łań cu cha do staw czę -
ści itp. W kra jach naj bar dziej roz wi nię tych za le ty
ła do wa rek o ste ro wa niu bur to wym zauważono
wie le lat te mu. Są one ce nio ne przede wszyst kim
za moż li wość pra cy na ogra ni czo nej prze strze ni
(za pew nia ją moż li wość za wró ce nia w miej scu)
i mo gą peł nić ro lę wie lo funk cyj nych no śni ków na -
rzę dzi wy ko rzy sty wa nych przez ca ły rok.
Każ da z po wyż szych ma szyn mo że być in dy wi du -
al nie wy spe cy fi ko wa na, aby jak naj le piej od po wia -
da ła kon kret nym po trze bom użyt kow ni ka. Li stę
do stęp nych roz wią zań otwie ra roz bu do wa na ga -
ma osprzę tu. Je śli cho dzi o ła do war ki, wśród naj -
po pu lar niej szych w bran ży ko mu nal nej na rzę dzi
są łyż ki ob ję to ścio we do ma te ria łów lek kich, łyż ki
z kla pą do ci sko wą, któ ra za pew nia więk szą po -
jem ność, a jed no cze śnie za po bie ga roz pra sza niu
prze wo żo ne go ła dun ku, łyż ki z le mie szem gu mo -
wym, któ ry z jed nej stro ny za pew nia wy so ką do -
kład ność przy pod gar nia niu od pa dów, z dru -
giej – chro ni przed uszko dze niem na wierzch nię
be to no wą eli mi nu ją cą prze ni ka nie za nie czysz czeń
do gle by i wód grun to wych, chwy ta ki do ma te ria -
łów spra so wa nych, np. bu te lek pet, ma ku la tu ry,
pu szek alu mi nio wych, wi dły do pa let itp. Te na rzę -
dzia naj czę ściej są mo co wa ne za po mo cą szyb -
ko złą cza, któ re po zwa la na szyb kie „prze zbro je -
nie” ma szy ny, a tym sa mym roz sze rze nie jej funk -
cjo nal no ści. W przy pad ku ko pa rek są to wy mie -
nio ne wcze śniej chwy ta ki, któ re zwy kle wy stę pu ją
z ro to rem hy drau licz nym, umoż li wia ją cym ob rót
na rzę dzia wo kół wła snej osi.

MASZYNY KOMUNALNE
www.volvoce.pl

a Ze wzglę du na mniej szą
pręd kość jaz dy ko par ki gą -
sie ni co we zwy kle są sto so -
wa ne do prac sta cjo nar -
nych. Ich gą sie ni ce mo gą
być wy po sa żo ne w gu mo we
lub ela sto me ro we na kład ki,
któ re chro nią po sadz kę
przed uszko dze niem

s Za leż nie od pre fe ren cji
klien ta, ko par ka ko ło wa mo -
że być do star czo na bez
pod pór i le mie sza, al bo
z dwo ma le mie sza mi, obie -
ma pa ra mi pod pór lub kom -
bi na cją obu roz wią zań, jak to
zo sta ło po ka za ne na zdję ciu

Od ma sy wów 
po pan cer ne szy by
Ma szy ny Vo lvo są ko ja rzo ne przede wszyst kim z bran -
żą bu dow la ną, ale szwedz ki kon cern rów nie moc no an -
ga żu je się w sek tor ko mu nal ny.

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Waż ną ro lę w ta kich ma szy nach od gry wa ją róż -
ne go ro dza ju za bez pie cze nia. W szcze gól no ści
są to m.in. gę ściej sze siat ki i do dat ko we osło ny,
któ re za po bie ga ją do sta wa niu się za nie czysz czeń
do chłod ni cy i wen ty la to ra. Ten ostat ni jest na pę -
dza ny hy drau licz nie i ma funk cję od wrot ne go cią -
gu, po zwa la ją cą na ła twe usu nię cie na gro ma dzo -
ne go ku rzu, drob nych od pa dów i tym sa mym
przy wró ce nie no mi nal nej wy daj no ści ukła du
chło dze nia. Nie mniej waż ne są róż ne go ro dza ju
osło ny si łow ni ków, prze wo dów hy drau licz nych,
tyl nej czę ści ko mo ry sil ni ka, new ral gicz nych ele -
men tów pod wo zia, np. prze gu bo we go wa łu na -
pę do we go w ła do war kach ko ło wych, któ re za po -
bie ga ją na wi ja niu się dru tów czy sznur ków. Obo -
wiąz ko wym wy po sa że niem są też siat ko we za -
bez pie cze nia lamp i sta lo we kra tow ni ce chro nią -
ce szy by przed stłu cze niem oraz do sta niem się
do wnę trza przed mio tu za gra ża ją ce go ope ra to ro -
wi. Dla tych, któ rzy na wet w ta kich wa run kach
pra cy chcą mieć ni czym nie ogra ni czo ną wi docz -
ność, prak tycz ną opcją są szy by pan cer ne. Ta kie
roz wią za nie jest jed nak droż sze i wy ma ga m.in.
zmia ny kon struk cji mo co wa nia szy by, któ ra ma
więk szą ma sę i nie moż na jej pro fi lo wać. Kom ple -
tu jąc ła do war kę wie le uwa gi war to też po świę cić
doborowi opon. Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska do pra cy w prze sy pow niach czy sor tow niach
od pa dów za le ca przede wszyst kim ogu mie nie
pneu ma tycz ne ty pu L5, po tocz nie na zy wa ne
„skal nym”. Ma ono od po wied ni bież nik i jest od -
por ne na uszko dze nia me cha nicz ne. Na ży cze nie
klien ta fir ma mo że jesz cze za mon to wać opo ny
pneu ma tycz ne z wy peł nie niem lub opo ny li te,
tzw. ma sy wy. Te ostat nie ma ją cy lin drycz ne lub
trój kąt ne otwo ry po przecz ne, któ re tłu mią drga -
nia po cho dzą ce od pod ło ża, ale też zmniej sza ją
ma sę wła sną ogu mie nia.
Istot nym za gad nie niem jest rów nież fil tra cja po -
wie trza kie ro wa na do ka bi ny i sil ni ka. W pierw -
szym przy pad ku do mniej szych ma szyn jest ofe -
ro wa ny filtr wstęp ny i za sad ni czy, przy więk szych

jed nost kach sto su je się jesz cze filtr do dat ko wy,
tzw. cy klo no wy. Bez po śred nio przed wlo tem po -
wie trza do ka bi ny wy stę pu je z ko lei filtr głów ny.
Za leż nie od za sto so wa nia sprzę tu moż na wy brać
jed no z trzech do stęp nych roz wią zań, tj. filtr
z wkła dem wę glo wym, któ ry wy chwy tu je róż ne go
ro dza ju odo ry, filtr prze ciw py ło wy lub HEPA za -
po bie ga ją cy prze do sta wa niu się czą stek sta łych,
grzy bów i bak te rii. W ofer cie jest jesz cze filtr do -
star cza ny przez fir mę ze wnętrz ną, któ ry wy chwy -
tu je cząst ki amo nia ku i jest sto so wa ny głów nie
w kom po stow niach. Je śli cho dzi o sil nik,
za wstęp ne oczysz cze nie po wie trza od po wia da
filtr cy klo no wy, Tur bo lub mo kry. Po tem jest ono
kie ro wa ne do fil tra pa pie ro we go i bez pie czeń -
stwa, a w więk szych jed nost kach do fil tra EON
wy ko rzy stu ją ce go tech no lo gię na no czą ste czek.
Dla ma szyn eks plo ato wa nych w ta kich wa run kach,
Vo lvo ofe ru je również fa brycz ny sys tem za po bie -
ga ją cy po wsta niu po ża ru i roz prze strze nia niu się
ognia. Wy ko rzy stu je on śro dek ga śni czy na ba zie
wo dy, dzię ki cze mu ła two go usu nąć na wet za po -
mo cą myj ki wy so ko ci śnie nio wej, a tym sa mym
szyb ciej przy stą pić do na pra wy po wsta łych uszko -
dzeń. Je go ilość jest do sto so wa na do wiel ko ści
ma szy ny, po dob nie jak licz ba dysz (od 11 do 17)
roz miesz czo nych w ko mo rze sil ni ka oraz
przy skrzy ni bie gów. Są trzy spo so by uru cho mie -
nia sys te mu. Pierw szy jest cał ko wi cie au to ma tycz -
ny, od by wa się po przez zwarcie wywołane prze to -
pie niem izo la cji spe cjal ne go prze wo du. Po zo sta łe
dwa wy ma ga ją na ci śnię cia przy ci sku – je den znaj -
du je się we wnątrz ka bi ny, dru gi usy tu owa no na ze -
wnątrz ma szy ny. Sys tem ga szą cy moż na za mon -
to wać w ła do war kach od mo de lu L60 i obu ty pach
ko pa rek do prac prze ła dun ko wych.
We wszyst kich ma szy nach, któ rych ma sa eks plo -
ata cyj na prze kra cza 10 ton, stan dar do wo jest sto -
so wa ny sys tem te le ma tycz ny CareTrack. Po zwa -
la on m.in. na opty ma li za cję wy ko rzy sta nia sprzę -
tu, ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa czy two rze nie ra -
por tów do ty czą cych eks plo ata cji ma szy ny. Przez
pierw sze trzy la ta ko rzy sta nie z sys te mu
CareTrack jest cał ko wi cie bez płat ne.

MASZYNY KOMUNALNE

a W bran ży ko mu nal nej naj -
czę ściej znaj du ją za sto so -
wa nie ła do war ki ko ło we.
Każ da ta ka ma szy na mo że
być wy po sa żo na w do wol ne
roz wią za nia, aby jak naj le -
piej od po wia da ła po trze bom
użyt kow ni ka. Czas ocze ki -
wa nia na in dy wi du al nie wy -
spe cy fi ko wa ny sprzęt zwy kle
nie prze kra cza dwóch mie -
się cy, ale Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska re zer wu je
so bie do dat ko we 2-3 ty go -
dnie, gdy mu si sko rzy stać
z po mo cy fir my ze wnętrz nej,
np. przy mon ta żu szy by pan -
cer nej al bo fil tra wy chwy tu -
ją ce go cząst ki amo nia ku

d Prak tycz ną opcją dla mniej -
szych ła do wa rek ko ło wych
są łyż ki wy so kie go wy sy pu,
w któ rych za sad ni cza kon -
struk cja wy chy la się z do -
dat ko we go ło ża, a tym sa -
mym umoż li wia za ła du nek
po jaz dów o wy so ko ści 4 m
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Bran żą bu dow la ną i ko mu nal ną zaj mu je się
po trzech de ale rów obej mu ją cych swym za się -
giem ca ły kraj. Wkrót ce dojść ma ją ko lej ni. Za -
sad ni czym ce lem Mer lo Pol ska jest bli ska współ -
pra ca z klien tem koń co wym. Roz po czy na się ona
od fa cho we go do radz twa prak tycz nie już w chwi li
wy ra że nia za in te re so wa nia ma szy ną. Istot ne zna -
cze nie ma też kre owa nie no wych po trzeb wśród
klien tów, wie lu z nich dą ży bo wiem do opty ma li -
za cji kosz tów, a ła do war ka te le sko po wa mo że
być roz wią za niem, któ re w zna czą cy spo sób
przy czy ni się do ich ob ni że nia. W dzia łal no ści
zwią za nej z dys try bu cją ma szyn nie odzow na jest
pro fe sjo nal na ob słu ga po sprze da żo wa, dzię ki
któ rej na byw ca sprzę tu nie mu si mieć obaw, że
zo sta nie po zo sta wio ny sa me mu so bie z ewen tu -
al nym pro ble mem. Dla te go two rząc sieć dys try -
bu cyj ną, Mer lo Pol ska bie rze pod uwa gę tyl ko
tych de ale rów, któ rzy są do brze po strze ga ni, zna -
ją lo kal ny ry nek i po sia da ją od po wied nie za ple -
cze tech nicz ne. Rów nie waż ne są kom pe ten cje
lu dzi mo gą cych pod jąć się ob słu gi ła do wa rek te -
le sko po wych, któ rych kon struk cja jest wbrew po -
zo rom dość skom pli ko wa na. Za le ży nam na de -
ale rach, któ rzy chcą się roz wi jać z Mer lo Pol ska,
wie rzą w pro duk ty, ja kie ofe ru je my i są do nich
prze ko na ni, a nie pod pi su ją z na mi umo wy tyl ko
po to, by uzu peł nić so bie ofer tę han dlo wą. Ma my
świa do mość, że ko niecz ny jest du ży na kład pra -

cy, bo trze ba nad ro bić wie lo let nią nie obec ność
na ryn ku, ale przy obecnie ro sną cym za po trze bo -
wa niu na ta kie ma szy ny, wszy scy je ste śmy w sta -
nie od nieść suk ces. W pod ję tej dzia łal no ści zna -
czą co po ma ga nam du ża po pu la cja uży wa nych ła -
do wa rek te le sko po wych Mer lo, głów nie spro wa -
dzo nych z za gra ni cy. Na dal są one w do brym sta -
nie tech nicz nym, ma ją du żą war tość i zna ko mi cie
bu du ją wi ze ru nek mar ki – tłu ma czy Mi ro sław Wró -
bel, dy rek tor han dlo wy Mer lo Pol ska.
Co raz bar dziej istot ną ro lę od gry wa też wy na jem
ma szyn, w tym se zo no wy. Każ dy de aler mu si
więc ofe ro wać ta kie usłu gi. Nie zbęd ne za tem jest
po sia da nie do dat ko wych ma szyn, któ re mo gą
być udo stęp nia ne klien tom ja ko jed nost ki za stęp -
cze na czas usu nię ca awa rii ma szy ny. Za pew nia
to pełną do stęp ność sprzę tu. Mer lo Pol ska nie tyl -
ko „wy ma ga”, ale tak że wsłu chu je się w po trze by
de ale rów i wspie ra ich dzia ła nia. Od kil ku mie się -
cy funk cjo nu je no wy sys tem roz li cza nia usług ser -
wi so wych. Wcze śniej opie rał się on na ry czał cie
uza leż nio nym od licz by ma szyn, a te raz jest wy -
ni ko wy, tzn. uwzględ nia ją cy rze czy wi ste ro bo czo -
go dzi ny czy do jazd do klien ta. Spo rym uła twie -
niem by ło też wpro wa dze nie cen ni ków w zło tów -
kach na ma szy ny i czę ści za mien ne. Sko rzy sta ją
na tym rów nież klien ci, któ rzy nie bę dą po no sić
ry zy ka zwią za ne go ze zmia na mi kur sów wa lut.
W tym ro ku prze bu do wa no też dział tech nicz -
no -ser wi so wy na stro nie in ter ne to wej. Ob słu gu je
się go jesz cze bar dziej in tu icyj nie, a przede
wszyst kim w ję zy ku pol skim, co uła twia np. za -
ma wia nie czę ści za mien nych. Ko rzy ści za pew nia
też uru cho mie nie fi nan so wa nia fa brycz ne go.
Na ra zie jest ono nakierowane na branżę rolniczą,
ale fir ma ana li zu je roz sze rze nie jej na po zo sta łe
seg men ty. Mer lo Pol ska re ali zu je usłu gę fi nan so -
wa nia we współ pra cy z BNP Pa ri bas. Wszyst kie

www.merlo.pl

Mer lo Pol ska my śli
o swych klien tach
Po po nad dwóch la tach od roz po czę cia dzia łal no ści
Mer lo Pol ska ma dwu dzie stu sze ściu sta ran nie wy se -
lek cjo no wa nych de ale rów. Więk szość z nich – bo aż
dwu dzie stu – dzia ła w bran ży rol ni czej, ale przed sta -
wi ciel wło skie go pro du cen ta nie za po mi na o seg men -
cie bu dow la nym i ko mu nal nym, któ re wy da ją się być
wiel ce per spek ty wicz ne. 

f Trud no so bie wy obra zić wy -
god niej sze i bar dziej bez -
piecz ne przy ci na nie ga łę zi.
Na zdję ciu ła do war ka te le -
sko po wa z ob ro to wym nad -
wo ziem Mer lo Ro to 38.165

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

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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ła do war ki te le sko po we Mer lo są ob ję te stan dar -
do wą, rocz ną gwa ran cją z li mi tem 2.400 go dzin
pra cy. Ist nie je jed nak moż li wość wy dłu że nia jej,
z tym że w ko lej nych la tach po ja wia ją się wy łą -
cze nia do ty czą ce ele men tów pod le ga ją cych na -
tu ral ne mu zu ży ciu eks plo ata cyj ne mu. Wa run ki
gwa ran cji prze dłu żo nej uza leż nio ne są od ro dza -
ju ma szy ny. Mo że to być ko lej ny rok, ale z tym
sa mym li mi tem „prze bie gu” lub do dat ko we dwa
la ta z ogra ni cze niem licz by prze pra co wa nych go -
dzin do 3.600. Dla klien tów, któ rzy chcą w peł ni
sku pić się na pro wa dzo nej dzia łal no ści i le piej
prze wi dy wać po no szo ne kosz ty, bar dzo cie ka -
wym roz wią za niem mo gą być umo wy ser wi so we.
Wno sząc sta łą, co mie sięcz ną opła tę, użyt kow nik
sprzę tu ma za gwa ran to wa ną ob słu gę ma szy ny
w usta lo nym za kre sie. Mo że on obej mo wać
wszyst kie czyn no ści gwa ran tu ją ce peł ną, wła ści -
wie nie prze rwa ną do stęp ność sprzę tu. Umo wy
ser wi so we wpro wa dza ją sa mi de ale rzy, ale za -
wsze mo gą li czyć na po moc Mer lo Pol ska np.
w kwe stii kal ku la cji kosz tów. W ob słu dze po -
sprze da żo wej nie zwy kle istot ną ro lę od gry wa do -
stęp ność czę ści za mien nych. Mer lo Pol ska za -
pew nia naj wyż sze stan dar dy i ofe ru je dwa spo -
so by do star cza nia kom po nen tów – eks pre so wy
i na stok. W pierw szym przy pad ku czę ści za mó -
wio ne do go dzi ny 11.00 mo gą być do star czo ne
pod wska za ny ad res już na stęp ne go dnia, w dru -
gim zaj mu je to od trzech do sze ściu dni, ale jest
też od po wied nio tań sze, bo trans port z przy fa -

brycz ne go ma ga zy nu we Wło szech od by wa się
dro gą lą do wą. W ob ni że niu cen i zwięk sze niu do -
stęp no ści czę ści po ma ga do dat ko wo za pas naj -
bar dziej ro tu ją cych kom po nen tów u po szcze gól -
nych de ale rów, jak rów nież dys try bu cja czę ści
mię dzy de ale ra mi. Klien ci mo gą rów nież za ma -
wiać czę ści re ge ne ro wa ne fa brycz nie, któ re są
tań sze od no wych, ale rów nież ob ję te gwa ran cją.
W naj bliż szej przy szło ści Mer lo Pol ska pla nu je
zwięk szyć za trud nie nie. Przy bę dzie re gio nal nych
me ne dże rów sprze da ży oraz pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji wspo ma ga ją cych de ale rów. Fir ma chce
na dal uczest ni czyć w naj waż niej szych bran żo -
wych im pre zach wy sta wien ni czych, kon ty nu ować
pro gram „de mo” po le ga ją cy na or ga ni zo wa niu
dy na micz nych po ka zów ma szyn, a tak że po sze -
rzyć ofer tę fa brycz ne go fi nan so wa nia sprzę tu
na seg men ty po za rol ni cze.

f Pa no ra micz na, prze stron -
na ka bi na sto so wa na w ła -
do war kach te le sko po wych
Mer lo za pew nia najwyższy
kom fort pra cy ope ra to ra 

Dla użyt kow ni ków,
któ rzy chcą w peł ni
sku pić się na swo jej
pra cy i le piej kal ku -
lo wać po no szo ne
kosz ty, bar dzo cie ka -
wym roz wią za nie sta -
no wią umo wy ser wi -
so we. Wno sząc sta łą
co mie sięcz ną opła tę,
użyt kow nik ma szy ny
ma za gwa ran to wa ną
jej ob słu gę w usta lo -
nym za kre sie.

http://www.merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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ne go ogu mie nia, ta kie roz wią za nie na dal gwa ran -
tu je sku tecz ne po chła nia nie drgań po cho dzą cych
od nie rów no ści pod ło ża, bez obaw o prze bi -
cie. – Li nia X Twe el opra co wa na w Sta nach Zjed -
no czo nych to ko lej ny przy kład wie lo let nie go za an -
ga żo wa nia Mi che lin w roz wój prze ło mo wych tech -
no lo gii – ko men tu je Pe te Sel leck, szef Mi che lin
na Ame ry kę Pół noc ną.
No wa fa bry ka umoż li wi Mi che lin zwięk sze nie pro -
duk cji wy róż nio nej wie lo ma na gro da mi opo ny Mi -
che lin X Twe el SSL dla mi ni ła do wa rek o ste ro wa -
niu bur to wym, a tak że roz po czę cie pro duk cji no -
wej opo ny Mi che lin X Twe el Turf bę dą cej ory gi -
nal nym wy po sa że niem ma szyn John De ere z se -
rii ZTRAK 900.
– W od róż nie niu od pro duk tów kon ku ren cji, Mi che -
lin X Twe el to pierw sze ra dial ne bez ci śnie nio we
opo ny prze my sło we, któ re po twier dza ją po zy cję
Mi che lin ja ko li de ra roz wią zań mo bil nych no wej
ge ne ra cji – prze ko nu je Ralph Di men na, szef Mi -
che lin Twe el Tech no lo gies. – Prze mysł za wsze
chęt nie przyj mu je tech no lo gie pod no szą ce wy daj -
ność, bez pie czeń stwo i wy ni ki fi nan so we, dla te go
dzię ki opo nom li nii Twe el ma my szan sę wejść
na no we ryn ki i zwięk szyć swój za sięg w zaj mo wa -
nych już seg men tach – do da je Ralph Di men na.
No wa fa bry ka Mi che lin w Pied mont ma po -
wierzch nię po nad 12,5 ty się cy me trów kwa dra to -
wych i jest szes na stym za kła dem pro duk cyj nym
fran cu skiej fir my w Sta nach Zjed no czo nych. Mi -
che lin za in we stu je w ten obiekt oko ło pięć dzie -
się ciu mi lio nów do la rów.
To no wa tor skie roz wią za nie zo sta ło za pre zen to -
wa ne po raz pierw szy pod czas Mię dzy na ro do we -
go Sa lo nu Sa mo cho do we go w Pa ry żu w ro -
ku 2004. Mi che lin X Twe el jest za awan so wa ną,
bez ci śnie nio wą opo ną ra dial ną, któ ra po sia da
wszyst kie ce chy opo ny tra dy cyj nej, jed nak nie wy -
ma ga pom po wa nia, co eli mi nu je ry zy ko „zła pa nia
gu my”. Wie lu użyt kow ni ków ma szyn prze my sło -
wych chcąc zre du ko wać prze sto je wy ni ka ją ce
z uszko dze nia opon, de cy do wa ło się na roz wią -
za nia al ter na tyw ne, któ re jed nak ob ni ża ły przy -
czep ność, ste row ność i kom fort jaz dy. Mi che -
lin X Twe el w po rów na niu z opo na mi pneu ma tycz -
ny mi za pew nia wie le ko rzy ści – m.in. brak ko -
niecz no ści utrzy my wa nia pra wi dło we go ci śnie nia,
ła twy mon taż, od por ność na uszko dze nia, więk -
szą wy daj ność, a tak że dłuż szy czas użyt ko wa nia.

www.michelin.pl

No wa fa bry ka kon cer nu Mi che lin w Pied mont to
pierw szy te go ty pu za kład na świe cie, któ ry bę -
dzie spe cja li zo wał się w pro duk cji nie wy ma ga ją -
cych pom po wa nia opon ra dial nych X Twe el
do za sto so wań ko mer cyj nych. Li nia Twe el opra -
co wa na przez in ży nie rów Mi che lin ze Sta nów
Zjed no czo nych cał ko wi cie zmie nia do tych cza so -
we po dej ście do ogu mie nia. Sta no wi re wo lu cyj -
ne po łą cze nie opo ny i ko ła w jed nej sta bil nej kon -
struk cji. X Twe el skła da się ze sztyw nej pia sty
przy mo co wa nej do bież ni za po mo cą ela stycz -
nych i sprę ży stych po li ure ta no wych ra mion w for -
mie że ber. W prze ci wień stwie do kon wen cjo nal -

Fa bry ka opon 
bez ci śnie nio wych 
Mi che lin

Fir ma Mi che lin otwo rzy ła w Pied mont w Sta nach Zjed -
no czo nych no wo cze sną fa bry kę wy twa rza ją cą opo -
ny X Twe el eli mi nu ją ce pro ble my zwią za ne z prze bi ciem
i ko niecz no ścią dba nia o pra wi dło we ci śnie nie.

f No wa fa bry ka Mi che lin
to szes na sty za kład fran cu -
skie go kon cer nu w USA. In -
we sty cja re ali zo wa na jest
kosz tem bli sko pięć dzie się -
ciu mi lio nów do la rów

a Ażu ro wa kon struk cja opon
Mi che lin X Twe el za pew nia
wy so ką ela stycz ność ogu -
mie nia, a tym sa mym ogra ni -
cze nie drgań po cho dzą cych
od nie rów no ści pod ło ża

d Opo ny Mi che lin X Twe el są
do stęp ne w róż nych wy ko -
na niach, naj le piej od po wia -
da ją cych kon kret nym ro dza -
jom ma szyn i spe cy ficz nym
wa run kom eks plo ata cji

http://www.michelin.pl/
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Wśród naj waż niej szych za let no wej ge ne ra cji ła -
do wa rek te le sko po wych Bob cat jest no wa, prze -
stron na ka bi na ty pu ROPS/FOPS z du żą, za cho -
dzą cą aż na dach szy bą czo ło wą, uła twia ją cą
ma new ro wa nie z pod nie sio nym ła dun kiem. No -
wa jest też ta bli ca roz dziel cza, wy po sa żo -
na w elek tro nicz ny wy świe tlacz i er go no micz ne
ele men ty ste ru ją ce, w tym joy stick z przy ci skiem
FNR (jaz da w przód/tył), zwięk sza ją cy bez pie -
czeń stwo i szyb kość pra cy. Ope ra tor w cza sie
rze czy wi stym otrzy mu je między innymi czy tel ne
in for ma cje do ty czą ce wy daj no ści ma szy ny, war -
to ści licz ni ków cza su pra cy (łącz ne go i za da nio -
we go), ob ro tów sil ni ka, ką ta na chy le nia wy się -
gni ka czy ką ta usta wie nia ra my – rów nież po ak -
ty wa cji funk cji po zio mo wa nia, dzię ki cze mu ma
peł ną świa do mość ak tu al nych wa run ków, w ja -
kich wy ko rzy stu je ła do war kę.
Za sto so wa ne ukła dy elek tro nicz ne ba zu ją
na tech no lo gii CAN, umoż li wia jąc płyn ną kon tro -
lę funk cji ma szy ny, mo ni to ro wa nie głów nych
pod ze spo łów i ła twiej szą ob słu gę sprzę tu. Hy -
drau li ka za si la na pom pą zę ba tą o wy daj no -
ści 100 l/min po sia da no wo cze sny sys tem dia -
gno stycz ny, dzię ki cze mu na wet pod czas
ewen tu al nej uster ki ma szy na na dal mo że pra -
co wać w usta lo nym, bez piecz nym za kre sie.
No wy układ chło dze nia gwa ran tu je płyn ną i sta -
bil ną kon tro lę tem pe ra tu ry ole ju hy drau licz ne -
go oraz opty mal ny czas eks plo ata cji prze wo -
dów hy drau licz nych.
Za leż nie od obo wią zu ją cych na po szcze gól nych
ryn kach norm emi sji spa lin, w no wych ła do war -
kach bę dą mon to wa ne dwa sil ni ki wy so ko pręż -
ne, tj. Per kins speł nia ją cy wy mo gi Sta ge IIIA lub
Deutz pod po rząd ko wa ny re gu la cjom Sta ge IIIB.
Obie jed nost ki roz wi ja ją iden tycz ną moc wy no -
szą cą 74,5 kW (100 KM) oraz jed na ko wy mo ment
ob ro to wy rów ny 410 Nm. Wszyst kie mo de le wy -
po sa żo no w prze kład nię hy dro sta tycz ną, umoż li -
wia ją cą jaz dę z mak sy mal ną pręd ko ścią 30
km/h. Ła do war ki z ozna cze niem T35105L
i T36120SL są wy po sa żo ne w sys tem po zio -
mo wa nia ra my, a dru ga z nich rów nież w sta bi -
li za to ry. Ste ro wa nie ni mi jest moż li we tyl ko, gdy
wy się gnik znaj du je się w bez piecz nym po ło że niu.
W co dzien nej pra cy bar dzo po moc ny jest pół au -
to ma tycz ny układ re gu la cji po ło że nia kół spra wia -
ją cy, że są one pra wi dło wo usta wio ne wzglę dem
sie bie po każ dej zmia nie try bu ste ro wa nia. Za leż -
nie od po trzeb ope ra tor mo że wy brać kie ro wa nie
dwo ma ko ła mi lub wszyst ki mi. W dru gim wa rian -
cie ko ła przed niej osi mo gą być skrę ca ne w tę sa -
mą stro nę co tyl ne (tzw. psi chód, np. dla rów no le -

głe go prze su wa nia ma szy ny wzdłuż ścia ny) al bo
prze ciw ną – w celu ogra ni cze nia pro mie nia za wra -
ca nia (minimum 3,76 metra).
Za pro jek to wa ne z my ślą o fir mach bu dow la nych
i zaj mu ją cych się wy naj mem sprzę tu, no we ła do -
war ki te le sko po we Bob cat są stan dar do wo wy po -
sa żo ne w do dat ko wy ob wód hy drau licz ny, a tak że
„ka ret kę” o sze ro ko ści 1.200 mm z pod pór ką
i skła da ny mi wi dła mi pa le to wy mi o dłu go -
ści 1.200 mm. W ma szy nach tych za sto so wa no no -
we roz wią za nie zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo pra -
cy czy li blo ka dę tak zwanych ru chów po gar sza ją -
cych, któ ra za po bie ga utra cie sta tecz no ści ła do -
war ki. Mo de le T35105 i T35105L dys po nu ją ła dow -
no ścią do 3,5 tony, zaś mak sy mal na wy so kość
pod no sze nia ja ką ofe ru ją wy no si 10,29 me tra.
W przy pad ku T36120SL te pa ra me try są rów ne
od po wied nio 3,6 to ny oraz 11,87 me tra.

www.bobcat.eu

Bob cat ma całkiem no we „te le sko py” 
Bob cat za pre zen to wał no we ła do war ki te le sko po we o śred nim udźwi gu i wy so ko ści pod no sze -
nia 10÷12 me trów. W sto sun ku do mo de li po przed niej ge ne ra cji, w maszynach  T35105, T35105L
i T36120SL  zastosowano cały szereg ulep szeń.

a Ukła dy elek tro nicz ne ba zu ją
na tech no lo gii CAN, umoż li -
wia jąc płyn ną kon tro lę funk cji
ma szy ny, mo ni to ro wa nie jej
głów nych pod ze spo łów i zna -
cz nie ła twiej szą ob słu gę

f Za kres za sto so wań no wych
„te le sko pów” za pre zen to -
wa nych wła śnie przez fir mę
Bob cat zwięk sza moż li wość
za sto sowa nia ca łe go sze re -
gu na rzę dzi ro bo czych sy -
gno wa nych lo go pro du cen ta

http://www.bobcat.eu/
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Do bo szo wi ce – wieś w w gmi nie Ka mie niec
Ząb ko wic ki jest miej scem dzia ła nia fir my
TESM Sp. z o.o. SKA zaj mu ją cej się eks plo ata -
cją po kła dów gnej su. Wy do by cie roz po czę ło się
w ro ku 2007. Za so by ka mie nia są po kaź ne, sza -
cu je się je bo wiem na trzy sta mi lio nów
ton. – Na zwa gnejs po cho dzi od sta re go sło -
wiań skie go ter mi nu gór ni cze go ozna cza ją ce go
zgnie cio ny ka mień. Pod wzglę dem wła ści wo ści
fi zycz nych gnejs jest bar dzo po dob ny do gra ni -
tu – tłu ma czy Ar ka diusz Maj cher, pre zes za rzą -
du TESM Sp. z o.o. SKA. W Do bo szo wi cach
na ba zie gnej su pro du ko wa ne są kru szy wa znaj -
du ją ce za sto so wa nie w bu dow nic twie dro go -
wym, ko le jo wym i hy dro tech nicz nym. Wy ko rzy -
stu je się je tak że przy pro duk cji be to nu.
Od dwóch lat co raz więk szą ro lę w struk tu rze
pro duk cji TESM od gry wa ka mień ozdob ny. – Sy tu -
acja ryn ku kru szyw tech nicz nych w Pol sce jest dość
trud na. Dla te go też zde cy do wa li śmy się roz wi jać
pro duk cję ka mie nia ozdob ne go. Ob ser wu je my ro -
sną ce za in te re so wa nie ka mie niem ozdob nym, za -

rów no w kra ju, jak i na ryn kach za gra nicz nych.
Struk tu ra na szej pro duk cji roz kła da się tak, że
osiem dzie siąt pro cent przy pa da na ka mień tech -
nicz ny, zaś po zo sta łe dwa dzie ścia na ozdob ny.
W przy cho dach roz kła da się to na to miast mniej
wię cej po po ło wie – ob ja śnia Ar ka diusz Maj cher.
Gnejs ja ko kru szy wo, znaj du je sze ro kie za sto so -
wa nie przy bu do wie dróg i szla ków ko le jo wych.
Mie szan ki gnej so we i tłu czeń sta no wią do sko na -
le za gęsz cza ją cy ma te riał wy ko rzy sty wa ny z po -
wo dze niem w war stwach pod bu dów za sad ni -
czych i po moc ni czych głów nych ar te rii ko mu ni -
ka cyj nych o du żym na si le niu ru chu. Kru szy wa
pro du ko wa ne przez TESM znaj du ją za sto so wa -
nie przy bu do wie au to strad i dróg szyb kie go ru -
chu, a tak że w ar chi tek tu rze ogro do wej. Ka mie -
nie gnej su efek tow nie wy glą da ją w ogro dach
skal nych i wod nych. Z po wo dze niem mo gą być
wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie pla ców, chod ni -
ków i ście żek ro we ro wych. Grys ja ko kru szy wo
ła ma ne sto so wa ne do bu do wy dróg (be to ny as -
fal to we, mie szan ki mi ne ral no -as fal to we) na war -
stwy ście ral ne, wią żą ce i wy rów naw cze, oraz
w bu dow nic twie (pro duk cja be to nów do B50).
Dzię ki swej cha rak te ry stycz nej struk tu rze i tek stu -
rze (sza ra bar wa lek ko po ły sku ją ca w prze kro ju
ład na war stwo wa bu do wa) gnejs znaj du je za sto -
so wa nie w ar chi tek tu rze ogro do wej. Efek tow nie
prezentuje się w ogro dach skal nych i wod nych.
Gnejs moż na po zy skać także w for mie na tu ral -
nych płyt ka mien nych, z któ rych wy kła da się ta -
ra sy i ścież ki. Kamień moż na tak że wykorzystać
do budowy efek tow nych ka ska d wod nych i na tu -
ral nych scho dów w ogro dach skal nych. Wy se lek -
cjo no wa ne gła zy lub bry ły skal ne mo gą po słu żyć
do kompo zy cji ogro dów ja poń skich. Z płyt łu pa -

www.gnejsy.pl

Gnejs – materiał z potencjałem
Gnejs to jed na z waż niej szych grup skał me ta mor ficz nych. Wykorzystywane jako kamień
ozdobny, w za leż no ści od skład u gnejsy mają różny wygląd. Który z nich jest najpiękniejszy?
Zdaniem wielu ekspertów, ten wydobywany w dolnośląskich Doboszowicach.

a Od roku 2007 To wa rzy stwo
Eks plo ata cji Su row ców Mi ne -
ral nych  zaj mu je się eks plo -
ata cją po kła dów gnej su. Za -
so by ka mie nia są po kaź ne,
sza cu je się je bo wiem na trzy -
sta mi lio nów ton

d Ko ra ka mien na znaj du ją ca
za sto so wa nie w ar chi tek tu -
rze ogro do wej cie szy się du -
żym za in te re so wa niem od -
bior ców z ca łe go kra ju.
TESM za mie rza rozwijać też
eks port te go su row ca

http://www.tesm.pl/
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nych moż na wy ko nać ścież ki al bo wy ko rzy stać je
na okła dzi nę mur ków oraz most ków ogro do wych.
Gnejs występuje w wielu miejscach, ale
w opi nii fa chow ców zło że w Do bo szo wi cach
jest je dy nym w kra ju, skąd po zy sku je się
kamień o tak do sko na łych wa lo rach es te -
tycz nych. Pro du ko wa ne  przez TESM kora
kamienna, płytka laminowana, kamień
łamany i głazy ogrodowe odznaczają się
wielkimi walorami estetycznymi. Ko ra ka -
mien na w róż nych frak cjach mo że być sto so -
wa na w miej sce ko ry so sno wej. W od róż nie -
niu od niej nie ule ga bowiem de kom po zy cji.
Naj bar dziej wy daj na, a jed no cze śnie da ją ca
świet ny efekt wi zu al ny jest ta naj drob niej sza.
Wy sy pywane są nią prze strze nie po mię dzy ro -
śli na mi. Pod korą stosuje się kil ka warstw bia -
łej agrow łók ni ny. Za bieg ten nie tyl ko zmniej -
sza nakłady pra cy przy pie lę gna cji ogro du.
Kora kamienna  nie tylko ogra ni cza ko niecz -
ność od chwasz cza nia, ale ma tak że ko rzyst -
ny wpływ na ro śliny, dzięki temu, że  utrzy mu -
je dłu żej opty mal ną wil got ność gle by. Wio sną
na grza na słoń cem ko ra ka mien na mo że
także po wo do wać przy spie sze nie we ge ta cji. 
Gnej so wą ko rę ka mien ną z Do bo szo wic cha -
rak te ry zu je in te re su ją ce i ory gi nal ne ubar wie -
nie oraz tek stu ra ska ły nie spo ty ka na wśród in -
nych gry sów oraz za sy pek z ka mie nia na tu ral -
ne go. W pro mie niach sło necz nych mie ni się
i sre brzy, gdy jest zwil żo na wo dą z opa dów at -
mos fe rycz nych, sta je się ciem niej sza i da je
pięk ny kon trast w ze sta wie niu z ro śli na mi.
Spraw dza się zna ko mi cie w ogro dach skal -
nych, ka mien nych, za rów no w to wa rzy stwie
wie lo barw nych kwia tów, jak i w asce tycz nych,
ubo gich w ro ślin ność. Mo że też być uży wa -
na do wy sy py wa nia do nic i ga zo nów miej skich.
Ko ra ka mien na pro du ko wa na w Do bo szo wi -
cach da je wprost nie ogra ni czo ną moż li wość
aran ża cji prze strze ni. Ka mień ma nie zwy -
kle cie ka wą bar wę i struk tu rę. Na da je się
do pro duk cji okła dzin wnę trzar skich oraz aran -
ża cji te re nów zie lo nych. Rosnące za in te re so -

wa nie ka mie niem ozdob nym spra wi ło, że
TESM pod jął de cy zję o stwo rze niu wła snej sie -
ci han dlo wej. Fir ma ma już pię ciu re gio nal -
nych przed sta wi cie li han dlo wych. Jest to in -
no wa cja, żad na z pol skich ko palń su row ców
skal nych nie zde cy do wa ła się bo wiem do tych -
czas na sprze daż kru szy wa ozdob ne go po -
przez wła sną sieć sprzedaży. W celu szerszej
promocji produkowanego kamienia, TESM
stwo rzył też wła sną mar kę – gnej sy.pl, któ ra
dosłownie z każ dym mie sią cem jest co raz bar -
dziej roz po zna wal na w ca łej Pol sce. 

f Któ re z gnej sów są naj pięk -
niej sze na świe cie? Oczy wi -
ście te z Do bo szo wic! Pre zes
Ar ka diusz Maj cher z du mą
pre zen tu je wy róż nie nie z te -
go rocz ne go wro cław skie go
Jar mar ku Ka mie niar skie go

a Pro du ko wa ny przez TESM
ka mień ma nie zwy kle cie ka -
wą bar wę i struk tu rę. Na da je
się za rów no do pro duk cji
okła dzin wnę trzar skich, jak
i aran ża cji te re nów zie lo nych

http://www.tesm.pl/
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Wy ko rzy sty wa ny w ma szy nach AVANT pług wir ni -
ko wy błyskawicznie i solidnie od śnie ży dro gę
i usu nie nie po żą da ne za spy. Wy daj na dmu cha wa
po zwo li rów no mier nie roz ło żyć na wet cięż ki i mo -
kry śnieg po za oczysz cza nym ob sza rem. Do usu -
wa nia śnie gu z roz le głych po wierzch ni wy ko rzy -
sty wa na jest łyż ka z ru cho my mi skrzy dła mi bocz -
ny mi. Do za ła dun ku i prze miesz cza nia ze bra ne go
śnie gu słu ży łyż ka wy so kie go wy sy pu o po jem no -
ści 0,9 m³. In ny mi na rzę dzia mi uła twia ją cy mi wal -
kę ze skut ka mi zi my jest na pę dza ny elek trycz nie
do cze pia ny roz sy py wacz so li i pia sku, uni wer sal -
ny pług zło żo ny z dwóch nie za leż nie re gu lo wa -
nych hy drau licz nie czę ści. Cie ka wa jest kon struk -
cja płu gu ostro kra wę dzio we go, któ re go ostrze
wy po sa żo no w me cha nizm zwal nia ją cy da ją cy
ochro nę w przy pad ku na tra fie nia na twar dą prze -
szko dę. Ide al nie spraw dza się przy od śnie ża niu
du żych po wierzch ni, po dob nie z resz tą jak za -
okrą glo ny le miesz do śnie gu. Za le tą te go dru gie -

go jest je go wklę sła bu do wa. Dzię ki ta kie mu roz -
wią za niu śnieg od rzu ca ny jest z du żą si łą na ze -
wnątrz, znacz nie da lej niż ma to miej sce w przy -
pad ku płu ga o kla sycz nej kon struk cji. Je śli ma -
szy na pra cu je przy usu wa niu śnie gu z nie rów nej
na wierzch ni, na przy kład po ła ci wy ło żo nych
kost ką bru ko wą, od po wied nim na rzę dziem jest
szczot ka ob ro to wa.
Opty mal ne za si la nie wszyst kich na rzę dzi ro bo -
czych za pew nia do dat ko wy układ hy drau licz ny.
We dług da nych pro du cen ta je go prze pływ wy no -
si od 23 do 80 li trów na mi nu tę, zaś ci śnie nie ro -
bo cze od 185 do 210 ba rów. Ma szy na wy róż nia
się du żą si łą ucią gu. Bar dzo do brze ra dzi so bie
z do cze pia ny mi posypywarkami pia sku i so li. Po -
dob nie jak z płu giem wir ni ko wym, dzię ki któ re -
mu usu wać moż na bły ska wicz nie ol brzy mie pry -
zmy śnie go we. Ol brzy mią za le tą mul ti funk cyj -
nych ła do wa rek AVANT jest tak że ich du ży
udźwig, wy no szą cy na wet do 1,5 to ny. 
Sztyw ne po łą cze nie prze gu bu, któ re nie oscy lu je
na bo ki jest bar dzo waż ną za le tą ma szyn tej wiel -
ko ści. Dzię ki tej kon struk cji nie bez pie czeń stwo
wy wró ce nia się ła do war ki jest zde cy do wa nie
mniej sze, po nie waż prze nie sie nie si ły po przez
sztyw ny prze gub na tyl ną ra mę pod wo zia sku -
tecz nie te mu za po bie ga. Wie lu ope ra to rów, ma -
ją cych do świad cze nie w użyt ko wa niu ła do wa rek
AVANT do ce nia za le ty ta kiej kon struk cji. Pra cę
w wa run kach zi mo wych uła twia moż li wość do po -
sa że nia ła do wa rek w za wór roz dzie la ją cy, któ re -
go funk cją jest za po bie ga nie blo ko wa niu się kół.
Spra wia to, że ma szy na nie wpa da w po ślizg na -
wet gdy prze miesz cza się po dro gach po kry tych
war stwą śnie gu lub bło ta po śnie go we go.

MASZYNY KOMUNALNE
www.serafin-maszyny.com

Walczący z zaspami 
Mul ti funk cjo nal ne ła do war ki AVANT mo gą być efek tyw nie wy ko rzy sty wa ne przez fir my ko mu nal -
ne nie za leż nie od po ry ro ku. Wio sną, la tem i je sie nią do sko na le spi su ją się przy pra cach po le ga -
ją cych na kształ to wa niu te re nach zie lo nych. Zi mą na to miast wal czą ze śniego wy mi za spa mi.

d Za okrą glo ny le miesz do śnie gu
uła twia od śnie ża nie du żych poła ci 

s Multifunkcjonalne ładowarki
wcisną się w niemal każdą lukę

a AVANT  skutecznie od śnie ża
dro gę i usuwa zalegające za spy

http://serafin-maszyny.com/
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Dla kon struk to rów Me ca la ca wzor nic two nie jest spra wą dru go rzęd ną. Dla te -
go ma szy na 6MCR im po nu je nie tyl ko pod wzglę dem pa ra me trów ro bo czych,
ale mo że się po pro stu po do bać. Twór cy kon cep cji MCR od sa me go po cząt -
ku za an ga żo wa ni by li w re ali za cję głów ne go ce lu po le ga ją ce go na osią gnię -
ciu przej rzy sto ści funk cji ko par ko wych i ła do war ko wych in no wa cyj nej ma szy -
ny. Re zul tat prac nie po zo sta wia żad nych wąt pli wo ści, kon struk to rom uda ło
się stwo rzyć nie tyl ko ma szy nę łą czą cą w so bie za le ty ko par ki i ła do war ki,
ale do dat ko wo tak że te re no we go wóz ka wi dło we go i no śni ka osprzę tu.
Dzię ki szyb ko złą czu Me ca lac Ac ti ve Lock wy mia na na rzę dzi hy drau licz -
nych od by wa się bły ska wicz nie. Mec lac 6MCR pra co wać mo że na przy -
kład z róż nej wiel ko ści łyż ka mi ko par ko wy mi, łyż ką ła do war ko wą ty pu skid,
chwytakiem, młotem hydraulicznym, zrywakiem, szuflą, widłami do palet
czy też szeregiem in nych spe cja li stycz nych na rzę dzi. Szyb ko złą cze sta no -
wi „cen trum” trzech pod sta wo wych funk cji: ko pa nia, ła do wa nia i pod no -
sze nia, któ re zmie nia ją się na tych miast po prze pię ciu na rzę dzia w cią gu
kil ku se kund bez po trze by opusz cza nia ka bi ny przez ope ra to ra. 
Cię żar ro bo czy wy no szą cy 5,7 to ny i nie zwy kle kom pak to wa bu do wa spra -
wia ją, że Me ca lac 6MCR na da je się do sko na le do za sto so wań w bran ży ko -
mu nal nej. Ła ma ny wy się gnik ty pu of f set o ty po wej dla Me ca la ca ki ne ma ty -
ce spra wia, że ope ra tor mo że ko pać tuż przy kra wę dzi gą sie nic, al bo w za -
się gu na wet do 6,5 me tra. Kło po tów nie spra wia rów nież ko pa nie ro wu po -
nad prze szko da mi. Me ca lac 6MCR mo że tak że peł nić ro lę ła do war ki mo gą -
cej do ko ny wać ob ro tów o 360 stop ni. Dzię ki te mu spi su je się do sko na le
pod czas prac prze ła dun ko wych w cia snych prze strze niach. 
Wnę trze ka bi ny za pro jek to wa no w prze my śla ny spo sób, tak by mak sy mal -
nie uła twić ste ro wa nie ma szy ną. Każ dy de tal stwo rzo ny zo stał z my ślą o uła -
twie niu pra cy ope ra to ra. Wy ko ny wa nie wszyst kich funk cji nie jest trud ne,
mię dzy in ny mi dzię ki prze my śla ne mu w naj drob niej szych szcze gó łach pa -
ne lo wi ste ro wa nia. Nie za leż nie od na tę że nia oświe tle nia ope ra tor wi dzi do -
kład nie wszyst kie in for ma cje po ja wia ją ce się na ekra nie. Dzie je się to w każ -
dym z try bów pra cy, w ja kim znaj du je się ma szy na. Kie ru ją cy ma szy ną
na bie żą co śle dzi pręd kość jaz dy ma szy ny, ob ro ty sil ni ka, licz bę mo to go -
dzin, wy bra ny si łow nik, a na wet uru cho mio ne funk cje bez pie czeń stwa. 
Ob słu ga 6MCR od by wa się w spo sób in tu icyj ny. Wszyst kie ele men ty ob -
słu go we znaj du ją się w za się gu rę ki ope ra to ra. Zmia ny z try bu ko par ko we -
go na ła do war ko wy do ko nu je się za po mo cą pro ste go prze łącz ni ka, a funk -
cja jaz dy kon tro lo wa na jest joy stic kiem. Wszyst ko to sta no wi do wód za -
pro jek to wa nia wnę trza w zgo dzie z za sa da mi er go no mii. 
Kon struk to rzy ma szy ny po sta no wi li upro ścić jej ob słu gę. Choć ze wzglę -
du na zwar te roz mia ry ma szy ny mu sie li upa ko wać wszyst kie pod ze spo ły
i kom po nen ty na sto sun ko wo ma łej prze strze ni, zo sta ły one roz miesz czo -
ne w spo sób prze my śla ny. Do stęp do nich uła twia ją sze ro ko otwie ra ne
kla py ser wi so we. Uła twia to prze pro wa dza nie kon ser wa cji i na praw.
W ma szy nie za sto so wa no cie szą ce się uzna niem użyt kow ni ków sztyw no -
ra mo we pod wo zie gą sie ni co we. Me ca lac 6MCR mo że osią gać pręd kość
do 10 km/h, co po zwa la na skró ce nie cy kli ro bo czych. Za le tą ma szy ny jest
to, że w try bie ła do war ko wym si ła na po ru przy po mo cy le mie sza jest prze -
ka zy wa na w stu pro cen tach na ra mę pod wo zia. Dzię ki te mu cię żar prze -
miesz cza ne go ła dun ku nie od dzia łu je bez po śred nio na szyb ko złą cze, ra -
mię ani nad wo zie. Po nie waż ma szy na bar dzo czę sto wy ko rzy sty wa na jest
w try bie ła do war ko wym, wy po sa żo no ją w po dwój ny za mknię ty ob wód hy -
dro sta tycz ny na pę du „Du al Sen so Dri ve”. Po zwa la on na jed no cze sną jaz -
dę i pra cę bez utra ty osią gów. 

Me ca lac 6MCR – mul ti ta lent na traw ni ku
Me ca lac 6MCR łą czy w so bie funk cję wie lu ma szyn. Mo że być w peł ni efek tyw nie wy ko rzy sty wa -
ny za rów no ja ko ko par ka gą sie ni co wa, kom pak to wa ła do war ka, no śnik osprzę tu, a na wet wó zek
wi dło wy. Wy bór try bu pra cy od by wa się do słow nie w cią gu kil ku se kund. 

a Me ca lac 6MCR mo że być wy ko rzy sty wa na ja ko ja ko te re no wy
wó zek wi dło wy. Po nad to, w za leż no ści od po trzeb, jest w peł ni
funk cjo nal ną ko par ką, ła do war ką i no śni kiem osprzę tu 

a Cię żar ro bo czy wy no szą cy 5,7 to ny i nad zwy czaj na kom pak to wa bu -
do wa spra wia ją, że Me ca lac 6MCR na da je się do sko na le do za sto -
so wa nia przez fir my zaj mu ją ce się kształ to wa niem kra jo bra zu

a Funkcjonalność i zakres zastosowań maszyny zwiększyć można
dzięki zastosowaniu specjalistycznych narzędzi roboczych. To
umożliwia prześwietlanie koron wysokich drzew

www.mecalac.pl

http://www.mecalac.com/pl/
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W ten spo sób ła two do brać od po wied ni sprzęt
do ak tu al nych po trzeb czy po sia da ne go no śni ka
na rzę dzi, a tym sa mym sku tecz nie zop ty ma li zo -
wać efek tyw ność pra cy i kosz ty. Roz bu do wa na
ga ma ma szyn Fer ri roz po czy na się od ko sia rek
tyl no -bocz nych, któ re pod czas pra cy są w ca ło -
ści wy su nię te po za ob rys cią gni ka. Po za tym
ma ją one moż li wość wy chy la nia w gó rę lub
w dół o kąt za leż ny od mo de lu (od +90 do -60°),
po zwa la jąc na ko sze nie skarp i prze ciw skarp.
Kom plet na ga ma tych ma szyn obej mu je kil ka -
na ście jed no stek o sze ro ko ści ro bo czej w za kre -
sie 1,25 -2,8 metra. W ofer cie są do stęp ne dwa
ty py ta kich ko sia rek, tj. z prze kład nią we wnętrz ną
lub ze wnętrz ną. Ma szy ny z prze kład nią we wnętrz -
ną są tań sze i za zwy czaj sto su je się je do pra cy
na te re nach pła skich. W ko siar kach z prze kład -
nią ze wnętrz ną sze ro kość ro bo cza jest zbli żo na
do sze ro ko ści obu do wy, umoż li wia jąc wy ka sza -
nie ro wów do mak sy mal nej głę bo ko ści. Więk -
szość ma szyn tyl no -bocz nych jest na pę dza na
wa łem po dwój nie ho mo ki ne tycz nym od zwy kłe -
go WOM, choć w ofer cie są trzy mo de le za si la ne
od hy drau li ki cią gni ka. Naj mniej sze mo de le ko -
sia rek są w sta nie współ pra co wać z trak to ra mi
o mo cy już od 20 KM, więc moż na je „pod pi nać”
na wet do bardzo le ci wych Ur su sów C -330. Naj -
bar dziej wy ma ga ją ce pod wzglę dem osią gów no -
śni ka są ma szy ny o sze ro ko ści 2,8 metra. W tym
przy pad ku naj le piej sto so wać cią gni ki za pew nia -
ją ce moc rzę du 80 KM.
Do pa so wa nie ko siar ki tyl no -bocz nej do kon kret -
nych po trzeb uła twia rów nież sze ro ki wy bór no -
ży. W ofer cie są do stęp ne no że ty pu „Y” prze zna -
czo ne do tra wy i lżej szych za ro śli oraz no że bi ja -

ko we jed no stron ne, jak rów nież w kształ cie od -
wró co nej li te ry „T”, wy ko rzy sty wa ne przy wy ka -
sza niu krza ków. W naj bar dziej za awan so wa nych
mo de lach ist nie je moż li wość zmia ny za sto so wa -
nych no ży na in ny typ, co tym sa mym zwięk sza
za kres moż li wo ści sprzę tu. „Ko pio wa nie” te re nu
od by wa się za po mo cą tyl ne go wał ka umoż li wia -
ją ce go 4-stop nio wą re gu la cję wy so ko ści ko sze -
nia. Ele ment ten jest wy ko na ny bar dzo so lid nie
i ma od po wied nio za bez pie czo ne ło ży ska, dzię ki
cze mu na wet w trud nych wa run kach eks plo ata cji
kon struk cja nie jest na ra żo na na uszko dze nia.
Waż ną część ofer ty Fer ri sta no wią rów nież ko -
siar ki mon to wa ne na tył i przód cią gni ka o sze ro -
ko ści ro bo czej w za kre sie 1,4-2,8 metra z za po -
trze bo wa niem na moc od 30 do 130 KM, a tak że
sze ro ka ga ma ko sia rek wy się gni ko wych. Te
ostat nie dys po nu ją za się giem od 2,8 do na -
wet 12 m, któ ry jest li czo ny od osi cią gni ka
do koń ca gło wi cy ko szą cej. Naj więk sze mo de le
są mon to wa ne mię dzy osia mi no śni ka i wy ma ga -
ją od po wied nich osią gów, na wet 180 KM. Du żą
po pu lar no ścią cie szą się jed nak mniej sze mo de -
le o za się gu w gra ni cach 5-7 metrów. Za leż nie
od po trzeb przy kon fi gu ra cji urzą dze nia ist nie je
moż li wość wy bo ru ste ro wa nia, któ re mo że być
me cha nicz ne (za po mo cą li nek) lub elek tro hy -
drau licz ne z er go no micz nym joy stic kiem.
W mniej szych ma szy nach nie jest ko niecz na
chłod ni ca ole ju hy drau licz ne go, co ob ni ża ce nę
pro duk tu, na to miast w jed nost kach dys po nu ją -

www.ferri.com.pl

Fer ri – kom plek so wa ofer ta odpowiadająca
zróż ni co wa nym po trzebom
Ma szy ny Fer ri z ro ku na rok cie szą się co raz więk szą po pu lar no ścią wśród pol skich użyt kow -
ni ków. To za słu ga wy so kiej ja ko ści i prze my śla nych roz wią zań bę dą cych efek tem po nad 40-
let nie go do świad cze nia wło skie go pro du cen ta, ale tak że roz bu do wa nych ty po sze re gów po -
szcze gól nych ro dza jów ma szyn.

a Do każ de go wy się gni ka są
prze zna czo ne okre ślo ne ty py
gło wic, co gwa ran tu je bez -
pie czeń stwo pra cy i opty mal -
ne wy ko rzy sta nie sprzę tu

s W „wyż szych” mo de lach gło -
wic ko szą cych moż na wy -
mie niać no że tną ce, dzię ki
cze mu mo gą być one sto so -
wa ne za rów no do tra wy, jak
i gru bych za ro śli

http://ferri.com.pl/
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cych za się giem od 6,5 m na le ży ona do wy po sa -
że nia stan dar do we go. Fer ri ofe ru je też róż ne ro -
dza je sta bi li za to rów do cią gni ków, tak aby pod -
czas pra cy TUZ po jaz du nie był ob cią żo ny.
Prak tycz nym roz wią za niem szcze gól nie istot nym
w sy tu acjach, gdy pra ca ze sta wem od by wa się
przez wie le go dzin, są ko siar ki spe cja li stycz ne
z gło wi cą prze su nię tą do przo du. Znaj du je się
ona na wy so ko ści ope ra to ra, dzię ki cze mu chcąc
ob ser wo wać urzą dze nie, nie trze ba od wra cać
gło wy do ty łu, co mo że po wo do wać bó le szyi,
krę go słu pa i przy czy nia się do szyb sze go zmę -
cze nia. W ofer cie są też mo de le ko sia rek wy się -
gni ko wych z do dat ko wym prze gu bem uła twia ją -
cym ste ro wa nie gło wi cą.
Dla zwięk sze nia uni wer sal no ści każ de go z urzą -
dzeń, do wy bo ru jest wie le gło wic ko szą cych, ale
Fer ri do kład nie okre śla, któ re na rzę dzia ro bo cze
na da ją się do da ne go wy się gni ka. W ten spo sób
nie ma po my łek przy ich do bo rze, a ma szy na mo -
że pra co wać z za kła da ną wy daj no ścią. Stan dar -
do wo są sto so wa ne gło wi ce o sze ro ko ści w za -
kre sie 0,9-1,25 m, na to miast dla więk szych mo -
de li prze wi dzia no urzą dze nia na wet o sze ro ko -
ści 1,5 m. Po nad to w ofer cie Fer ri są do stęp ne
m.in. gło wi ca od mu la ją ca do ro wów, se ka to ry
do przy ci na nia ży wo pło tów, pi ły do ga łę zi w wer -
sjach 2-, 3- i 4-tar czo wych. Bar dzo cie ka wym roz -
wią za niem jest też osprzęt umoż li wia ją cy ko sze -
nie tra wy w trud no do stęp nych miej scach pod ba -
rie ra mi ochron ny mi. Ma je w swej ofer cie tyl ko kil -
ku pro du cen tów na świe cie. Za sad ni czą czę ścią
ta kiej ma szy ny jest roz bu do wa ny wy się gnik
z dwo ma dys ka mi ko szą cy mi, któ ry „okra cza”
od gó ry prze szko dę. Ist nie je też prost sza wer sja
z jed nym dys kiem wsu wa nym pod ba rier ki. Oba
ty py ko sia rek mo gą być mon to wa ne na cią gni -
kach wy po sa żo nych w przed ni TUZ i WOM i mo -
cy w za kre sie 90-110 KM.
Fe rii pro du ku je też bar dzo po pu lar ne na pol -
skim ryn ku gło wi ce ko szą ce prze zna czo ne
do mon ta żu na ra mio nach ko pa rek, za pew nia -

ją ce sze ro kość ro bo czą od 0,9 do 1,4 metra.
Przy ich za sto so wa niu bar dzo waż ną ro lę od -
gry wa „to naż” ma szy ny ba zo wej, a tak że od po -
wied nie pa ra me try ukła du hy drau licz ne go.
W ofer cie Fer ri są tak że gło wi ce ści na ją co -
-okrze sy wu ją ce, dzię ki któ rym ko par ka mo że
peł nić funk cję prak tycz ne go har we ste ra.
W miej scach, gdzie nie jest moż li wy wjazd cią gni -
kiem al bo jest to zbyt nie bez piecz ne, wło ski pro -
du cent pro po nu je zdal nie ste ro wa ne ko siar ki
iCut4. Nie ma ją one sta no wi ska ope ra to ra, co za -
pew nia bar dzo ni ski śro dek cięż ko ści, i są wy po -
sa ża ne w pod wo zie gą sie ni co we, dzię ki cze mu
zna ko mi cie na da ją się do pra cy na wet na stro -
mych po chy ło ściach. Do wy bo ru są dwie wer sje
ma szy ny, tj. ze sta łym roz sta wem gą sie nic rów -
nym 1,3 metra (mo del Track) lub re gu lo wa nym
hy drau licz nie w za kre sie od 1 do 1,3 metra (mo -
del Flex). Za le tą tej od mia ny jest moż li wość prze -
jaz du przez wą skie furt ki czy drzwi, jak rów nież
trans port ma szy ny mniej szy mi po jaz da mi. Po ma -
ga w tym rów nież funk cja nie mal pio no we go usta -
wie nia osprzę tu, tak by nie wy sta wał po za ob rys
gą sie nic, któ ra jest rów nież wy ko rzy sty wa na np.
do wy mia ny no ży ko siar ki al bo usu wa nia dru tów
czy sznur ków na wi nię tych na wał.

f Pług wir ni ko wy to tyl ko je den
z wie lu ro dza jów osprzę tu,
w ja ki mo że zostać wy po sa -
ża ny zdal nie ste ro wa ny no -
śnik Fer ri iCut4

a W po rów na niu z ko siar ka mi
wy się gni ko wy mi ma szy ny tyl -
no -bocz ne za pew nia ją sze ro kość
ro bo czą na wet do 2,8 me tra ma -
jąc przy tym mniej sze wy ma ga -
nia co do osią gów cią gni ków

http://ferri.com.pl/
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cy (18, 22, 25, 30 KM), dwa ro dza je prze kład ni
(hy dro sta tycz na i ręcz na), moż li wość za sto so -
wa nia kil ku na stu na rzę dzi ro bo czych sy gno wa -
nych lo giem Ku bo ta oraz kil ku set ro dza jów
osprzę tu do star cza ne go przez in nych pro du -
cen tów z ca łe go świa ta (w tym przy naj mniej kil -
ku dzie się ciu narzędzi wy twa rza nych w Pol sce).
Waż ną ro lę ode gra ła też za pew nia ją ca nie za -
wod ność w każ dych wa run kach pra cy pro sto ta
kon struk cji, jak rów nież le gen dar na ja poń ska ja -
kość oraz oczy wi ście ni skie kosz ty eks plo ata cji.
Świat nie stoi w miej scu, kon ku ren cja nie za sy -
pia gru szek w po pie le, dla te go też Ku bo ta pod -
ję ła de cy zję o wdro że niu do se ryj nej pro duk cji
na stęp cy po pu lar nej se rii cią gni ków, ozna czo -
nej ja ko B50. Trze ba za zna czyć, że nie jest to
roz wój czy li fting po przed niej li nii, ale cał ko wi -
cie no wa ga ma pro duk tów. Po dob nie jak mia ło
to miej sce wcze śniej, cią gni ki se rii B50 pro du -
ko wa ne są tyl ko i wy łącz nie w Ja po nii, w fa bry -
ce Sa kai. Na byw cy wy bie rać mo gą spo -
śród czte rech mo de li róż nią cych się po zio mem
mo cy – B2050 (20 KM), B2350 (23 KM), B2650
(26 KM) oraz B3150 (31 KM). Wszyst kie z za -
sto so wa nych tu jed no stek na pę do wych to
spraw dzo ne kon struk cje wol nos są ce z trze ma
i czte re ma cy lin dra mi. Po nie waż po zba wio no je
nad mia ru elek tro ni ki, za pew nia to wy so ką nie -
za wod ność i jed no cze śnie uła twia ob słu gę.
Istot ną ro lę od gry wa rów nież ni skie za po trze -
bo wa nie na pa li wo, ogra ni cza ją ce kosz ty eks -
plo ata cji cią gni ków. Du ża licz ba za let spra wi ła,
że sil ni ki tej se rii są bar dzo po pu lar ne wśród
pro du cen tów mi ni ko pa rek, mi ni ła do wa rek oraz
wszel kie go ro dza ju sprzę tu sto so wa ne go w bu -
dow nic twie, rol nic twie czy też bran ży ko mu nal -
nej. Oprócz jed no stek na pę do wych, istot nym
ele men tem przy kon fi gu ra cji są tak że dwie
prze kład nie – me cha nicz na z dzie wię cio ma bie -
ga mi do przo du i do ty łu (re wers), wy stę pu ją ca
w mo de lach o mo cy od 20 do 26 KM oraz hy -

www.traktorykubota.pl

Ku bo ta B50 – będzie 
kolejny be st sel ler

d Sta lo wy pa łąk za bez pie cza ją cy
przed skut ka mi prze wró ce nia
cią gni ka mo że być ła two
i szyb ko zło żo ny w ce lu ogra -
ni cze nia wy so ko ści po jaz du

Inżynierowie Kuboty postanowili nie ograniczać
swych prac  do rozwoju konstrukcji i modernizacji
po przed nich mo de li, lecz stworzyć cał ko wi cie
od pod staw no wą se rię pro duk tów. Zdecydowali
się na takie rozwiązanie, mimo tego, że
poprzednia generacja ciągników cieszyła się
uznaniem europejskich użytkowników. W ciągu
kil ku ostat nich lat jej udział w ryn ku eu ro pej skim
prze kro czył dziesięć procent. Naj więk szym po -
wo dze niem mo de le serii B30 cie szy ły się wśród
Bry tyj czy ków, ich  udział  w tamtejszym rynku
się gnął bowiem aż dwudziestu czterech
procent. Co by ło po wo dem tak ogrom ne go za -
in te re so wa nia ja poń ski mi cią gni ka mi kom pak -
to wy mi? Przede wszyst kim bar dzo sze ro ka ga -
ma mo de lo wa, sil ni ki o czte rech po zio mach mo -

a W cią gni kach se rii B50 za -
sto so wa no cał ko wi cie no wą
ka bi nę z czte re ma słup ka mi
(wcze śniej by ło ich sześć),
uzy sku jąc jesz cze lep szą wi -
docz ność

Kie dy w ro ku 2007 kon cern Ku bo ta wpro wa -
dzał do sprze da ży trak to ry kom pak to we se rii
B30, nic nie za po wia da ło, że od nio są one tak
spek ta ku lar ny suk ces. W Eu ro pie zna la zły
one bli sko sie dem dzie siąt ty się cy na byw ców.
Ku bo ta po sta no wi ła za tem pójść za cio sem.
Na ry nek tra fia wła śnie no wa se ria kom pak -
to wych trak to rów z ozna cze niem B50. 

http://www.traktorykubota.pl/
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dro sta tycz na, trzy za kre so wa, sta no wią ca wy po -
sa że nie cią gni ków o mo cy 23-31 KM.
Ka bi na po jaz dów nowej se rii B50 stanowi cał -
ko wi cie no wą kon struk cję. Została ona opar -
ta na czterech słup kach (w kabinach
poprzedniej generacji było ich sześć). Dzięki
swym rozmiarom kabina ciągników serii B50
jesz cze przez wie le lat ucho dzić bę dzie
za wzorzec prze stron no ści. Na podkreślenie
zasługuje także bardzo dobre wyciszenie
kabiny – po mia ry wy ko na ne przez nie za leż -
nych eks per tów wy ka za ły ob ni że nie po zio mu
ha ła su o 5 dB w po rów na niu do po przed niej
kon struk cji. Wpływ na po lep sze nie wa run ków
pra cy ma ją też między innymi wy god ny fo tel
z za wie sze niem pneu ma tycz nym, wy daj niej -
szy układ kli ma ty za cji, pojemne  schow ki, do -
dat ko we oświe tle nie, czy tel ny ekran LCD
przed sta wia ją cy wszyst kie naj waż niej sze in -
for ma cje do ty czą ce ma szy ny oraz otwie ra na
i ogrze wa na tyl na szy ba. Nowe ciągniki
wyposażone są w tem po mat oraz se ryj nie
mon to wa ną dźwi gnię do ob słu gi ukła du hy -
drau licz ne go. Ogrom ny wpływ na bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia ciągnika miało też
przeniesienie pe da łu ha mul ca z pra wej stro -
ny na le wą (HST).

Z eks plo ata cją każ de go cią gni ka wią że się
ob słu ga co dzien na, po le ga ją ca między
innymi na kon tro li i uzu peł nia niu pły nów eks -
plo ata cyj nych. W no wych mo de lach czyn no -
ści te wykonuje się znacz nie ła twiej . Dzieje się
to dzię ki zmie nio nej kon struk cji po kry wy sil ni -
ka. Jest ona jed no czę ścio wa (gó ra, bo ki,
przód i lam py są ze spo lo ne), do te go bar dzo
smu kła, co ma nie ba ga tel ny wpływ na układ
chło dze nia, a co za tym idzie na ży wot ność
jed nost ki na pę do wej – li ście nie przy kle ja ją się
do siat ki pod lam pa mi ogra ni cza jąc prze pływ
po wie trza chło dzą ce go.
Po dob nie jak w przy pad ku in nych trak to rów Ku -
bo ta, tu rów nież jest do stęp na peł na ga ma
osprzę tu zwięk sza ją ce go uni wer sal ność ma szyn.
Do naj po pu lar niej szych na le żą przede wszystkim
ła do wa cze czo ło we, ko siar ki, ze sta wy do zbie ra -
nia tra wy i li ści, płu gi do od śnie ża nia (w tym wir -
ni ko we), szczot ki itp. Ukła dy za wie sza nia na rzę -
dzi i wał ki od bio ru mo cy sto so wa ne w cią gni kach
Ku bo ta są znor ma li zo wa ne, po zwa la jąc na współ -
pra cę z na rzę dzia mi ofe ro wa nym rów nież przez
in nych pro du cen tów, któ ry wy twa rza ją nie tyl ko
ty po wy sprzęt ko mu nal ny, ale tak że na przykład
gle bo gry zar ki, ko par ki, płu gi, agre ga ty upra wo -
we czy pra sy ro lu ją ce.
No we cią gni ki kom pak to we se rii B50 zo sta ły
opra co wa ne w zgo dzie z wie lo let nią tra dy cją
kon cer nu Ku bo ta, dla te go wy róż nia ją się istot ny -
mi ce cha mi, ta ki mi jak nie za wod ność, uni wer sal -
ność, wy so ka ja kość, wy trzy ma łość na trud ne
wa run ki co dzien nej eks plo ata cji i są zgod ne z ja -
poń ską fi lo zo fią Ka ze in. Jej pod sta wo wą re gu łą
jest nie ustan ne za an ga żo wa nie pra cow ni ków
w roz wój fir my i do sko na le nie wytwarzanych
przez nią pro duk tów. Se ria B50 zna ko mi cie to
od zwier cie dla, gwa ran tu jąc peł ną sa tys fak cję
swo im użyt kow ni kom.

d Cią gni ki se rii B50 ma ją znor -
ma li zo wa ny TUZ i WOM,
dzię ki cze mu mo gą współ -
pra co wać z sze ro ką ga mą
osprzę tu mar ki Ku bo ta, jak
rów nież in nych pro du cen tów

s No we cią gni ki ła two od róż nić
od mo de li se rii B30 dzię ki
smu kłej, no wo cze snej po kry -
wie sil ni ka z ide al nie wkom -
po no wa ny mi re flek to ra mi

a Sze ro kie opo ny z płyt kim
bież ni kiem za pew nia ją ni ski
na cisk na grunt i nie po wo -
du ją uszko dze nia tra wia ste -
go pod ło ża 
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Sa masz zdą żył już przy zwy cza ić swo ich obec -
nych i po ten cjal nych klien tów, sym pa ty ków mar -
ki czy w koń cu kon ku ren cję do sys te ma tycz nie
wpro wa dza nych no wo ści, np. przy oka zji tar gów
bran żo wych. Wy bie ra jąc się na ta ką im pre zę, za -
wsze moż na mieć pew ność, że na sto isku Sa ma -
szu bę dzie co oglą dać. Jed no cze śnie war to za -
zna czyć, że je śli nie jest to cał ko wi cie no wy pro -
dukt, to zmia ny wpro wa dza ne do ist nie ją ce go
sprzę tu nie są wy łącz nie ko sme tycz ne, lecz
w zna czą cy spo sób przy czy nia ją się do po pra wy
je go funk cjo nal no ści, er go no mii ob słu gi, za kre su
za sto so wań itp. Tak też by ło na je sien nych tar -
gach Agro Show w Bed na rach, gdzie oprócz ofer -
ty ty po wo rol ni czej na zwie dza ją cych cze ka ło wie -
le no wo ści prze zna czo nych do let nie go i zi mo we -
go utrzy ma nia dróg, po bo czy oraz miejsc uży -
tecz no ści pu blicz nej.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je no we ra mię wy -
się gni ko we KWT 651E, w któ rym za sto so wa no
kil ku dzie się cio cen ty me tro we od sa dze nie naj da lej
wy su nię te go czło nu w kie run ku przo du cią gni ka.
W ten spo sób gło wi ca ko szą ca „wy prze dza” po -
zy cję ope ra to ra, dzię ki cze mu ob ser wu jąc ją nie
mu si on od wra cać się do ty łu. Ta kie roz wią za nie
naj ła twiej do ce nić w cza sie wie lo go dzin nej pra -
cy, bo eli mi nu je bó le szyi i ple ców. No wa jest też
sa ma gło wi ca ko szą ca „lek ka” o na zwie La -
ma 121, w któ rej sil nik hy drau licz ny na pę dza ją cy
wał z no ża mi bi ja ko wy mi zo stał umiesz czo ny

po stro nie cią gni ka nad obu do wą, co po zwa la na bez piecz ne wy ka sza nie
ro wów do peł nej głę bo ko ści. Za leż nie od po trzeb po ło że nie gło wi cy mo że
być ła two re gu lo wa ne wzglę dem wy się gni ka za po mo cą obejmy przy trzy -
mu ją cej osprzęt po przez sta lo wy pro fil o prze kro ju pro sto kąt nym. W pro sty
spo sób moż na więc zwięk szyć za sięg ko sze nia al bo za mo co wać gło wi cę
w środ ku cięż ko ści, zy sku jąc naj bar dziej do kład ne ko pio wa nie te re nu. Eg -
zem plarz za pro jek to wa ny na tar gach był jesz cze wy po sa żo ny w ob rot ni cę
hy drau licz ną za mon to wa ną mię dzy koń cem wy się gni ka a szyb ko złą czem,
któ ra za pew nia jesz cze więk sze moż li wo ści ste ro wa nia po ło że niem gło wi cy.
Ta kie ra mię wy się gni ko we mo że być wy po sa żo ne w sze reg róż nych przy sta -
wek. Naj więk szą część ofer ty sta no wi siedem gło wic bi ja ko wych, tj. dwie lek -
kie o sze ro ko ści ro bo czej 1,2 i 1,4 m oraz trzy ty pu cięż kie go o sze ro ko -
ści 1,1, 1,25 i 1,4 m. Wśród in nych do stęp nych na rzę dzi są: fre zar ka do pni
ścię tych drzew, od mu lar ka do czysz cze nia ro wów me lio ra cyj nych z mu łu, ro -
ślin oraz na nie sio ne go przez wo dę pia sku, przy ci nar ki do ga łę zi, krza ków i ży -
wo pło tów, rów niar ka do ści na nia i pro fi lo wa nia po bo cza dro gi w ce lu za pew -
nie nia wła ści we go od pły wu wo dy z jezd ni do ro wu, pi lar ka tar czo wa do cię cia
ga łę zi i krza ków o śred ni cy do 150 mm oraz myj ka szczot ko wa do zna ków i ta -
blic dro go wych, słup ków pi kie ta żo wych, ba rier ener go chłon nych itp.
In ną no wo ścią za pre zen to wa ną na tar gach by ła ko siar ka bi ja ko wa tyl no -bocz -
na KBR 120 L o sze ro ko ści ro bo czej 1,2 metra. Jest ona za cze pia na na tyl ny
TUZ cią gni ka i ma moż li wość re gu la cji na chy le nia w za kre sie od -65° do +90°,
dzię ki cze mu zna ko mi cie na da je się nie tyl ko do ko sze nia pa sów zie le ni
i przy droż nych po bo czy, ale tak że ro wów i skarp. W ma szy nie za sto so wa -

www.samasz.pl

Sa masz – no wo cze sne roz wią za nia 
dla pro fe sjo na li stów
Fir ma Sa masz to czo ło wy pol ski pro du cent ma szyn ko mu nal nych i zie lon ko wych. Ta ka po zy -
cja bia ło stoc kie go przed się bior stwa jest za słu gą po nad 30 lat do świad czeń, nie zwy kle roz bu -
do wa nej ofer ty, a przede wszyst kim no wo cze snych roz wią zań, gwa ran tu ją cych naj wyż szą ja -
kość i wy daj ność pra cy.

d Od sa dze nie naj da lej wy su -
nię te go czło nu w ra mie niu
wy się gni ko wym KWT 651E
uła twia ob ser wa cję gło wi cy
i za po bie ga zmę cze niu ope -
ra to ra

f Pi lar ka tar czo wa to jed no
z wie lu na rzę dzi ja kie moż na
za mon to wać do ra mie nia
wy się gni ko we go. Umoż li wia
cię cie ga łę zi i krza ków
o śred ni cy do 150 mm

http://www.samasz.pl
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no so lid ny, gru bo ścien ny wał z no ża mi tną cy mi
(bi ja ka mi), po zwa la ją cy na pra cę w trud nych wa -
run kach – ko sze nie za ro śli, krza ków i roz drab nia -
nie ga łę zi o mak sy mal nej śred ni cy do 80 mm.
Mo del KBR 120 L ce chu je ni ska ma sa wła sna
rów na za le d wie 310 kg i nie wiel kie za po trze bo -
wa nie na osią gi no śni ka, dzię ki cze mu mo że on
współ pra co wać na wet z cią gni ka mi ty pu Ur sus C -
-330. W ofer cie fir my Sa masz jest jesz cze po dob -
na kon struk cja z ozna cze niem KBR 140 L, któ ra
jest cięż sza o 20 kg i wy ma ga nie co moc niej sze -
go cią gni ka (mi ni mum 35 KM), ale za pew nia sze -
ro kość ro bo czą rów ną 1,4 metra. Obie ma szy ny
ma ją re gu la cję wy so ko ści ko sze nia w za kre sie
od 3 do 8 cm za po mo cą wał ka ko piu ją ce go.
Dla firm ko mu nal nych od po wie dzial nych za zi mo -
we utrzy ma nie te re nów miej skich bar dzo in te re su -
ją cą pro po zy cją mo gła być po sy py war ka cią gni -
ko wa Go bi 140 z na pę dem od kół jezd nych za łą -
cza nym hy drau licz nie (wcze śniej me cha nicz nie).
Dzię ki swym kom pak to wym ga ba ry tom, zwłasz -
cza sze ro ko ści trans por to wej rów nej 1,56 m, zna -
ko mi cie na da je się do uszorst nia nia chod ni ków
i ale jek mię dzy cia sny mi za bu do wa mi. Przy sze -
ro ko ści ro bo czej 1,4 m i peł nym za sy pie (1,5 m3)
umoż li wia po sy pa nie ok. 5 km na wierzch ni, co zo -
sta ło wy ka za ne w we wnętrz nych te stach pro du -
cen ta. Ma sa wła sna po sy py war ki wy no si 0,55 to -
ny, a po na peł nie niu pia skiem ok. 3 ton, dzię ki
cze mu mo że ona współ pra co wać z naj mniej szy -
mi cią gni ka mi, a na wet cięż szy mi qu ada mi, bo
nie wy ma ga na pę du od WOM.
Wśród pro duk tów przy wie zio nych na wy sta wę
w Bed na rach zna la zły się rów nież płu gi do od -
śnie ża nia. In te re su ją cą no wo ścią był jed no le mie -
szo wy mo del Po wer 330 C z trzy czę ścio wą uchyl -
ną od kład ni cą. Wy róż nia się on tym, że przy na -
je cha niu na prze szko dę ca ły le miesz uno si się,
a je go dol na część od chy la się w kie run ku prze -
ciw nym do jaz dy. Ta kie roz wią za nie za bez pie cza
kon struk cję przed uszko dze niem na sku tek gwał -
tow nych ob cią żeń dy na micz nych, po zwa la jąc
jed no cze śnie na pra cę z wyż szy mi pręd ko ścia mi.
W tym ce lu zo stał on rów nież wy po sa żo ny w do -
dat ko wą osło nę, któ ra za po bie ga prze do sta wa -
niu się śnie gu na szy bę czo ło wą, gwa ran tu jąc od -
po wied nią wi docz ność w róż nych wa run kach.
Wer sja za pre zen to wa na na tar gach by ła prze zna -
czo na do cią gni ków rol ni czych, ale w ofer cie fir -
my jest do stęp na od mia na za pro jek to wa na z my -
ślą o po jaz dach cię ża ro wych. 
W Bednarach moż na też by ło zo ba czyć pług
do od śnie ża nia Po li 300, w któ rym od kład ni ca zo -
sta ła wy ko na na z po li ety le nu. Stosując takie roz -
wią za nie osiągnięto nie tylko niż szą ma sę wła sną
kon struk cji, ale także wyższą od por ność osprzę -
tu na ko ro zję. Płu gi se rii Po li znajdują
zastosowanie przy efektywnym od śnie ża niu dróg
jed no- i wie lo pa smo wych, do sko na le ra dząc so -
bie przy tym za rów no z usu wa niem mo kre go
śnie gu, jak i bło ta po śnie go we go.

f Gło wi ca ko szą ca La ma 121
ma nie wiel ką ma sę wła sną,
co znacz nie po pra wia kom -
fort pra cy. Sil nik hy drau licz -
ny scho wa ny w ob ry sie ma -
szy ny umożliwia wy ka sza nie
przy droż nych ro wów do peł -
nej głę bo ko ści

f Ko siar ka bi ja ko wa tyl no -bocz -
na KBR 120 L za pew nia wy -
daj ność ok. 0,5 ha/h. Ma ma -
sę wła sną rów ną 410 kg i mo -
że współ pra co wać z cią gni -
ka mi o mo cy już od 30 KM

f Po sy py war ka Go bi 140 to do -
bra ofer ta dla służb miej skich,
któ rym nie zbęd na jest kom -
pak to wa ma szy na umoż li wia -
ją ca spraw ne uszorst nia nie
chod ni ków i ale jek w aglo me -
ra cjach z gę stą za bu do wą

f Pług do od śnie ża nia z uchyl -
ną od kład ni cą Po wer 330 C
mo że się wy chy lać w le wo
lub w pra wo o kąt do 30°.
Ma ma sę wła sną 970 kg
i mak sy mal ną sze ro kość ro -
bo czą rów ną 3,31 me tra

f Za sto so wa nie od kład ni cy
z po li ety le nu zna czą co ob ni -
ża ma sę płu ga, któ ra wy no si
tyl ko 420 kg i eli mi nu je pro -
ble my zwią za ne z ko ro zją
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Hu sqvar na roz po czę ła swo ją dzia łal ność od pro -
duk cji bro ni. W tam tych cza sach do jej uru cho mie -
nia na ska lę prze my sło wą by ła ko niecz na ener gia
wod na, dla te go na lo ka li za cję za kła du wy bra no
mia stecz ko Hu skvar na na po łu dniu kra ju, w oko li -
cach któ re go znaj du je się wie le wo do spa dów.
Musz kie ty, ja kie wy twa rza no w no wej fa bry ce, tra -
fia ły na po trze by kró la Szwe cji. To wła śnie ten okres
dzia łal no ści mło de go przed się bior stwa wpły nął
na pier wot ny i obec ny kształt lo ga fir my, na wią zu ją -
ce go do musz ki pro du ko wa nej bro ni. Z cza sem jed -
nak za po trze bo wa nie na nią zna czą co spa dło, ale
Hu sqvar na szyb ko do strze gła ko rzy ści pły ną ce
z roz po czę cia pro duk cji in nych urzą dzeń wy ma ga -
ją cych za awan so wa nych tech no lo gii. Był to po czą -
tek pro ce su am bit nych in no wa cji, któ ry za owo co -
wał sze ro ką ga mą pro duk tów, w tym: ma szyn

do szy cia (rok 1872), bro ni my śliw skiej (1877), pie -
ców opa la nych drew nem (1877), ma szy nek do mie -
le nia mię sa (1892), pierw szej szwedz kiej ma szy ny
do pi sa nia (1895) i ro we rów (1896). W kra jach skan -
dy naw skich sprzę tem go spo dar stwa do mo we go
na dal zaj mu je się fir ma Elec tro lux, zaś ma szy ny
do szy cia są obec nie pro du ko wa ne przez fir mę SVP
Worl dwi de. W ro ku 1903 Hu sqvar na wpro wa dzi ła
na ry nek wła sne mo to cy kle. Wie le lat póź niej, w ro -
ku 1982, jej mo del MC 258 zo stał zwy cięz cą kul to -
we go raj du Pa ryż -Da kar w kla sie 250 cm3. Dział mo -
to cy kli zo stał jed nak sprze da ny w ro ku 1986 i jest
obec nie czę ścią au striac kiej fir my Pie rer AG. Waż -
nym wy da rze niem dla Hu sqvar ny by ło w ro ku 1918
prze ję cie przed się bior stwa Nor ra ham mars Bruk,
dzię ki cze mu po sze rzy ła ona swo ją ofer tę o dwa no -
we pro duk ty, tj. ko tły i ko siar ki ręcz ne. Szcze gól ną
uwa gę po świę co no dru gim urzą dze niom, co
po pew nym cza sie za owo co wa ło wpro wa dze niem
do pro duk cji no wo cze snych ko sia rek do użyt ku
pro fe sjo nal ne go, a wkrót ce po tem – do pra cy
w przy do mo wych ogród kach. W ro ku 1959 fir ma
wpro wa dzi ła do sprze da ży pierw szą pi lar kę – mo -
del Hu sqvar na 90. Kształt ma szy nie na dał zna ny
szwedz ki pro jek tant Si xten Sa son. Pi lar ka wy ko rzy -

sty wa ła tech no lo gię tłu mi ków mo to cy klo wych, dzię -
ki cze mu ce cho wa ła się znacz nie niż szym po zio -
mem ha ła su niż sprzęt ofe ro wa ny przez kon ku ren -
cję. W póź niej szych la tach sta ła się rów nież bodź -
cem do opra co wa nia prze ci na rek wy ko rzy sty wa -
nych w bu dow nic twie. Po dziesięciu la tach za pre -
zen to wa no mo del Hu sqvar na 180, wy róż nia ją cy się
in no wa cyj nym sys te mem re duk cji drgań. Za po bie -
gał on tzw. cho ro bie bia łych pal ców, któ ra by ła czę -
stą przy pa dło ścią pra cow ni ków le śnych na ca łym
świe cie. Póź niej przy szedł czas na ko lej ne roz wią -
za nia zwięk sza ją ce wy go dę i bez pie czeń stwo pi la -
rek, jak np. au to ma tycz ny ha mu lec pi ły łań cu cho -
wej, a po tem za łą cza ny pra wą rę ką.
Ko lej nym waż nym osią gnię ciem w dzie jach Hu -
sqvar ny by ło w ro ku 1995 wpro wa dze nie na ry nek
pro duk tu So lar Mo wer, czy li pierw szej na świe cie
ko mer cyj nej, w peł ni zauto ma ty zo wa nej ko siar ki
na pę dza nej wy łącz nie ener gią sło necz ną. Mo del
ten był pre kur so rem obec nych urzą dzeń te go ty -
pu o na zwie Au to mo wer, któ re dzi siaj są wy po sa -
ża ne na wet w GPS. Wy ko rzy stu jąc swo je wie lo let -
nie do świad cze nie, w ro ku 2008 szwedz ka fir ma
po sta no wi ła sze rzej za go ścić na ryn ku bu dow la -
nym. Dla te go w jej ofer cie po ja wił się pierw szy ro -
bot do prac wy bu rze nio wych Hu sqvar na DXR 310.
Mi mo nie wiel kiej ma sy eks plo ata cyj nej za pew nia
on wy so kie osią gi i jest zdal nie ste ro wa ny, dla te -
go umoż li wia pra cę w miej scach nie bez piecz nych
i/lub nie do stęp nych dla kla sycz nych ma szyn.
Dwa la ta te mu miał miej sce na stęp ny mi lo wy krok
w historii firmy, jakim okazało się wpro wa dze nie
peł nej ga my pro duk tów aku mu la to ro wych o wy -
daj no ści ma szyn spa li no wych, lecz nie emi tu ją -
cych za nie czysz czeń. Cha rak te ry zu ją się one ni -
skim po zio mem drgań, ci chą pra cą i mniej szy mi
wy ma ga nia mi w za kre sie ob słu gi i kon ser wa cji.
Ak tu al na ofer ta te go ro dza ju ma szyn obej mu je pi -
lar ki, wy ka szar ki, no ży ce do ży wo pło tów oraz no -
wa tor ską ko siar kę sa mo jezd ną Ri der.

www.husqvarna.com/pl

Hu sqvar na – tradycja i nowoczesność
Ma ło kto wie, że szwedz ki kon cern Hu sqvar na ist nie je od po nad 325 lat. W prze szło ści zaj mo -
wał się na wet wy twa rza niem bro ni, a obec nie ma po zy cję jed ne go z czo ło wych do staw ców
innowacyjnych urządzeń do pie lę gna cji te re nów zie lo nych.

a Hu sqvar na roz po czę ła swo ją
dzia łal ność od pro duk cji bro -
ni i to wła śnie ten okres dzia -
łal no ści mło de go przed się -
bior stwa wpły nął na pier wot -
ny i obec ny kształt lo ga fir my,
na wią zu ją ce go do musz ki
muszkietów wytwarzanych na
potrzeby króla Szwecji

d Ko rzy sta jąc z do świad cze -
nia przy pro duk cji mo to cy kli,
Hu sqvar na wpro wa dzi ła
do swo ich pi la rek tłu mik,
któ ry zna czą co ogra ni czył
po ziom ha ła su

s W peł ni zauto ma ty zo wa ny
ro bot ko szą cy So lar Mo wer
wy ko rzy sty wał do pra cy tyl -
ko ener gię sło necz ną.
Od je go pre mie ry mi nę ło
pra wie dwadzieścia lat

http://www.husqvarna.com/pl/home/
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

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

POJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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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 czte ry ra -
zy w ro ku i jest bez płat nie dys try bu owa ne do osób i in sty tu cji bran ży ko mu -
nal nej, jak rów nież pod czas tar gów Po le ko/Kom tech ni ka, In ter masz i Au to -
stra da -Pol ska. Ak tu al ny na kład dru ko wa ny cza so pi sma „Po śred nik Ko mu -
nal ny” to 4.500 eg zem pla rzy. 

Ad re sa ci

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

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

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

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

1/2015 06.03.2015 09.02.2015
2/2015 11.06.2015 18.05.2015
3/2015 05.10.2015 07.09.2015
4/2015 18.12.2015 23.11.2015

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 4.000,- 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 2/2014 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasze czasopismo wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Komunalny, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Komunalny - maszyny, pojazdy, sprz´t”

imię  i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................

nazwa firmy: .........................................................................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: .........................................................................................................................................................................................

ulica, numer domu: .........................................................................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  .........................................................................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: .........................................................................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Komunalny – Maszyny, Pojazdy, Sprzęt”- firmę  Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą  mieć prawo do wglądu
w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................................................................



http://www.mista.eu/


http://www.dressta.com.pl/

