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SPIS TREŚCI

Zawsze z najlepszymi!

Z.Z.O. w So bu czy nie na le żą cy do Czę sto chow -
skie go Przed się bior stwa Ko mu nal ne go wy ko -
rzy stu je aż 9 ma szyn do star czo nych przez
Agrex -Eco. Nie któ re z nich ma ją już po 7-8 lat,
ale wciąż są w zna ko mi tym sta nie tech nicz nym

Skrzy nie au to ma tycz ne Al li son

Wie dza o au to ma tycz nych skrzy niach bie gów
w po jaz dach użyt ko wych jest w Pol sce dość
sła ba. Na ro sło na ich te mat wie le mi tów, np.
ten do ty czą cy przy dat no ści ta kich skrzyń
w ru chu miej skim

Stralisy LNG na testach w IKEA

IKEA roz po czę ła te sty po le ga ją ce na wy ko rzy -
sta niu pa li wa LNG w trans por cie dro go wym.
Ce lem ich jest spraw dze nie, czy sto so wa nie
al ter na tyw ne go pa li wa po mo że w re duk cji
CO2 i ob ni że niu kosz tów trans por tu

Meiller-Kipper rządzi w komunalce!

W sze ro kiej ga mie po jaz dów i za bu dów ofe ro -
wa nych przez fir mę F.X. Me il ler znaj du ją się
pro duk ty ty po wo ko mu nal ne. Mają one wie le
uni ka to wych cech wpły wa ją cych na wy go dę
i bez pie czeń stwo eks plo ata cji

Pal fin ger - hakowiec nie tyl ko do miast

Z my ślą o sa mo cho dach użyt ko wych, któ rych
DMC nie prze kra cza 5,5 to ny Pal fin ger opra co -
wał urzą dze nie ha ko we CiTy. Szcze gól ny na -
cisk po ło żo no na zwięk sze nie ła dow no ści  po -
przez ogra ni cze nie ma sy wła snej za bu do wy

Doosan na uniwersytecie w Northampton

Brytyjska firma Hydrock dokonała zakupu
kilku maszyn roboczych Doosan. Inwestycja
ta była związana ze zleceniem polegającym na
rekultywacji terenów Waterside pod nowy
kampus Uniwersytetu w Northampton

Ła do war ki Ko mat su nie bo ją się cięż kiej pra cy

Do zastosowań komunalnych mogą być
przeznaczone praktycznie wszystkie ładowarki
kołowe Komatsu. W Polsce jednak większość
zakładów przetwarzania i utylizacji odpadów
decyduje się na maszyny średniej wielkości

Ma szy ny LiuGong „na żuż lu”

Żu żel hut ni czy to od pad pro ce sów wy twa rza -
nia me ta li, ale jed no cze śnie cen ny su ro wiec
w pro duk cji al ter na tyw nych kru szyw wy ko rzy -
sty wa nych przy bu do wie dróg. Je go prze twa -
rza niem zaj mu je się m.in. fir ma Eko prod

Ko par ki do prac prze ła dun ko wych Lie bherr

W pra cach zwią za nych ze zło mem trud no wy -
obra zić so bie brak spe cja li stycz nych ko pa rek
prze ła dun ko wych z uno szo ny mi ka bi na mi,
któ re uła twia ją sor to wa nie ma te ria łów czy też
efek tyw ny za ła du nek środ ków trans por tu

Małe ładowarki Cat serii M

Od sierpnia bieżącego roku będą dostępne
małe ładowarki kołowe Cat serii M, tj. modele
926M, 930M i 938M, które zastąpią cieszące
się ogromną popularnością w wielu różnych
branżach maszyny 924K, 930K i 938K

Spycharki Case nie tylko dla budowlanki

Ofer ta spy cha rek gą sie ni co wych Ca se se rii M
prze zna czo na na ry nek eu ro pej ski obej mu je
trzy mo de le, każ dy z nich mo że być wy po sa żo -
ny w fa brycz ny pa kiet roz wią zań przy sto so wu -
ją cych je do pra cy na skła do wi skach od pa dów

Ko mu nal na stro na Dres sty

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej z Za -
mo ścia wy bu do wa ło w Dę bow cu Re gio nal ny
Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów. In we sty -
cja  ob ję ła tak że za kup ma szyn, wśród któ rych
aż trzy jed nost ki to sprzęt mar ki Dres sta
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Dro dzy Czy tel ni cy,

od stycz nia przy szłe go ro ku za cznie obo wią zy wać usta wa za ka zu ją ca skła do wa nia od pa dów o war to ści ka lo -

rycz nej prze kra cza ją cej 6 MJ/kg su chej ma sy. Jej wpro wa dze nie jest jak naj bar dziej uza sad nio ne, bo w dal szym

stop niu zmniej szy ilość od pa dów kie ro wa nych na skła do wi sko, jak rów nież ogra ni czy zu ży cie pa liw ko pal nych,

ale spo wo du je też wie le pro ble mów, z któ ry mi nie ła two bę dzie się zmie rzyć. Nie któ re z za kła dów prze twa rza -

ją cych od pa dy nie są wy po sa ża ne w in sta la cje do pro duk cji pa liw al ter na tyw nych, w tym sprzęt gwa ran tu ją cy

od se pa ro wa nie su row ców, ja kie ze wzglę du na swe wła ści wo ści ener ge tycz ne nie po win ny zo stać skła do wa ne.

Je śli te go nie zro bią, bę dą zmu szo ne prze ka zy wać wy so ko ka lo rycz ne od pa dy do za kła dów o szer szych kom pe -

ten cjach, co oczy wi ście wią że się z do dat ko wy mi, du ży mi kosz ta mi, trud ny mi do udźwi gnię cia i nie ma ją cy mi

sen su w dłuż szej per spek ty wie. Pro blem jest też po stro nie za go spo da ro wa nia al ter na tyw ne go pa li wa, bo

przy wy eg ze kwo wa niu za pi sów usta wy, rocz nie bę dzie go po wsta wać w gra ni cach 4,5-6 mi lio nów ton. Ce -

men tow nie są w sta nie przy jąć obec nie za le d wie jed ną czwar tą te go stru mie nia, w do dat ku tyl ko o wy so kiej ja -

ko ści. Na su wa się więc py ta nie, co zro bić z resz tą? Du że na dzie je po kła da ne są w sek to rach ener ge tycz nym

i cie płow ni czym, ale aby by ły one za in te re so wa ne pa li wa mi al ter na tyw ny mi, wy ko rzy sta nie ka lo rycz nych od -

pa dów do ogrze wa nia i pro duk cji ener gii mu si się im po pro stu opła cać. Po za tym ko niecz ne są sto sow ne ure -

gu lo wa nia praw ne, a w na szej rze czy wi sto ści nie jest o nie ła two. Za in te re so wa nie pa li wa mi al ter na tyw ny mi

przez przy wo ła ne po wy żej sek to ry by ło by zba wien ne szcze gól nie dla za kła dów ko mu nal nych w pół noc nej czę -

ści kra ju, bo lo ka li za cja więk szo ści ce men tow ni zmniej sza w tym przy pad ku opła cal ność ca łe go przed się wzię -

cia. Pew ną szan są jest też ry nek skan dy naw ski, któ ry ze wzglę du na wy so ki sto pień od zy sku su row ców nie ma

wy star cza ją cej ilo ści ka lo rycz ne go wsa du, ale do pie ro przy szłość po ka że, czy i w ja kim stop niu bę dzie my mo gli

li czyć na ta ki spo sób za go spo da ro wa nia nad mia ru al ter na tyw ne go pa li wa.

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:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Spycharka gąsienicowa
TD15M EXTRA

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.

http://poskom.pl/index.php/kontakt


http://camso.co/
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Ostat nie za ku py sprzę tu ofe ro wa ne go przez
Agrex -Eco zo sta ły po czy nio ne przez za kład w So -
bu czy nie w ubie głym ro ku. Do ko na no ich w ra -
mach roz bu do wy pla ców ki, któ ra ob ję ła za mknię -
cie pierw sze go i bu do wę dru gie go skła do wi ska
oraz bu do wę za kła du kom po sto wa nia z bio re ak -
to ra mi żel be to wy mi. Dzię ki nim pro wa dze nie po -
cząt ko wej fa zy kom po sto wa nia od by wa się w ści -
śle kon tro lo wa nych, her me tycz nych wa run kach,
za pew nia jąc stu pro cen to wą ochro nę po wie trza
przed za nie czysz cze nia mi. Wy bu do wa nie i wy po -
sa że nie za kła du kom po sto we go do pro wa dzi ło
do uzbro je nia tech no lo gicz ne go wcze śniej wy bu -
do wa ne go za kła du za go spo da ro wa nia od pa dów,
zgod nie z wy ma ga nia mi ak tu al nie obo wią zu ją -
cych prze pi sów pra wa dla in sta la cji mech nicz no -
-bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów. W osią -
gnię ciu te go sta nu istot ną ro lę od gry wa ją ma szy -
ny produkcji firmy  Komp tech. Jed ną z naj waż niej -
szych jest prze sie wacz bęb no wy Mu stang wy ko -
rzy sty wa ny przy sor to wa niu ma te ria łu pod da wa -
ne go kom po sto wa niu. W po rów na niu do kon ku -
ren cyj nych ma szyn te go ty pu, wy róż nia się on uni -
ka to wą kon struk cją bęb na, któ ry w ła twy spo sób
i prak tycz nie bez żad ne go wy sił ku mo że być wy -
su nię ty po za ob rys prze sie wa cza. Po zwa la to
na kom for to wą wy mia nę bęb na, jak rów nież wy -
god ne czysz cze nie wnę trza ma szy ny. Prak tycz -
nym roz wią za niem jest tak że łań cu cho wo -cier ny
na pęd bęb na, tzn. za po mo cą łań cu cha wy po sa -
żo ne go w gu mo we na kład ki współ pra cu ją ce z koł -
nie rzem bęb na. Ta ki na pęd le piej kom pen su je
drga nia w sy tu acji, gdy bę ben jest np. od kształ -
co ny i za pew nia cich szą pra cę ma szy ny.

W pa kie cie z ma szy ną Mu stang zo stał do star czo -
ny prze sie wacz gwiaź dzi sty Mul ti star Ho ok.
Umoż li wia on pra cę z ma te ria ła mi o zwięk szo nej
wil got no ści, któ re w prze sie wa czu bęb no wym
po wo do wał by za kle ja nie oczek. Aby te mu za po -
biec Mul ti star jest jest wy po sa żo ny w sys tem me -
ta lo wych pal ców, na bie żą co oczysz cza ją cych
otwo ry prze sie wa ją ce. Roz wią za nie to gwa ran tu -
je sta łą efek tyw ność pra cy i eli mi nu je kło po tli we
prze sto je zwią za ne z ko niecz no ścią usu wa nia
na gro ma dzo nych za nie czysz czeń. 
Do współ pra cy z prze sie wa czem Mu stang prze -
wi dzia no jesz cze jed ną ma szy nę. Jest nią se pa -
ra tor po wietrz ny Hur ri kan, do któ re go tra fia nad -
si to wa frak cja kom po stu, kie ro wa na na skła do -
wi sko. Ma szy na Komp tech wy dmu chu je z niej
wszel kie ma te ria ły lek kie, np. fo lie, co ob ni ża
war tość ka lo rycz ną od pa dów, a jed no cze śnie
po zwa la na zwięk sze nie po zio mu od zy sku su -
row ców, ja kie mo gą być wy ko rzy sta ne do pro -
duk cji pa li wa al ter na tyw ne go.
Za ku pu sprzę tu do za kła du w So bu czy nie ob ję -
ły rów nież roz ry war kę do wor ków produkcji fir -
my Mat thies sen. Ma szy na ta słu ży za rów no
do otwie ra nia wor ków, jak rów nież ich opróż nia -
nia. Wy cho dzą ce z niej od pa dy są rów no mier -
nie roz kła da ne na prze no śni ku ta śmo wym, uła -
twia jąc pro ces se gre ga cji.
Chlu bą za kła du są dwie prze rzu car ki do pryzm
kom po sto wych Komp tech Top turn X53 i Top turn
X63. Obie są wy po sa żo ne w przy staw ki do bocz -
ne go for mo wa nia pryzm, któ re uła twia ją or ga ni -
za cję pra cy i za po bie ga ją wy rzu ca niu ma te ria łu
po za plac kom po sto wa nia w mo men cie „wjeż -

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

Dobra inwestycja na wiele lat
Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów w So bu czy nie na le żą cy do Czę sto chow skie go Przed się -
bior stwa Ko mu nal ne go wy ko rzy stu je aż dziewięć ma szyn do star czo nych przez firmę 
Agrex -Eco. Nie któ re z nich ma ją już po 7-8 lat, ale wciąż są w zna ko mi tym sta nie tech nicz nym,
dzię ki cze mu sku tecz nie po ma ga ją w pra wi dło wym funk cjo no wa niu za kła du.

a Oprócz wy so kiej wy daj no -
ści, prze sie wacz bęb no wy
Komp tech Mu stang wy róż -
nia się prak tycz ny mi ce cha -
mi użyt ko wy mi. Wśród naj -
waż niej szych jest moż li wość
ła twe go wy su nię cia bęb na
z ma szy ny, np. w ce lu je go
wy mia ny lub oczysz cze nia
ko mo ry ro bo czej

s Obie prze rzu car ki do pryzm
kom po sto wych za ku pio ne
przez za kład w So bu czy nie są
wy po sa żo ne w przy staw ki
do bocz ne go wy rzu tu kom po -
stu. W no wym mo de lu Top -
turn X63 zde cy do wa no się
na pod wo zie gą sie ni co we

http://agrex-eco.pl/
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dża nia” w pry zmę. Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je no wa ma szy na, tj. mo del Top turn X63.
Przy oka zji do sto so wa nia ukła du na pę do we go
do ak tu al nie obo wią zu ją cych norm emi sji spa lin,
wpro wa dzo no w niej wie le istot nych zmian, po -
lep sza ją cych kom fort pra cy ope ra to ra. Ma ona
m.in. spe cjal ne po kry wy sil ni ka i ukła du hy drau -
licz ne go, któ re po otwar ciu two rzą prak tycz ne
po de sty ob słu go we. Zmo der ni zo wa na ka bi na
jest wy god niej sza, bar dziej prze stron na i za pew -
nia lep szą wi docz ność. Za sto so wa no w niej nad -
ci śnie nio wy układ wen ty la cji, sys tem fil tra cji po -
wie trza z ak tyw nym fil trem wę glo wym czy też
elek trycz ny sys tem au to ma tycz ne go do cią ga nia
drzwi (szy by czo ło wej) dla za pew nie nia mak sy -
mal nej szczel no ści ka bi ny.
Wśród naj now szych ma szyn, ja kie tra fi ły do za -
kła du w So bu czy nie jest też roz drab niacz
do bio ma sy Komp tech Cram bo 5000. Za sad ni -
czą część je go kon struk cji sta no wią dwa wol no -
obro to we wa ły roz drab nia ją ce, dzię ki któ rym
jest on w sta nie upo rać się na wet z gru by mi ga -
łę zia mi czy kar pa mi. Ni ska pręd kość ob ro to wa
ele men tów ro bo czych spra wia, że roz drab niacz

jest od por ny na uszko dze nia, do ja kich mo gło -
by dojść na sku tek za nie czysz cze nia wsa du
ma te ria ła mi in tert ny mi.
Oprócz prze rzu car ki do pryzm kom po sto wych
Top turn X53, na te re nie za kła du w So bu czy nie
na dal są wy ko rzy sty wa ne jesz cze in ne, „le ci -
we” ma szy ny Komp tech. Mi mo ośmiu lat in ten -
syw nej eks plo ata cji, wstęp ny roz drab niacz mo -
bil ny Ter mi na tor 3400 na dal zna ko mi cie speł -
nia swo ją funk cję. Ma sze ro ki za kres za sto so -
wań,  mo że roz drab niać od pa dy ko mu nal ne,
ga ba ry ty, a na wet me ble czy opo ny. Pro du cent
za pew nia, że nie moż na go uszko dzić nawet
po przez wrzu ce nie ma te ria łu nie roz drab nial ne -
go. W ta kiej sy tu acji ma szy na au to ma tycz nie
za trzy ma się i włą czy „re wers”, a po kilku nie -
uda nych pró bach uru cho mi alarm in for mu ją cy
użyt kow ni ka, że za ła do wa ny przed miot nie na -
da je się do roz drob nie nia. Ter mi na tor wy ko rzy -
sty wa ny w So bu czy nie jest przy sto so wa ny
do trans por tu za po mo cą ha kow ca, ale ma też
dwa ko ła opusz cza na hy drau licz nie, któ re po -
zwa la ją na ła twe prze sta wia nie go np. za po mo -
cą ła do war ki ko ło wej.
W sy tu acjach awa ryj nych znaj du je jesz cze za sto -
so wa nie prze sie wacz bęb no wy Pri mus, za ku pio -
ny w tym sa mym okre sie, co prze rzu car ka Top -
turn X53 i roz drab niacz Ter mi na tor 3400. Choć
nie za pew nia wy daj no ści, ja ka jest wy ma ga na
przy obec nym stru mie niu od pa dów, to zna ko mi -
cie uzu peł nia no wą ma szy nę.
Ka trzy na Dłu gosz, Kie row nik Jed nost ki Re ali zu ją -
cej Pro jekt w Czę sto chow skim Przed się bior stwie
Ko mu nal nym: – Je ste śmy za do wo le ni ze współ -
pra cy z fir mą Agrex -Eco i ma szyn, któ re nam do -
star czy ła. Ce ni my so bie do bry kon takt z jej przed -
sta wi cie la mi, za an ga żo wa nie przy wy pra co wy wa -
niu opty mal nych roz wią zań i do bry ser wis. Ko rzy -
sta nie z sze ro kiej ga my sprzę tu fir my Komp tech
jest dla nas bar dzo ko rzyst ne, bo z jed nej stro ny
jest on wy so kiej ja ko ści, a z dru giej o wie le ła twiej
za rzą dza się i ob słu gu je prak tycz nie jed no mar ko -
wym par kiem ma szyn, w do dat ku do brze nam zna -
nych od wie lu lat.

a Roz drab niacz do bio ma sy
Cram bo 5000 do sko na le ra dzi
so bie na wet gru by mi ga łę zia -
mi czy kar pa mi. Je go ele men -
ty ro bo cze pra cu ją ze znacz -
nie niż szą pręd ko ścią ob ro to -
wą niż w rę ba kach, dzię ki
cze mu są od por ne na wtrą ce -
nia, ta kie jak np. ka mie nie

d Z prze sie wa czem bęb no wym
Mu stang mo że współ pra co -
wać prze sie wacz gwiaź dzi sty
Mul ti star Ho ok i se pa ra tor po -
wietrz ny Hur ri kan

d Uni wer sal ny roz drab niacz
wstęp ny Ter mi na tor 3400 to
jed na z naj star szych ma szyn
Komp tech pra cu ją cych
w So bu czy nie. Ma on hy -
drau licz nie opusz cza ne ko -
ła, któ re po zwa la ją na ła twą
zmia nę miej sca pra cy, bez
ko nicz no ści an ga żo wa nia
po jaz du z za bu do wą ha ko wą

a Mi mo wie lu lat in ten syw nej
eks plo ata cji, prze sie wacz
bęb no wy Pri mus wciąż jest
„na cho dzie”. Znaj du je za -
sto so wa nie np. w sy tu acji
więk sze go ob ło że nia prze -
sie wa cza Mu stang
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POL -ECO -SYS TEM po wsta ło w wy ni ku po łą cze -
nia tar gów Po le ko i Kom tech ni ka z tar ga mi Gmi -
na i Dwo rzec. Wy da rze nie obej mo wać bę dzie
oko ło 50 kon fe ren cji i se mi na riów, prze zna czo -
nych dla róż nych sek to rów zwią za nych z ochro -
ną śro do wi ska oraz sie dem sa lo nów eks po zy cyj -
nych: AQUA -TECH (go spo dar ka wod no -ście ko -
wa, ochro na prze ciw po wo dzio wa), GRE EN PO -
WER (czy sta ener gia), ECO -PRO TECT (tech no lo -
gie ochro ny śro do wi ska), RE CY KLING (go spo -
dar ka od pa da mi, re cy kling), KOM TECH NI KA
(tech ni ka ko mu nal na), CI TY TRANS PRO JEKT
(trans port zrów no wa żo ny), SMART RE GION (pro -
duk ty i usłu gi dla sa mo rzą dów).
Podczas targów bę dzie moż na zo ba czyć mię dzy -
na ro do wą ofer tę firm w sze ro kim prze kro ju:
od ma szyn i urzą dzeń do re cy klin gu i prze twa rza -
nia od pa dów, po przez tech no lo gie po zy ski wa nia
ener gii od na wial nej, oczysz cza nia ście ków, kon -
tro li ga zów i za po bie ga nia ha ła so wi, po roz wią -
za nia prze zna czo ne dla lo kal ne go trans por tu pu -
blicz ne go, a tak że sprzęt do utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku dróg, par kin gów czy kon ser wa cji
te re nów zie lo nych. Po raz pierw szy od bę dzie się
Outlet Ma szyn Uży wa nych.
Tar gi ob fi tu ją w bran żo we kon fe ren cje i se mi na -
ria. I tak w ra mach te go rocz ne go Fo rum Re cy klin -
gu bę dą oma wia ne m.in. spo so by za go spo da ro -
wa nia od pa dów po cho dzą cych z de mon ta żu sa -
mo cho dów, a pod czas Fo rum Czy stej Ener gii te -
mat prak tycz ne go za sto so wa nia mi kro in sta la cji. 
No wo ścią pod czas tar gów bę dzie Stre fa ogra ni cza -
nia NI SKIEJ EMI SJI i dwu dnio wa kon fe ren cja po ru -
sza ją ca za gad nie nia m.in. wpły wu po wie trza na śro -
do wi sko i go spo dar kę, prze pi sy unij ne i kra jo we
w za kre sie ochro ny po wie trza (w tym usta wa an ty -
smo go wa oraz pla ny go spo dar ki ni sko emi syj nej). 
Nie za brak nie tak że dys ku sji w stre fie RI POK, któ -
ra skie ro wa na jest do przed sta wi cie li za kła dów

MASZYNY KOMUNALNE
www.pol-eco-system.pl

za go spo da ro wa nia od pa dów, gmin oraz firm
dzia ła ją cych w bran ży ochro ny śro do wi ska. Za -
pla no wa no ta kie te ma ty jak roz bu do wa i mo der -
ni za cja RI POK, środ ki fi nan so we na bu do wę, in -
no wa cyj ne tech no lo gie prze twa rza nia od pa dów,
współ pra ca po mię dzy RI POK a gmi na mi. 
Jak co ro ku, tar gom POL -ECO -SYS TEM bę dzie
to wa rzy szyć kon gres Envi con, za pla no wa ny
na 26 i 27 paź dzier ni ka 2015 ro ku.
Prze strze nią spe cjal ną na tar gach bę dzie Mia -
stecz ko Eko lo gicz ne z tech no lo gia mi i roz wią za -
nia mi, któ re pod po wie dzą, jak żyć eko no micz nie
i jed no cze śnie w zgo dzie z na tu rą. Za pla no wa ne
ob sza ry wy da rze nia to m.in. go spo dar ka od pa -
da mi, go spo dar ka wod na, od na wial ne źró dła
ener gii, kon tro la za nie czysz czeń, in te li gent ne za -
rzą dza nie ru chem, par kin gi, no wo cze sna ko mu -
ni ka cja, usłu gi pu blicz ne, bez pie czeń stwo, oświe -
tle nie, efek tyw ność ener ge tycz na, no wo cze sne
sys te my in for ma tycz ne, eli mi na cja ba rier dla
osób nie peł no spraw nych, wiel kie mar ki dla zrów -
no wa żo ne go roz wo ju. Ho no ro we go Pa tro na tu
nad Mia stecz kiem udzie lił Głów ny In spek tor
Ochro ny Śro do wi ska. 
W Mia stecz ku Eko lo gicz nym bę dzie wy od ręb nio -
na Stre fa Me ta nu. Jest to wy da rze nie or ga ni zo -
wa ne pod Ho no ro wym Pa tro na tem Mi ni ster stwa
Go spo dar ki, ma ją ce na ce lu pro mo wa nie ni sko -
emi syj nych pa liw al ter na tyw nych CNG i LNG
w pol skim trans por cie dro go wym. Bar tło miej Ka -
miń ski, pre zes Fun da cji Gre en Fu el, w cza sie te -
go wy da rze nia przed sta wi pro jek ty do ty czą ce
roz wo ju in fra struk tu ry al ter na tyw nych pa liw me ta -
no wych w Pol sce, a por tal cng. au to. pl za pre zen -
tu je al ter na tyw ne roz wią za nia dla trans por tu dro -
go we go. Bę dzie to naj więk sza i je dy na w Pol sce
eks po zy cja tech no lo gii CNG i LNG.
Wię cej in for ma cji o tar gach POL -ECO -SYS TEM
moż na zna leźć na stro nie www.po le co sys tem.pl

Targi POL-ECO-SYSTEM 
– poznańskie spotkanie branży komunalnej
Outlet ma szyn uży wa nych, Stre fa ogra ni cza nia NI SKIEJ EMI SJI, Stre fa RI POK, Fo rum Czy stej
Ener gii, Fo rum Re cy klin gu, czy Mia stecz ko Eko lo gicz ne ze Stre fą Me ta nu – wy da rze nia te go -
rocz nych tar gów POL -ECO -SYS TEM w Po zna niu to prze gląd naj now szych tren dów oraz ak tu al na
wie dza o tym, ja kie zmia ny cze ka ją sek tor ochro ny śro do wi ska w naj bliż szych la tach.

POL -ECO -SYS TEM po -

wsta ło w wy ni ku po łą cze -

nia tar gów Po le ko i Kom -

tech ni ka z im pre zą Gmi -

na i Dwo rzec. Tym ra -

zem wy da rze nie obej -

mo wać bę dzie oko -

ło pięć dzie się ciu kon fe -

ren cji i se mi na riów prze -

zna czo nych dla róż nych

sek to rów zwią za nych

z ochro ną śro do wi ska

a Tar gi POL -EKO -SYS TEM
(wcze śniej m.in. PO LE -
KO/KOM TECH NI KA), ma ją
wie lo let nią tra dy cję i co ro -
ku gro ma dzą bar dzo du żą
licz bę wy staw ców, jak
i zwie dza ją cych

http://www.polecosystem.pl/pl/
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Kla sycz na skrzy nia au to ma tycz na ze wzmac nia -
czem mo men tu ob ro to we go mo że być sto so wa na
wszę dzie tam, gdzie ko niecz na jest czę sta zmia na
prze ło że nia bez przerw w prze ka zy wa niu napędu
z sil ni ka na ko ła. War tość prze no szo nej mocy i mo -
men tu ob ro to we go nie jest ni czym ogra ni czo na,
na le ży jed nak za sto so wać od po wied ni mo del
skrzy ni. Na pęd moż na roz pro wa dzić na wię cej niż
jed ną oś za po mo cą zwy kłej skrzyn ki roz dziel czej.
Skrzy nia w peł ni au to ma tycz na ma dwie ol brzy -
mie za le ty wy ni ka ją ce z za sto so wa nia hy dro ki ne -
tycz ne go wzmac nia cza mo men tu: brak po dat ne -
go na zu ży cie su che go sprzę gła cier ne go (w od -
róż nie niu od skrzyń zauto ma ty zo wa nych) oraz
zwięk sza nie mo men tu ob ro to we go sil ni ka w po -
cząt ko wej fa zie ru sza nia.
Sprzę gło hy dro ki ne tycz ne skła da się z trzech
głów nych czę ści: pom py, tur bi ny i umiesz czo ne -
go mię dzy ni mi sta to ra. Pom pa na pę dza na jest
bez po śred nio od sil ni ka i po łą czo na z je go ko łem
za ma cho wym. Jest to ty po wa pom pa od środ ko -
wa – w mia rę wzro stu pręd ko ści ob ro to wej po da -
je co raz wię cej pły nu hy drau licz ne go na ło pat ki
umiesz czo nej w tej sa mej obu do wie tur bi ny. Zmie -
nia ją one kie ru nek prze pły wu pły nu, któ ry ob ra ca
tur bi nę prze no sząc na pęd z sil ni ka na jej wał.
Gdy by płyn tra fił z po wro tem bez po śred nio na pom -
pę, od dzia ły wał by prze ciw nie do jej kie run ku ob ro -
tu, przez co ha mo wał by sil nik. Dla te go po mię dzy
pom pą a tur bi ną umiesz czo no sta tor. Jest to wir nik,
któ ry mo że ob ra cać się tyl ko w jed nym kie run ku.
Je go ło pat ki po wo du ją zmia nę kie run ku prze pły wu
pły nu tak, że przy spie sza on ob rót pom py, a tym sa -
mym tur bi ny. W tym mo men cie po wsta je efekt na -
wet dwu krot ne go zwięk sza nia mo men tu ob ro to we -
go sil ni ka. Trwa to do chwi li zrów na nia pręd ko ści
ob ro to wej pom py i tur bi ny kie dy sta tor za czy na ob -
ra cać się ra zem z ni mi. Dal sze prze no sze nie na pę -
du przez płyn po wo do wa ło by znacz ne zmniej sze -
nie spraw no ści prze kład ni na sku tek po śli zgu, dla -
te go oba ele men ty zo sta ją zblo ko wa ne przez
załączenie sprzęgła „lock-up”. Jest w nim tar cza po -
dob na do sto so wa nych w zwy kłych sprzę głach, ty -
le że nie wy stę pu je na niej tar cie. Dzie je się tak po -
nie waż lock -up włą cza się na sy gnał z elek tro nicz -
ne go ukła du ste ru ją ce go do pie ro wte dy, g dy pręd -
ko ści ob ro to we obu ele men tów są rów ne, więc nie

jest on na ra żo ny na zu ży cie. Sprzę gło wzmac nia -
cza mo men tu dzia ła jak tłu mik drgań skręt nych,
chro nią cy ca ły układ na pę do wy przed prze no sze -
niem drgań i na prę żeń skręt nych (na głych szarp -
nięć) po cho dzą cych z sil ni ka. Włą cze nie sprzę gła
lock -up za pew nia bez po śred ni na pęd z sil ni ka
na skrzy nię i moż li wość zmia ny prze ło żeń.
Kon struk cja skrzy ni w peł ni au to ma tycz nej jest
dia me tral nie róż na od zauto ma ty zo wa nej. Są
tu trzy ze sta wy prze kład ni pla ne tar nych, pra cu ją -
cych w sta łym za zę bie niu, a nie ma ty po wych
„cho inek” sto so wa nych w skrzy niach zauto ma ty -
zo wa nych. Od pa da syn chro ni za cja kół zę ba tych,
a ca ły me cha nizm jest zu peł nie in ny. Prze łą cza -
nie po le ga na dzia ła niu pięciu ze spo łów wie lo tar -
czo wych sprzę gieł cier nych pra cu ją cych w pa -
rach, któ re za łą cza ją po szcze gól ne prze kład nie
pla ne tar ne. Sprzę gła są uru cha mia ne i zwal nia ne
hy drau licz nie dzię ki sy gna łom elek tro nicz nym
wy sy ła nym przez mo duł ste ru ją cy TCM do od po -
wied nich elek tro za wo rów. Zmia na prze ło że nia
od by wa się bez przerw w do pły wie mo cy i na stę -
pu je znacz nie szyb ciej, niż był by w sta nie zmie -
nić bieg na wet naj spraw niej szy kie row ca.
Waż nym ele men tem prze nie sie nia na pę du i ste -
ro wa nia jest płyn prze kła dnio wy, wy ma ga ją cy fil -
tro wa nia oraz chło dze nia. Re ali zu je to zin te gro -
wa na chłod ni ca za mon to wa na w dol nej czę ści
z ty łu prze kład ni lub chłod ni ca ze wnętrz na za -
mon to wa na tam, gdzie jest to moż li we, a przy tym
za pew nia od po wied nie schładza nie cie czy.
Au to ma tycz na skrzy nia Al li son mo że być wy po -
sa żo na w zin te gro wa ny re tar der. Ma on wir nik po -
łą czo ny z wa łem wyj ścio wym skrzy ni. Gdy re tar -
der jest włą czo ny, tło czy do obu do wy płyn z hy -
dro aku mu la to ra, co po wo du je po wsta nie opo rów
mię dzy wir ni kiem, a je go obu do wą. Po zwol nie -
niu re tar de ra, je go ko mo ra jest opróż nia na, a aku -
mu la tor po now nie na peł nia się pły nem.

www.allisontransmission.com

Skrzy nie au to ma tycz ne
Al li son
Wie dza o au to ma tycz nych skrzy niach bie gów w po jaz dach
użyt ko wych jest w Pol sce dość sła ba. Na ro sło na ich te mat
wie le mi tów, np. ten do ty czą cy przy dat no ści ta kich skrzyń
w ru chu miej skim. Naj szyb ciej do ich za let prze ko na li się
ope ra to rzy au to bu sów miej skich, a więc tam, gdzie tra fi ły
one naj wcze śniej i zwy kle ja ko wy po sa że nie stan dar do we.

s Sche mat bu do wy prze kład ni
au to ma tycz nej Al li son 3000

1 – wzmac niacz mo men tu ob ro to we go, 2 – sprzę gło blo ku ją ce lock -up, 3 – wa łek tur bi ny,
4 – wa łek głów ny prze kład ni, 5 – sprzę gła ob ro to we C1, C2, 6- prze kład nie pla ne tar ne P1, P2, P3,
7 – elek tro hy drau licz ny mo duł ste ru ją cy, 8 – re tar der, 9 – sprzę gła C3, C4, C5,
10 – obu do wa prze kład ni, 11- obu do wa wzmac nia cza mo men tu ob ro to we go.

Skrzy nie au to ma tycz -

ne Al li son naj now -

szej ge ne ra cji są nie -

zwy kle do pra co wa ne

kon struk cyj nie i wy -

jąt ko wo nie za wod ne.

Pod wzglę dem spraw-

no ści nie ustę pu ją

ręcz nym i zauto ma ty -

zo wa nym, a na wet je

prze wyż sza ją dzię ki

elek tro nicz ne mu do -

bo ro wi prze ło żeń, co

czy nią znacz nie le -

piej i pre cy zyj niej niż

naj bar dziej do świad -

czo ny kie row ca 

11
10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

http://www.allisontransmission.com/
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– Róż ni ce w wy daj no ści i opła cal no ści po mię dzy
po jaz da mi z ręcz ny mi skrzy nia mi bie gów, a wy po -
sa żo ny mi prze kład nie au to ma tycz ne Al li son, są ła -
twe do za uwa że nia. W przy pad ku śmie cia rek
w tym sa mym cza sie je ste śmy w sta nie opróż nić
na wet trzy dzie ści pro cent wię cej po jem ni -
ków – opo wia da Edu ar do Núñez od po wie dzial ny
w fir mie Urba ser za usłu gi ko mu nal ne dla za chod -
niej czę ści Ma dry tu. 
Przed się bior stwo Urba ser ob słu gu je oko ło 50 ty -
się cy miesz kań ców Bo adil la del Mon te, od bie ra -
jąc od nich rocz nie 18 ty się cy ton od pa dów,
w tym 1.100 ton ze bra nych se lek tyw nie i 2.900
ton „ga ba ry tów”. Śmie ciar ki po ko nu ją dzien nie
dy stans w gra ni cach 50-55, na to miast za mia tar ki
ulicz ne 60 ki lo me trów na dwóch zmia nach.
Od biór od pa dów i sprzą ta nie ulic w Bo adil la del
Mon te ule ga ło zna czą cej po pra wie, kie dy fir ma
Urba ser pod pi sa ła w 2012 ro ku dzie się cio let ni
kon trakt na świad cze nie usług ko mu nal nych. Za -
pew nił on mia stu zna czą ce oszczęd no ści środ -
ków wy da wa nych co rocz nie na ta kie dzia ła nia,
a po nad to spra wił, że są one re ali zo wa ne za po -
mo cą naj now szych tech no lo gii, ja kie re pre zen tu -
ją wy so ko wy daj ne po jaz dy fir my Urba ser.
– Ko rzy ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia au to ma tycz -
nej skrzy ni bie gów są oczy wi ste w przy pad ku
śmie cia rek, któ re w swo jej pra cy bar dzo czę sto
za trzy mu ją się i ru sza ją, ale ta kie roz wią za nie jest
też re ko men do wa ne dla in nych po jaz dów ko mu -
nal nych, jak na przy kład po le wacz ki czy sa mo cho -
dy wie lo funk cyj ne. Choć te ostat nie rza dziej się
za trzy mu ją, to ich kie row cy mo gą le piej skon cen -
tro wać się na wy ko ny wa nym za da niu, bo nie mu -
szą za sta na wiać się nad do bo rem wła ści we go
bie gu – do da je Edu ar do Núñez.
W 2013 ro ku fir ma Urba ser od no wi ła flo tę wy ko -
rzy sty wa nych przez sie bie po jaz dów. Za ku pio no
trzy dzie ści no wych cię ża ró wek, zwięk sza jąc li -
czeb ność flo ty do czter dzie stu jed no stek. Aż 15
po jaz dów o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej po -
wy żej 3,5 to ny jest wy po sa żo nych w au to ma tycz -
ne skrzy nie bie gów Al li son se rii 2000 i 3000. – Kie -
row cy są bar dzo za do wo le ni. Jaz da ta ki mi sa mo -
cho da mi jest bar dziej przy jem na, do cho dzi
do mniej szej licz by awa rii, a utrzy ma nie po jaz dów
jest tań sze i ła twiej sze – za pew nia José Igna cio
Fe liú Álva rez, szef ser wi su w fir mie Urba ser. – Ale
przede wszyst kim zmia na bie gów jest bar dzo
szyb ka, więc ob ro ty sil ni ka nie spa da ją, a sa mo -
chód nie tra ci mo cy. Au to ma tycz na skrzy nia bie -
gów spra wia, że sil nik jest po pro stu bar dziej wy -

daj ny, co ma ogrom ne zna cze nie w na szej co -
dzien nej pra cy – do da je Álva rez.
W li sto pa dzie ubie głe go ro ku Bo adil la del Mon te
za in au gu ro wa ło dzia łal ność Cen trum Ma szyn Ko -
mu nal nych. No wy obiekt po ło żo ny w Pra do del
Espi no Bu si ness Park jest przy kła dem no wo cze -
snej i zrów no wa żo nej ar chi tek tu ry, bo wy po sa żo -
ny jest mię dzy in ny mi w układ ogrze wa nia, wen ty -
la cji i kli ma ty za cji opar ty na ener gii geo ter mal nej,

sys tem oświe tle nia LED czy bar dzo efek tyw ną go -
spo dar kę wod ną. Trzy pię tro wy bu dy nek mie ści
warsz tat, biu ra i szat nie. Obej mu je też par king
pod ziem ny i na ziem ny dla sa mo cho dów służ bo -
wych oraz po jaz dów użyt ko wych prze zna czo nych
do od bio ru od pa dów i sprzą ta nia ulic. Na ze -
wnątrz znaj du je się rów nież sta cja tan ko wa nia ga -
zu ziem ne go. We dług José Igna cio Fe liú Álva reza
po jaz dy na pę dza ne ta kim pa li wem ide al nie kom -
po nu ją się z w peł ni au to ma tycz ny mi skrzy nia mi
bie gów, bo oba roz wią za nia re du ku ją ha łas i ob -
ni ża ją za nie czysz cze nie po wie trza. – W po rów na -
niu z ole jem na pę do wym gaz ziem ny przy no si
oszczęd no ści rzę du 15-20%. Po za tym jest bar -
dziej przy ja zny dla śro do wi ska, bo zmniej sza emi -
sję dwu tlen ku wę gla – prze ko nu je Álva rez. 

Automatyczne skrzynie biegów Allison w praktyce
Fir ma Urba ser zaj mu ją ca się zbiór ką od pa dów i sprzą ta niem ulic w Bo adil la del Mon te (środ -
ko wa Hisz pa nia) we wszyst kich swo ich po jaz dach o dmc po wy żej 3,5 to ny ma au to ma tycz ne
skrzy nie bie gów Al li son. Ich za sto so wa nie przy no si znacz ne zmniej sze nie wy dat ków na pa li -
wo, efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie po jaz dów, a tak że po pra wę wa run ków pra cy kie row ców.

s W peł ni au to ma tycz ne skrzy -
nie bie gów Al li son ogra ni -
cza ją spad ki ob ro tów sil ni ka
w mo men cie zmia ny prze ło -
że nia, uła twia jąc jaz dę np.
na dro gach o więk szym na -
chy le niu 

f Po łą cze nie za si la nia śmie -
ciar ki sprę żo nym ga zem
ziem nym z au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów w zna czą cy
spo sób po zwa la na ob ni że -
nie kosz tów eks plo ata cji po -
jaz du i re duk cję emi sji za -
nie czysz czeń 
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Po ro zu mie nie o współ pra cy w za kre sie te sto wa nia
cię ża ró wek za si la nych LNG w sie ci dys try bu cyj nej
IKEA po mię dzy IKEA Di stri bu tion Se rvi ces S.A.,
Cryogas M&T Poland S.A. oraz Ive co Po land Sp.
z o.o. zo sta ło za war te w paź dzier ni ku 2014 ro ku.
Jed nym z głów nych za ło żeń pro jek tu jest przy bli -
że nie eko lo gicz nej tech no lo gii za si la nia sil ni ków
spa li no wych wszyst kim do staw com usług trans -
por to wych dla fir my IKEA. Przed się bior stwa te bę -
dą mo gły rów nież w prak ty ce zwe ry fi ko wać tech -
nicz ne i eko no micz ne aspek ty jej sto so wa nia
w od nie sie niu do pol skie go ryn ku.
– We dług mo jej wie dzy jest to pierw szy w Pol sce

pro jekt pi lo ta żo wy na ta ką ska lę do ty czą cy wy ko -
rzy sta nia pa li wa LNG w trans por cie dro go wym.
Jak po ka zu ją do świad cze nia z in nych kra jów,
głów nie USA, Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii i Hisz pa -
nii, LNG sta je się re al ną al ter na ty wą dla po -
wszech nie uży wa ne go w trans por cie dro go wym
ole ju na pę do we go, dla te go war to pod jąć pró bę
wdro że nia tej no wej tech no lo gii na nasz lo kal ny
ry nek – po wie dział Mar cin Ba ran kie wicz, Kie row -
nik Trans por tu IKEA w Pol sce.
Ko rzy ści eko lo gicz ne pa li wa LNG to głów ny po -
wód, dla któ re go IKEA zde cy do wa ła się na je go
prze te sto wa nie. Dla IKEA zrów no wa żo ny roz wój
jest in te gral ną czę ścią dzia łal no ści biz ne so wej,
fir ma nie ustan nie pra cu je nad tym, aby wy wie -
rać po zy tyw ny wpływ na lu dzi i śro do wi sko na -
tu ral ne, po dej mu jąc róż ne, dłu go ter mi no we in -
we sty cje. Obej mu ją one rów nież ope ra cje trans -
por to we, czy li or ga ni zo wa nie sie ci do staw
i prze wo że nie pro duk tów IKEA do skle pów bez -
po śred nio od pro du cen tów lub po przez Cen -
trum Dys try bu cji. W Pol sce za ko or dy na cję i re -
ali za cję tych dzia łań od po wia da IKEA Di stri bu -
tion Se rvi ces S.A., któ ra w 2014 ro ku prze trans -

por to wa ła od pro du cen tów do od bior ców osta -
tecz nych łącz nie 7,5 mln me trów sze ścien nych
pro duk tów. Ilość ta od po wia da 130 ty siąc om
peł nych cię ża ró wek – z te go 25 ty się cy do star -
czo nych zo sta ło do skle pów IKEA zlo ka li zo wa -
nych na te re nie na sze go kra ju, na to miast po zo -
sta ła ilość zo sta ła wy eks por to wa na na ryn ki za -
gra nicz ne, głów nie w Unii Eu ro pej skiej. 
– W IKEA bie rze my od po wie dzial ność za wpływ,
ja ki wy wie ra my na śro do wi sko na tu ral ne pro wa -
dząc na szą dzia łal ność biz ne so wą, dla te go wy -
zna cza my so bie kon kret ne i am bit ne ce le, aby
ogra ni czyć emi sję za nie czysz czeń do at mos fe ry
i po pra wić wy daj ność trans por tu – do dał Mar cin
Ba ran kie wicz. Glo bal nym ce lem fir my do 2020
ro ku jest re duk cja emi sji dwu tlen ku wę gla w łań -
cu chu do staw o 30% w od nie sie niu do ro -
ku 2011 (w prze li cze niu na metr sze ścien ny
trans por to wa ne go to wa ru). 
IKEA re ali zu je to za ło że nie, dą żąc do osią gnię -
cia jak naj wyż sze go współ czyn ni ka wy peł nie nia
środ ków trans por tu, po cząw szy od eta pu pro -
jek to wa nia pro duk tów, pa ko wa nia ich w pła skie

POJAZDY KOMUNALNE
www.iveco.pl

Stra li sy LNG na te stach w IKEA
IKEA we współ pra cy z fir ma mi Cry ogas M&T Po land oraz Ive co Po land roz po czę ła te sty po le -
ga ją ce na wy ko rzy sta niu pa li wa LNG w trans por cie dro go wym. Ce lem pro jek tu jest spraw dze -
nie, czy sto so wa nie al ter na tyw ne go pa li wa po mo że w re duk cji dwu tlen ku wę gla, a jed no cze -
śnie ob ni ży kosz ty funk cjo no wa nia przed się bior stwa trans por to we go.

a Te sty Stra li sów za si la nych
LNG bę dą trwa ły 6 mie się -
cy. Po jaz dy na pę dza ne
CNG spraw dza ją się przede
wszyst kim w mie ście, na to -
miast tech no lo gia LNG
umoż li wia wy ko rzy sta nie ich
w trans por cie śred nio - i dłu -
go dy stan so wym, bo za pew -
nia za sięg ponad 700 km

f Pod czas tan ko wa nia LNG
pod łą cza się nie je den,
a dwa prze wo dy. Dol nym
prze pły wa wła ści we pa li wo,
na to miast gór ny słu ży do od -
pro wa dza nia fa zy ga zo wej

s Ko niecz ność wy dzie le nia
stre fy bez pie czeń stwa dla
tym cza so wej sta cji tan ko wa -
nia LNG jest po dyk to wa -
na wzglę da mi BHP. Ma
na ce lu za po bie że nie ewen -
tu al nym po pa rze niom osób
ob słu gi, gdy by do szło do roz -
sz czel nie nia in sta la cji

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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pacz ki i opty ma li za cji za ła dun ku. Fir ma nie -
ustan nie pra cu je rów nież nad łań cu chem do -
staw po przez skra ca nie od le gło ści mię dzy miej -
scem pro duk cji a ryn kiem do ce lo wym oraz
zwięk sza nie udzia łu trans por tu in ter mo dal ne go.
Waż ną ro lę od gry wa też współ pra ca z do staw -
ca mi usług trans por to wych, po le ga ją ca na edu -
ka cji kie row ców w za kre sie eko lo gicz nej jaz dy,
a tak że ko rzy ści wy ni ka ją cych z in we sty cji
w bar dziej oszczęd ne i wy daj ne środ ki trans por -
tu. Do prze wo zu pro duk tów IKEA są do pusz cza -
ne po jaz dy mak sy mal nie 10-let nie, co ma za po -
biec emi sji du żej ilo ści za nie czysz czeń wy twa -
rza nych przez star sze cię ża rów ki. Po dej mo wa -
ne są rów nież przed się wzię cia do ty czą ce wy ko -
rzy sta nia tech no lo gii pa liw al ter na tyw nych oraz
od na wial nych – w ra mach tych dzia łań zo sta ła
wła śnie pod ję ta współ pra ca z fir ma mi Ive co Po -
land oraz Cryogas M&T Poland..
Zgod nie z po ro zu mie niem Ive co Po land do star -
czy ło do te stów trzy cię ża rów ki za si la ne LNG, któ -
re bę dą prze wo zić pro duk ty IKEA w ra mach kra -
jo wej sie ci dys try bu cyj nej, a tak że trans por to wać
za ła do wa ne kon te ne ry do i z ter mi na li in ter mo dal -
nych, z któ rych IKEA ko rzy sta w trans por cie mor -
skim. Fir ma Cry ogas uru cho mi ła w tym ce lu mo -
bil ny punkt za si la nia LNG. Zo stał on utwo rzo ny
na te re nie Cen trum Dys try bu cyj ne go IKEA w Ja -
ro stach ko ło Piotr ko wa Try bu nal skie go.
Te sto wa ne po jaz dy to cią gni ki sio dło we Ive co
Stra lis Na tu ral Po wer LNG, speł nia ją ce nor mę
emi sji spa lin Eu ro VI. Do ich na pę du jest sto so -
wa ny sil nik Cur sor 8 CNG o mo cy 330 KM. Każ -
dy ta ki po jazd jest wy po sa żo ny w krio ge nicz ny
zbior nik pa li wa LNG o po jem no ści 510 li trów i 4
zbior ni ki 70-li tro we do prze cho wy wa nia CNG,
umoż li wia ją ce ope ro wa nie zarówno na śred -
nich, jak i dłu gich dy stan sach.
Naj więk szą ba rie rą sto ją cą na dro dze sze ro kie go
za sto so wa nia LNG w trans por cie dro go wym
w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej jest
brak in fra struk tu ry sta cji tan ko wa nia te go ty pu pa -
li wa. Roz wią za nie dla te go pro ble mu ofe ru je fir -
ma Cry ogas, któ ra jest wio dą cym do staw cą LNG

w Pol sce, za rów no w ce lach na pę do wych, jak
i prze my sło wych. Za mon to wa na in sta la cja w Ja -
ro stach po zwo li na efek tyw ne tan ko wa nie po jaz -
dów cię ża ro wych w cza sie te stów, dzię ki cze mu
moż li we bę dzie po twier dze nie eko no micz nych
i eko lo gicz nych aspek tów wy ko rzy sta nia LNG.
Fir ma Cry ogas ofe ru je kom plek so we do sta wy
i tan ko wa nie LNG wraz z nie zbęd ną in fra struk tu -
rą. Po sia da w tym za kre sie bo ga te do świad cze -
nie, po twier dzo ne wy ko na niem ogól no do stęp -
nych sta cji LNG w Olsz ty nie oraz Śre mie.
– Pa li wo LNG ma du ży po ten cjał – wg po wszech nie
do stęp nych in for ma cji sza co wa ne za so by me ta nu
znacz nie prze wyż sza ją za so by ro py naf to wej, po -
nad to z ro ku na rok wzra sta w Eu ro pie je go do stęp -
ność. Dzię ki te mu sto so wa nie LNG w sa mo cho dach
cię ża ro wych sta nie się wkrót ce bar dziej opła cal ne
i ła twiej sze – prze ko nu je Mar cin Ba ran kie wicz.
LNG to skro plo ny gaz ziem ny, któ re go głów nym
skład ni kiem jest me tan. Ma du żą gę stość ener -
gii, dla te go w po rów na niu do ole ju na pę do we -
go jest pa li wem o znacz nie więk szej wy daj no -
ści. Z ko lei w od nie sie niu do sprę żo ne go me ta -
nu, czy li CNG sto so wa ne go głów nie w trans por -
cie dys try bu cyj nym, ko mu nal nym na nie wiel -
kich od le gło ściach i ko mu ni ka cji zbio ro wej, wy -
ko rzy sta nie for my skro plo nej te go ga zu po zwa -
la na istot ne ogra ni cze nie prze strze ni nie zbęd -
nej do prze cho wy wa nia pa li wa. W przy pad ku
LNG wy ma ga ne jest uży cie krio ge nicz nych
zbiorników – temperatura ciekłego metanu w
butli ciężarówki wynosi około -130°C, a ci śnie -
nie 10 bar). Eks plo ata cja po jaz dów za si la nych
LNG ma wie le za let rów nież w kon tek ście ochro -
ny śro do wi ska na tu ral ne go i ren tow no ści firm
trans por to wych. Sil ni ki wy ko rzy stu ją ce to pa li -
wo emi tu ją jesz cze mniej za nie czysz czeń niż ich
od po wied ni ki speł nia ją ce na wet nor mę Eu ro VI,
a po nad to pra cu ją znacz nie ci szej – w przy pad -
ku jed no stek Ive co emi to wa ny po ziom ha ła su
w po rów na niu do sil ni ków wy so ko pręż nych jest
niż szy śred nio o 5 dB. Ma to szcze gól ne zna -
cze nie w przy pad ku od bio ru od pa dów czy re -
ali za cji do staw noc nych. 

POJAZDY KOMUNALNE

a Ive co nie zwy kle moc no an -
ga żu je się w al ter na tyw ne
pa li wa, dla te go w ofi cjal nym
prze ka za niu do te stów Stra li -
sów LNG uczest ni czy li m.in.
(od le wej): Mi chał Fer sten,
Dy rek tor Mar ke tin gu i Pro -
duk tu Ive co Po land oraz
Mas si mi lia no Per ri, Dy rek tor
Ge ne ral ny Ive co Po land

a Pra cow ni cy sta cji mu szą
być ubra ni w odzież an ty sta -
tycz ną, spe cjal ne rę ka wi ce
i ka ski z osło na mi twa rzy.
W Ho lan dii tan ko wa nie LNG
mo gą prze pro wa dzać sa mi
kie row cy, ale tyl ko od po -
wied nio prze szko le ni i wy -
po sa że ni w sto sow ne ubra -
nia ochron ne

d Stra li sy prze ka za ne do te sty
do fir my IKEA ma ją jesz cze
zbior ni ki CNG, ale Ive co pra -
cu je już nad po jaz da mi za si -
la ny mi wy łącz nie LNG. Dzię ki
dwóm zbior ni kom na me tan
w po sta ci cie kłej bę dą dys -
po no wa ły za się giem prze kra -
cza ją cym 1000 km
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Bo ga ty pro gram trzy dnio we go wy da rze nia, któ re
od by ło się pod ha słem „Trucks. Po wer. Per for -
man ce.” obej mo wał m.in. licz ne pre zen ta cje naj -
now szych roz wią zań sto so wa nych w po jaz dach
bu dow la nych, ko mu nal nych, do trans por tu po -
nadnor ma tyw ne go, da le ko bież nych, dys try bu cyj -
nych, le śnych, a na wet rol ni czych. O za le tach
wie lu z nich moż na się by ło prze ko nać w prak ty -
ce, po przez od by cie krót kich jazd te sto wych.
Atrak cyj ność im pre zy zwięk szy ło uczest nic two
ok. 80 firm wy spe cja li zo wa nych w pro duk cji za -
bu dów i kom po nen tów do sa mo cho dów cię ża ro -
wych, a tak że moż li wość za po zna nia się z sze ro -
ką pa le tą usług po sprze da żo wych ofe ro wa nych
przez kon cern MAN. Obec ność na MAN Truck no -
lo gy Days to rów nież zna ko mi ta oka zja do zwie -
dze nia za kła du, w któ rym po wsta ją po jaz dy z ty -
po sze re gów TGX i TGS.
W ra mach go to wych roz wią zań prze zna czo nych
dla bran ży ko mu nal nej za pre zen to wa no po jaz -
dy do wy wo zu od pa dów sta łych i płyn nych oraz
let nie go i zi mo we go utrzy ma nia dróg, te re nów
uży tecz no ści pu blicz nej itp. Mo gą być one wy -
po sa żo ne w zauto ma ty zo wa ną skrzy nię bie gów
MAN TipMatic, któ ra jest szcze gól nie mi le wi -
dzia na w śmie ciar kach z za ła dun kiem bocz nym
i/lub tyl nym. Ob słu gu je się ją za po mo cą spe -
cjal ne go prze łącz ni ka umiesz czo ne go obok fo -

te la kie row cy. Po zatrzymaniu się przy al tan ce,
w bar dzo pro sty spo sób po zwa la on na uru cho -
mie nie ha mul ców po sto jo wych, prze łą cze nie
skrzy ni bie gów MAN TipMatic w po zy cję neu tral -
ną i ak ty wa cję nie zbęd nych funk cji za bu do wy,
tj. „wrzu ca nie i pra so wa nie”.
W pod wo ziach po jaz dów MAN TGL i TGM prze -
zna czo nych do utrzy ma nia czy sto ści dróg wpro -
wa dzo no wie le istot nych zmian, ma ją cych na ce lu
uła twie nie mon ta żu spe cja li stycz nych za bu dów
i osprzę tu, np. szczo tek wal co wych, ta le rzo wych
czy wę ży ssaw nych do od pro wa dza nia ze bra nych
śmie ci. Ko niecz ne by ło m.in. opra co wa nie spe cjal -
ne go sys te mu oczysz cza nia spa lin Eu ro 6, któ ry
zo stał umiesz czo ny po wy żej ra my. Zo stał on zin -
te gro wa ny ze zbior ni kiem na olej na pę do wy, zbior -
ni kiem na płyn AdBlue i zbiornikiem po wie trza.
Zmie nia jąc miej sce pra cy po jaz dy te osią ga ją
pręd kość do 80 km/h, na to miast pręd kość ro bo -
cza mo że wy no sić po ni żej 3 km/h, za pew nia jąc np.
bar dzo do kład ne oczysz cza nie chod ni ków i ulic.
Po jaz dy MAN do let nie go i zi mo we go utrzy ma nia
dróg są wy po sa ża ne w wy daj ne ukła dy hy drau -
licz ne, sto so wa ne do na pę du do dat ko we go
osprzę tu nie tyl ko w po sta ci szczo tek czy płu gów
do od śnie ża nia, ale tak że żu ra wi prze ła dun ko -
wych, wy ko rzy sty wa nych np. przy se lek tyw nej
zbiór ce od pa dów. Stan dar do wa kom ple ta cja
pod wo zi MAN TGM o dmc w za kre sie 14,1-15 ton
z na pę dem na wszyst kie ko ła obej mu je pneu ma -
tycz ne za wie sze nie tyl nej osi, któ re za pew nia
wyż szy kom fort pra cy, a przede wszyst kim bar -
dziej rów no mier ne po sy py wa nie na wierzch ni ma -
te ria ła mi uszorst nia ją cy mi. Waż ną wspól ną ce chą
tych po jaz dów jest rów nież nie wiel ki pro mień
skrę tu, uła twia ją cy ma new ro wa nie w gę sto za bu -
do wa nych te re nach miej skich i mię dzy nie pra wi -
dło wo za par ko wa ny mi sa mo cho da mi.

www.mantruckandbus.pl

Pro po zy cje dla bran ży
ko mu nal nej na MAN
Truck no lo gy Days
MAN Truck no lo gy Days to jed na z naj waż niej szych co rocz -
nych im prez skie ro wa nych do sze ro ko po ję tej bran ży
trans por to wej. Tym ra zem za pre zen to wa no na niej 240
w peł ni skom ple to wa nych po jaz dów, wśród któ rych aż 25
by ło prze zna czo nych dla sek to ra ko mu nal ne go.

f Jed nym z naj cie kaw szych
eks po na tów za pre zen to wa -
nym pod czas MAN Truck no -
lo gy Days był po jazd do od -
bio ru nie czy sto ści płyn nych
na pod wo ziu TGS 28.480.
Po bo kach za bu do wy wkom -
po no wa no prak tycz ne szaf -
ki, któ re zna ko mi cie wy ko -
rzy stu ją do stęp ną prze strzeń
i ra zem z gór nym pa ne lem
nie mal cał ko wi cie ma sku ją
cy lin drycz ny zbior nik

s Śmie ciar ki z bocz nym za ła -
dun kiem mo gą być ob słu gi -
wa ne tyl ko przez jed ną oso -
bę, ale pod wa run kiem od -
po wied nie go usta wie nia po -
jem ni ków. Ko rzy sta jąc z nich
moż na ogra ni czyć liczbę
pracowników i skró cić czas
zbiór ki od pa dów

http://www.entry.man.eu/pl/pl/index.html
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Jürgen Neff, kie row ca 26-to no wej śmie ciar ki
na pod wo ziu An tos sta ra się pod jeż dżać jak naj -
bliż szej każ dej po se sji i al tan ki, aby je go po moc -
nik Jo sef Ho fstätter nie mu siał da le ko prze py chać
po jem ni ków z od pa da mi, któ re nie jed no krot nie są
bar dzo cięż kie. W przy pad ku cię ża rów ki o dłu go -
ści prze kra cza ją cej 9 me trów jest to dość kar ko -
łom ne za da nie, chy ba że re ali zu je się je za po mo -
cą An to sa. – Uwa żam, że zwrot ność mo jej śmie -
ciar ki jest po pro stu zna ko mi ta. To za słu ga kie ro -
wa nej osi wle czo nej, bo wcze śniej pra co wa łem
na sa mo cho dzie kon ku ren cyj nej mar ki i choć miał
on tyl ko dwie osie i był krót szy, to znacz nie trud -
niej by ło nim ma new ro wać – prze ko nu je Jürgen
Neff. W swo jej pra cy bar dzo ce ni też so bie 12-
stop nio wą zauto ma ty zo wa ną skrzy nię bie gów
Mer ce des PowerShift. – Od bie ra jąc śmie ci każ de -
go dnia za trzy mu ję się i ru szam na wet kil ka dzie siąt
ra zy. Gdy bym mu siał ob słu gi wać sprzę gło,
pod ko niec zmia ny mógł bym od czu wać ból w ko -
la nie. Przy ta kim roz wią za niu nie na ra żam się
na żad ne do le gli wo ści i je stem mniej zmę czo -
ny – do da je Jürgen Neff. Kom ple tu jąc pod wo zie
zde cy do wa no się na jed nost kę OM 470 Eu ro 6
o mo cy 265 kW (360 KM). Sta no wi ona uda ny
kom pro mis mię dzy osią ga mi, a zu ży ciem pa li wa,
któ re jest nie zwy kle waż ne w try bie pra cy cha rak -
te ry stycz nym dla śmie ciar ki. Peł na ga ma sil ni ków
do stęp nych w An to sie jest bar dzo roz bu do wa na.
Obej mu je czte ry no wo cze sne, 6-cy lin dro we jed -
nost ki rzę do we, ofe ro wa ne aż w 16 po zio mach
mo cy, tj. od 175 kW (238 KM) do 460 kW (625 KM).
In ną waż ną za le tą An to sa jest bar dzo kom for to -
we wnę trze, za rów no dla kie row cy, jak i je go po -
moc ni ków. – Choć dzien nie po ko nu je my dy stans

za le d wie 100 km, to w ka bi nie spę dza my na wet 9-
10 go dzin, więc mu si być ona od po wied nio funk -
cjo nal na i wy god na. An tos do sko na le speł nia te
kry te ria. Ma luk su so we fo te le, du żo schow ków
i pra wi dło wo roz miesz czo ne przy rzą dy, do stęp ne
bez od ry wa nia ple ców od opar cia – opo wia da
Jürgen Neff. Ka bi na śred niej dłu go ści „M” wy god -
nie mie ści trzyoso bo wą za ło gę oraz jej ekwi pu -
nek. W Niem czech jest bo wiem tak, że kie row ca
nie opusz cza swo je go miej sca, na to miast opróż -
nia niem po jem ni ków zaj mu ją się tyl ko po moc ni -
cy. Dzię ki te mu pra ca ze spo łu jest znacz nie bez -
piecz niej sza, bo jed na z osób ca ły czas ma kon -
tro lę nad po jaz dem, a ob słu ga po szcze gól nych
po se sji trwa znacz nie kró cej. – Każ dy kto my śli,
że oso by ob słu gu ją ce śmie ciar kę mu szą mieć ze
so bą tyl ko ka nap ki i ter mos, bo pra cu ją na krót -
kich dy stan sach, jest w du żym błę dzie. Gdy jest
kiep ska po go da, obo wiąz ko wym wy po sa że niem
są cie płe ubra nia ro bo cze i nie prze ma kal ne obu -
wie. Ca ły ta ki ekwi pu nek zaj mu je du żo miej sca,
więc jest naj lep szym te stem na spraw dze nie funk -
cjo nal no ści ka bi ny. An tos rów nież pod tym wzglę -
dem wy pa da zna ko mi cie i bez tru du moż na w nim
zmie ścić wszyst kie nie zbęd ne ubra nia i przed mio -
ty ca łej trzyoso bo wej za ło gi – prze ko nu je Jürgen
Neff. Prak tycz nym roz wią za niem, któ re uła twia
pra cę w okre sie zi mo wym jest układ ogrze wa nia
ka bi ny wy ko rzy stu ją cy cie pło reszt ko we sil ni ka.
Dzię ki nie mu oso by prze by wa ją ce w po jeź dzie
na po sto ju nie mar z ną, a szy by po zo sta ją nie za -
pa ro wa ne. W ta kich wa run kach o wie le ła twiej od -
po cząć i zjeść dru gie śnia da nie, by móc efek tyw -
nie pra co wać w cią gu resz ty zmia ny. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.mercedes-benz.pl

Mer ce des -Benz An tos w ro li śmie ciar ki
Wą skie alej ki, cia sne za krę ty z be to no wy mi ogro dze nia mi, sa mo cho dy za par ko wa ne na uli cy 
– z ta kim prze szko da mi każ de go dnia mu si zma gać się Jürgen Neff i je go trzyosio wy 
Mer ce des -Benz Antos 2536 z fir my Zel lin ger GmbH wy spe cja li zo wa nej w zbiór ce od pa dów.

a W ta kich miej scach od biór
od pa dów 26-to no wą śmie -
ciar ką to nie la da wy czyn,
chy ba że jest to trzyosio wy
Mer ce des -Benz An tos z kie -
ro wa ną osią wle czo ną, któ -
ra nie ja ko „na rzu ca” tył po -
jaz du, pozwalając spraw nie
omi jać prze szko dy

s Ka bi na An to sa o śred niej
dłu go ści to ide al ne roz wią -
za nie dla trzy oso bo wej za ło -
gi śmie ciar ki. Jest od po -
wied nio wy god na i prze -
stron na, dla te go ła two w niej
zmie ścić nie zbęd ne przed -
mio ty oso bi ste oraz gru be,
zi mo we ubra nia ro bo cze

http://www.mercedes-benz.pl
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MATERIAŁY I SUROWCE

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. 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 kom-
po zy cji ogro dów ja poń skich. Z płyt łu pa 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 wy stę pu je w wie lu miej scach, 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 ka mień
o tak do sko na łych wa lo rach es te tycz nych.
Pro du ko wa ne przez fir mę TESM Sp. z o.o. SKA
ko ra ka mien na, płyt ka la mi no wa na, ka mień ła -
ma ny i gła zy ogro do we od zna cza ją się wiel ki -
mi wa lo ra mi es te tycz ny mi. 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 bo wiem 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 -
py wa ne są nią prze strze nie po mię dzy ro śli na -
mi. Ko ra ka mien na nie tyl ko ogra ni cza ko niecz -
ność od chwasz cza nia, ale ma tak że ko rzyst ny
wpływ na ro śli ny, dzię ki te mu, 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 tak -
że po wo do wać przy spie sze nie we ge ta cji. 
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.

www.gnejsy.pl

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

Gnejs? Ten materiał ma potencjał!
Gnejs jest jedynym z tych kruszyw, który posiada odpowiednie walory estetyczne coraz
częściej skłaniające klientów do wykorzystania go jako element ozdobny. Oczka wodne, ścieżki
ogrodowe, ogrodzenia, okładziny elewacyjne, zajazdy, skwery to tylko niektóre możliwości
wykorzystania kruszyw ozdobnych, inne ograniczone są jedynie wyobraźnią wykonawcy.

a Któ re z gnej sów są naj pięk -
niej sze na świe cie? Oczy wi -
ście z Do bo szo wic! – twier dzi
Ar ka diusz Maj cher pre zes za -
rzą du TESM Sp. z o.o. SKA

http://www.tesm.pl/
http://www.tesm.pl/


f W za sto so wa niach ko mu nal -
nych prak tycz nym roz wią za -
niem są nad wo zia wy mien ne,
wy ko rzy sty wa ne na przy kład
do mon ta żu po sy py wa rek

a No wa tor ski sys tem ste ro wa -
nia i. s. a. r.-con trol po zwa la
na zdal ną ob słu gę po jaz -
dów i za bu dów Me il ler -Kip -
per, w tym wy łą cze nie i włą -
cze nie sil ni ka. Sto jąc z bo ku
kie row ca mo że le piej kon -
tro lo wać za ła du nek i opróż -
nia nie kon te ne ra 
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Cie szą się one ogrom ną po pu lar no ścią nie tyl ko
na ro dzi mym ryn ku nie miec kim, ale tak że w wie -
lu in nych kra jach. To za słu ga spraw dzo nej ja ko -
ści, prze my śla nych roz wią zań oraz wła snych
ukła dów hy drau licz nych, któ re gwa ran tu ją więk -
szą nie za wod ność kom plet nych pro duk tów i niż -
sze kosz ty ob słu go wo -ser wi so we. W swo ich
kon struk cjach fir ma sto su je za mknię te pro fi le ra -
my ze sta li o du żej wy trzy ma ło ści. Dzię ki te mu
są one od po wied nio trwa łe i nie ule ga ją trwa łym
od kształ ce niom na wet po wie lu la tach in ten syw -
nej eks plo ata cji. Me il ler sta wia na mo du ło wy
sys tem za bu dów ha ko wych i bra mo wych, któ re
są opra co wy wa ne i kon se kwent nie roz wi ja ne
zgod nie z za le ce nia mi re stryk cyj nych norm od -
no śnie za bez pie cza nia ła dun ków. W ten spo sób
fir ma uzy sku je po wta rzal ną ja kość, a tak że mo -
że za pew nić niż sze, bar dziej atrak cyj ne ce ny
swo ich pro duk tów. Za bu do wy bra mo we są wy -
po sa ża ne w trzy ha ki prze chy la nia kon te ne ra,
po zwa la jąc na ob słu gę za rów no no wych po jem -
ni ków z dwo ma uchwy ta mi, jak też star szych wy -
po sa żo nych tyl ko w je den uchwyt.
In nym prak tycz nym roz wią za niem jest mon to wa -
ny se ryj nie układ re gu la cji pręd ko ści ob ro to wej
sil ni ka, któ ry po wo du je pod wyż sze nie jej tyl ko
wte dy, gdy fak tycz nie ist nie je więk sze za po trze -
bo wa nie na olej, np. pod czas prze chy la nia kon -
te ne ra. We wszyst kich in nych sta nach jed nost -
ka pra cu je przy nie znacz nie więk szych ob ro tach
w sto sun ku do pręd ko ści ob ro to wej bie gu ja ło -

we go, za pew nia jąc niż sze zu ży cie pa li wa
i mniej szy ha łas. Z ko lei tzw. szyb ki bieg do stęp -
ny przy wy su wa niu si łow ni ków prze chy łu kon te -
ne ra jest ak ty wo wa ny au to ma tycz nie przy mak -
sy mal nym wy chy le niu dźwi gni ste ro wa nia.
Uwzględ nia on jed nak ob cią że nie urzą dze nia,
dla te go przy pu stym kon te ne rze dzia ła na ca łej
dłu go ści wy chy le nia, na to miast gdy po jem nik
jest za ła do wa ny – tyl ko w okre ślo nym za kre sie,
za pew nia jąc mak sy mal ne bez pie czeń stwo pra -
cy. Sze ro kość za kre su, w któ rym jest ak ty wo wa -
ny „szyb ki bieg” rów nież nie jest jed na ko wa dla
każ dej sy tu acji i za le ży od wiel ko ści ak tu al ne go
ob cią że nia za bu do wy.
Opra co wu jąc urzą dze nia bra mo we wie le uwa gi
po świę co no mo co wa niu prze wo żo ne go ła dun -
ku. Dla te go są one wy po sa ża ne w sys tem czte -

www.meillerpolska.pl

Meiller-Kipper rządzi w komunalce!
W sze ro kiej ga mie po jaz dów i za bu dów ofe ro wa nych przez fir mę F.X. Me il ler znaj du ją się pro duk ty
ty po wo ko mu nal ne, czy li urzą dze nia ha ko we i bra mo we. Są one wy po sa ża ne we wła sne ukła dy hy -
drau licz ne i ma ją wie le uni ka to wych cech wpły wa ją cych na wy go dę i bez pie czeń stwo eks plo ata cji. 

a Za bu do wy F.X. ma ją wła sny,
bar dzo wy daj ny układ hy -
drau licz ny, w któ rym kie row -
ca mo że uru cho mić tzw.
szyb ki bieg. Po zwa la on
na skró ce nie cza su trwa nia
po je dyn czych cy kli ro bo -
czych, na wet gdy kon te ner
jest za ła do wa ny

http://www.meiller.com/?L=2
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rech hy drau licz nie re gu lo wa nych blo kad, któ re unie moż li wia -
ją po przecz ne ru chy naj bar dziej po pu lar nych kon te ne rów,
w tym rów nież pra so kon te ne rów. Każ da ta ka za bu do wa
obej mu je rów nież hy drau licz ny układ ry glo wa nia kon te ne ra,
skła da ją cy się z przed niej i tyl nej blo ka dy przy trzy mu ją cej
po jem nik za oś wy wro tu.
Do swo ich pro duk tów fir ma F. X. Me il ler ofe ru je no wo cze -
sny sys tem ste ro wa nia 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 30 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 pod czas pra cy z nie ty po wy mi
kon te ne ra mi al bo w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni.
Sto jąc na ze wnątrz ka bi ny, tuż przy za bu do wie, o wie le ła -
twiej kon tro lo wać prze bieg wszyst kich czyn no ści. 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 montowanej w
kabinie, któ ra jed no cze śnie słu ży do ła do wa nia ba te rii.

a Ele men ty za bu dów Me il ler -Kip per pod da wa ne naj więk szym ob cią że niom two rzą
za mknię te pro fi le wy ko na ne ze sta li o wy so kiej wy trzy ma ło ści

a W przed niej czę ści za bu do wy bra mo wej Me il ler -Kip per mon to wa na jest ma syw na
ra ma, któ ra za bez pie cza ka bi nę po jaz du przed uszko dze niem. Si łow ni ki hy drau licz -
ne są osło nię te  na kła dka mi z ry flo wa nej bla chy alu mi nio wej

http://www.meiller.com/?L=2
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Nie skom pli ko wa ny układ hy drau licz ny oraz do -
stęp ny w opcji agre gat hy drau licz ny (tzw. po wer
pack) spra wia ją, że za bu do wa ha ko wa CiTy mo -
że być mon to wa na na lżej szych po jaz dach użyt -
ko wych, któ re nie po sia da ją przy staw ki od bio ru
mo cy. Istot ne ogra ni cze nie ma sy wła snej urzą -
dze nia by ło moż li we głów nie dzię ki za sto so wa -
niu sta li o wy so kiej wy trzy ma ło ści, a tak że two -
rzy wa sztucz ne go – na ele men ty któ re nie prze -
no szą ob cią żeń. Urzą dze nie ha ko we CiTy wy -
róż nia po nad to zmo der ni zo wa ny, er go no micz -
ny i in tu icyj ny w ob słu dze sys tem ste ro wa nia
za po mo cą pi lo ta „na ka blu” za mon to wa ne go
w ka bi nie. Sys tem ten po sia da funk cję au to dia -
gno sty ki oraz tryb awa ryj ny. W tro sce o za pew -
nie nie mak sy mal nej trwa ło ści urzą dze nia, a jed -
no cze śnie mak sy mal ne uprosz cze nie ob słu gi,
za bu do wa zo sta ła wy po sa żo na w ło ży ska sa -
mo sma ru ją ce, któ re są w sta nie po do łać na wet
eks tre mal nym ob cią że niom.
Urzą dze nie ha ko we CiTy mo że być za sto so wa ne
na róż nych pod wo ziach. W tym ce lu zo sta ło wy -
po sa żo ne we wspor ni ki i pły ty mon ta żo we przy -
krę ca ne do ra my po jaz du. Ca ła kon struk cja ma
so lid ne za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne, włącz nie
z ele men ta mi funk cyj ny mi, ta ki mi jak bież nie ro -
lek pro wa dzą cych kon te ner czy ry gle, któ re na -
wet w stan dar do wym wy ko na niu za bu do wy są
po kry wa ne po wło ką cyn ko wo -ni klo wą.
In ną cie ka wą no wo ścią w ofer cie fir my Pal fin ger
jest sys tem ste ro wa nia do ha kow ców Pro Ac ti ve
Dri ve (PAD), po lep sza ją cy kom fort ob słu gi po -
jaz du. Umoż li wia on au to ma ty za cję cy kli ro bo -
czych, dzię ki cze mu wcią ga nie i od kła da nie kon -
te ne ra jest znacz nie prost sze. W ce lu pod nie sie -
nia bez pie czeń stwa pra cy sys tem PAD ma wbu -

do wa ny wy łącz nik awa ryj ny, po zwa la ją cy na za -
trzy ma nie urzą dze nia prak tycz nie w każ dej chwi -
li, co chroni przed wy pad kiem czy uszko dze -
niem za bu do wy. Je śli ja kaś funk cja w da nym
mo men cie jest nie do zwo lo na, to sys tem au to -
ma tycz nie ją blo ku je, a użyt kow nik otrzy mu je
o tym in for ma cję za po mo cą sy gna łu aku stycz -
ne go. Do kie row cy jest rów nież wy sy ła na in for -
ma cja, gdy kon te ner znaj dzie się w po zy cji
trans por to wej. Wów czas jest on cał ko wi cie unie -
ru cha mia ny, co zmniej sza ob cią że nia prze no -
szo ne na pod wo zie i hak, a tak że za po bie ga
sko kom ci śnie nia w ukła dzie hy drau licz nym.
Użyt kow nik Pro Ac ti ve Dri ve (PAD) otrzy mu je
znacz nie wię cej in for ma cji niż ma to miej sce
w przy pad ku in nych sys te mów ste ro wa nia. „In -
te li gent ny” sys tem wy po sa żo ny jest bo wiem
w licz nik go dzin pra cy, wy świe tlacz pa ra me trów
ro bo czych oraz za pis ko dów błę dów. Do stęp
do da nych eks plo ata cyj nych po zwa la na zop ty -
ma li zo wa nie i za pla no wa nie czyn no ści kon ser -
wa cyj nych ha kow ca, na to miast ana li za ko dów
błę dów umoż li wia spraw ną i szyb ką dia gno zę
ewen tu al nych uste rek.

POJAZDY KOMUNALNE

a Urzą dze nie ha ko we Pal fin ger
CiTy jest prze zna czo ne
do lek kich sa mo cho dów
użyt ko wych, któ re mo gą ope -
ro wać za rów no w ści słych
cen trach miast z licz ny mi
ogra ni cze nia mi to na żo wy mi,
na gę sto za bu do wa nych
osie dlach, ale tak że cia snych
po se sjach po za miej skich

www.graco.pl

Pal fin ger CiTy – hakowiec nie tyl ko do miast
Z my ślą o sa mo cho dach użyt ko wych, któ rych do pusz czal na ma sa cał ko wi ta nie prze kra cza
5,5 to ny, Pal fin ger opra co wał urzą dze nie ha ko we CiTy. Kon stru ując je szcze gól ny na cisk po ło żo no
na zwięk sze nie ła dow no ści po jaz du po przez ogra ni cze nie ma sy wła snej urządzenia hakowego, a tak -
że mi ni ma li za cję na kła dów ko niecz nych do utrzy ma nia urzą dze nia we wła ści wym sta nie tech nicz nym.

f W du żych ha kow cach jest
do stęp ny sys tem ste ro wa nia
Pro Ac ti ve Dri ve. Ma on cy -
fro wy wy świe tlacz za po mo -
cą któ re go kie row ca otrzy -
mu je wie le cen nych in for -
ma cji, jak np. pa ra me try pra -
cy czy ko dy błę dów

d Je śli pod wo zie nie jest wy -
po sa żo ne w przy staw kę od -
bio ru mo cy, wów czas urzą -
dze nie ha ko we CiTy jest
za si la ne z tak zwa ne go po -
wer pac ka, któ ry zawiera
sil nik elek trycz ny na pę dza -
ją cy pom pę hy drau licz ną

http://graco.pl/


http://graco.pl/
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Ma szy ny zo sta ły do star czo ne przez fir mę Kel -
lands Ltd., au to ry zo wa ne go przed sta wi cie la ma -
rek Do osan, Bob cat i Mon ta bert. Do prac w Nor -
thamp ton za an ga żo wa no no we wo zi dło prze gu bo -
we DA 30ADT, ła do war kę ko ło wą DL350 -3, ko par ki
gą sie ni co we Do osan DX225LC -3, DX300LC -3
i DX420LC -3, a tak że uży wa ne wcze śniej star sze
jed nost ki, to jest ko par kę gą sie ni co wą Do osan
DX300LC i ła do war kę ko ło wą DL300.
Gra ham Be an, star szy kie row nik bu do wy w ra -
mach pro jek tu Nor thamp ton Wa ter si de, po wie -
dział: – Wszyst kie ma szy ny Do osan ce chu je naj -
wyż sza ja kość. Je ste śmy z nich ogrom nie za do -
wo le ni. W szcze gól no ści do ty czy to ko pa rek Do -
osan se rii 3, któ re od zna cza ją się moc ną i wy trzy -
ma łą kon struk cją oraz so lid ną bu do wą pod wo zia,
co za pew nia nie zwy kłą sta bil ność pod czas
wszyst kich ty pów prac, ja kie pro wa dzi my. Prze ko -
na łem się rów nież, że no we ma szy ny Do osan po -
zwa la ją pra co wać szyb ciej niż ko par ki, któ rych
uży wa li śmy wcze śniej.
Ja cqu eli ne Var go, kie row nik ds. han dlu z fir my Hy -
drock, do da ła: – Za ku py dla na szej fir my roz po czę -
li śmy w 2009 ro ku. Pierw szy pro dukt mar ki Do osan,

ko par kę DX300LC, za ku pi li śmy w 2010 ro ku w ce -
lu re ali za cji pro jek tu w Bath. Dzi siaj więk szość na -
szej flo ty sta no wią ma szy ny Do osan do star cza ne
przez Kel lands. No wa ko par ka DX420LC -3, ła do -
war ka ko ło wa DL350 -3 oraz wo zi dło prze gu bo we
DA 30 to naj now sze ma szy ny z na szej flo ty pro duk -
cji Do osan, któ re wy ko rzy stu je my pod czas re ali za -
cji pro jek tu w Nor thamp ton.
Hy drock wy ko rzy stu je ma szy ny Do osan do re ali -
za cji dru gie go eta pu kon trak tu na pra ce re kul ty -
wa cyj ne pod te ren przy szłe go cen tral ne go kam -
pu su Uni wer sy te tu w Nor thamp ton. War tość re -
ali zo wa ne go w spe cjal nej stre fie eko no micz nej
Wa ter si de zle ce nia wy no si 330 mi lio nów fun tów
bry tyj skich. Uni wer sy tet pla nu je prze nieść kam -
pus z St. Geo r ge's Ave nue i Bo ugh ton Gre en Ro -
ad na te ren Wa ter si de o po wierzch ni 22 hek ta rów.
Otwar cie kam pu su za pla no wa no na 2018 rok.
Na te re nach po prze my sło wych, na któ rych zo sta -
nie wy bu do wa ny kam pus, mie ści ły się elek trow -
nia wę glo wa Nunn Mills, fa bry ka Avon Co sme tics,
li nia ko le jo wa oraz pa ro wo zow nia umiesz czo na
na bry tyj skiej li ście za byt ków dru giej kla sy. Pa ro -
wo zow nia zo sta nie za cho wa na i uwzględ nio na

www.doosanequipment.eu

Maszyny Doosan 
na uniwersytecie w Northampton

Brytyjska firma Hydrock oferująca szeroki zakres usług budowlanych dokonała zakupu kilku
maszyn roboczych Doosan. Inwestycja ta była związana ze zleceniem polegającym na
rekultywacji terenów Waterside pod nowy kampus Uniwersytetu w Northampton.

a Za kres prac re ali zo wa nych
przez fir mę Hy droc w Nor -
thamp ton obej mu je re kul ty -
wa cję te re nu by łej elek -
trow ni Nunn Mills i fa bry ki
ko sme ty ków Avon. Ob szar
wy ma ga ją cy przy go to wa nia
pod no wy kam pus uni wer sy -
te tu ma po wierzch nię dwu -
dzie stu dwóch hek ta rów

http://www.doosanequipment.eu/


http://www.bobcat.eu/
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w pro jek cie no we go kam pu su. W pierw szym eta -
pie re ali zo wa ne go w Nor thamp ton pro jek tu fir ma
Hy drock wy ko na ła nie zbęd ne pra ce w by łej elek -
trow ni, na to miast w ra mach obec ne go, dru gie go
eta pu pro wa dzi pra ce na te re nie fa bry ki Avon Co -
sme tics. Oprócz re kul ty wa cji obej mu je on wy bu -
rze nie licz nych be to no wych płyt po sadz ko wych
i fun da men tów fa bry ki ko sme ty ków, a tak że wy -
ko pa nie i usu nię cie pod ziem nych kon struk cji oraz
prze ko pa nie grun tu na sy po we go.
Tam, gdzie to moż li we, ma te ria ły po cho dzą ce
z dru gie go eta pu ro bót zo sta ły pod da ne sor to wa -
niu w ce lu po now ne go wy ko rzy sta nia, m.in.
do sta bi li za cji pod ło ża pod no wą in we sty cję.
Ogó łem w ra mach przy go to wań do dal szych prac
fir ma Hy droc wy ko rzy sta 30.000 m3 ma te ria łu po -
zy ska ne go z wie lu in nych lo kal nych pro jek tów,
dzię ki cze mu nie tra fią one na skła do wi ska od pa -
dów. Ta kie po stę po wa nie sku tecz nie pro mu je
kon cep cję zrów no wa żo ne go roz wo ju, bo z jed nej
stro ny ogra ni cza ilość od pa dów nie pod le ga ją -
cych prze two rze niu, a z dru giej eli mi nu je ko niecz -
ność po zy ski wa nia no wych su row ców. Bu do wa
kam pu su uni wer sy tec kie go w Nor thamp ton sta -
no wi też dla fir my Hy drock wy zwa nie pod wzglę -
dem eko lo gicz nym – ko niecz ne oka za ło się bo -
wiem prze sa dze nie sied miu rzad kich oka zów or -
chi dei oraz otwar cie, spraw dze nie i za mknię cie
prze strze ni sta no wią cej sie dli sko nie to pe rzy.
Za ło żo na w 1995 ro ku fir ma Hy drock jest li de rem
w za kre sie bez piecz nych i sku tecz nych roz wią -
zań sto so wa nych w re kul ty wa cji te re nów. To bry -
tyj skie przed się bior stwo sły nie z in no wa cji, sku -
tecz nej kon tro li kosz tów i nie stan dar do we go po -
dej ścia w swo jej dzia łal no ści. Kom plek so wą ofer -
tę fir my sta no wi sze ro ki wa chlarz usług z za kre su
in ży nie rii i ochro ny śro do wi ska obej mu ją cych
wszyst kie eta py pro ce su pla no wa nia, pro jek to wa -
nia oraz re ali za cji in we sty cji. Obec nie fir ma Hy -
drock za trud nia oko ło 250 pra cow ni ków w trzy -
na stu za kła dach w kra ju i na dal po sze rza za sięg
dzia łal no ści, za rów no te ry to rial nie, jak i w za kre -
sie ofe ro wa nych usług.
Fir ma Kel lands Ltd. po sia da ją ca pla ców ki w Brid -
gwa ter i Ca mel ford w Korn wa lii jest au to ry zo wa -

nym dys try bu to rem mar ki Do osan w So mer set,
Dor set, Wilt shi re, De von, Korn wa lii, North So mer -
set, Bath i North East So mer set, Bri sto lu oraz Glo -
uce ster shi re. Przed się bior stwo peł ni tak że ro lę
au to ry zo wa ne go przed sta wi cie la ma rek Bob cat
i Mon ta bert, zaj mu jąc się dys try bu cją peł nej ga -
my ma szyn tych pro du cen tów.
Wo zi dło prze gu bo we DA 30 wy po sa żo ne jest w sil -
nik wy so ko pręż ny Sca nia DC9 o mo cy do 276 kW
(375 KM) speł nia ją cy nor mę emi sji spa lin Sta ge
IIIB. Oprócz im po nu ją cych osią gów jed nost ka ta
cha rak te ry zu je się rów nież wy so kim mak sy mal -
nym mo men tem ob ro to wym rów nym 1873  Nm
przy 1300 obr./min, któ ry za pew nia du żą si łę na -
pę do wą prze no szo ną na ko ła nie zbęd ną w przy -
pad ku naj cięż szych prac trans por to wych. 
Ko par ka gą sie ni co wa DX420LC -3 zo sta ła za pro -
jek to wa na z my ślą o wie lu za sto so wa niach, ta kich
jak cięż kie ro bo ty ziem ne, bu do wa dróg, bu dow -
nic two ku ba tu ro we, roz biór ka czy prze mysł wy -
do byw czy. W ma szy nie tej zwięk szo no o 9% ci -
śnie nie w ukła dzie hy drau licz nym, tj. do 350 bar,
co prze kła da sie na więk szy udźwig, więk szą si łę
od spa ja nia i krót sze cy kle ro bo cze.
Za pew nie nie kon ku ren cyj nej wy daj no ści przy -
świe ca ło też kon struk to rom ła do war ki ko ło wej
Do osan DL350 -3, na pę dza nej 5-cy lin dro wym
sil ni kiem Sca nia DC09 SCR pod po rząd ko wa -
nym nor mie emi sji spa lin Sta ge IIIB. Ma on
moc 202 kW (275 KM) przy 1800 obr./min.
Oprócz wy so kich osią gów, ma szy na ta wy róż -
nia się tak że ni skim zu ży ciem pa li wa i pro stą ob -
słu gą, za rów no je śli cho dzi o ste ro wa nie, jak
i czyn no ści ser wi so we.

a Fir ma Hy drock w szcze gól -
no ści ce ni ko par ki Do osan
se rii 3, któ re wy róż nia ją się
wy trzy ma łą kon struk cją pod -
wo zia i po zwa la ją pra co wać
szyb ciej, niż te sa me ma szy -
ny w po przed nich wer sjach

s Ła do war ka ko ło wa Do osan
DL350 -3 ma zwar tą kon -
struk cję, dzię ki cze mu
świet nie na da je sie do pra -
cy w miej scach o ogra ni czo -
nej prze strze ni

Ja cqu eli ne Var go, kie row nik do spraw han -

dlu w fir mie Hy drock: – Za ku py dla na szej fir -

my roz po czę li śmy w 2009  ro ku. Pierw szy

pro dukt mar ki Do osan, ko par kę DX300LC, za -

ku pi li śmy w ro ku 2010 w ce lu re ali za cji pro -

jek tu w Bath. Dzi siaj więk szość na szej flo ty

sta no wią ma szy ny Do osan do star cza ne

przez dys try bu to ra Kel lands 



że być do słow nie wszyst ko. Pod pod wo ziem są
mon to wa ne sta lo we pły ty, osła nia ją ce mo sty na -
pę do we i prze gub, a z bo ku, mię dzy przed nim
i tyl nym czło nem ła do war ki gu mo we osło ny,
chro nią ce wał na pę do wy przed na wi nię ciem
prę tów, sznur ków itp. Za bez pie cze nia otrzy mu ją
też wszyst kie za wor ki przy ko łach, bo w ła twy
spo sób mo gły by być wy rwa ne bądź ucię te, po -
wo du jąc prze stój ma szy ny.
Mo dy fi ka cjom bar dzo czę sto jest pod da wa ny
układ chło dze nia. Miej sca wlo tu po wie trza są po -
prze dza ne do dat ko wy mi osło na mi, dzię ki któ rym
wy mien ni ki cie pła nie są na ra żo ne na za tka nie.
Róż ni ce do ty czą też sa mych chłod nic – ma ją one
rzad sze uże bro wa nie i są nie co grub sze, więc
trud niej gro ma dzą się w nich za nie czysz cze nia.
We wszyst kich ła do war kach Ko mat su na pęd
wen ty la to ra chłod ni cy jest hy drau licz ny, umoż li -
wia jąc re gu la cję pręd ko ści ob ro to wej za leż nie
od ob cią że nia. Do dat ko wo ma on funk cję od wrot -
ne go cią gu z pręd ko ścią ob ro to wą o 30% wyż szą
niż pod czas zwy kłej pra cy. Po zwa la to na ła twe
usu nię cie za nie czysz czeń bez ko niecz no ści wy -
cho dze nia ope ra to ra z ka bi ny.
Dla wy daj nej i bez piecz niej pra cy w wy ma ga ją -
cym śro do wi sku du że zna cze nie ma ją za sto so -
wa ne opo ny. W ofer cie Ko mat su jest więc np.
ogu mie nie pneu ma tycz ne ty pu L5 sto so wa ne
m.in. w ka mie nio ło mach. Opo ny te go ty pu ma ją
wy so ki bież nik, dzię ki cze mu za pew nia ją od po -
wied nią trak cję, a jed no cze śnie są od por ne
na prze bi cia i prze cię cia. Każ da ta ka ma szy na
mo że też być wy po sa żo na w opo ny peł ne, tzw.
ma sy wy lub peł ne z po przecz ny mi otwo ra mi cy -
lin drycz ny mi, któ re po pra wia ją kom fort jaz dy
na nie rów nych pod ło żach.

Wy ni ka to z fak tu, że ma te riał, ja ki prze ła do wu ją
ła do war ki do prac ko mu nal nych, jest sto sun ko -
wo lek ki – je den metr sze ścien ny zmie sza nych
od pa dów ko mu nal nych ma ma sę rzę du 600-
700 kg. Z te go wzglę du każ da ta ka ma szy na mo -
że być wy po sa żo na w łyż kę o znacz nie więk szej
po jem no ści, niż mia ło by to miej sce w przy pad ku
kom ple ta cji np. do za sto so wań bu dow la nych.
Od po wied nio du że na rzę dzie ro bo cze po zwa la
na sku tecz ne zmniej sze nie licz by cy kli ro bo czych
nie zbęd nych przy za ła dun ku wiel ko po jem no ścio -
wych na czep z ru cho mą pod ło gą czy ob słu dze
nadaw li nii sor tow ni czych. W ta kich sy tu acjach
ma szy nę war to do po sa żyć w łyż kę wy so kie go
wy sy pu. Ma ona do dat ko we ło że, dzię ki któ re mu
dol na kra wędź otwar te go osprzę tu znaj du je się
na wy so ko ści 4,3-4,4 m. Ta ka łyż ka jest też bar -
dzo po moc na przy for mo wa niu pryzm – im są one
wyż sze, tym zaj mu ją mniej szą po wierzch nię. Cza -
sa mi zda rza ją się od pa dy, któ re w ła twy spo sób
mo gą wy paść z osprzę tu, np. du że pu deł ka tek -
tu ro we, sty ro pian, uszko dzo ne pa le ty itp. Chcąc
te mu za po biec moż na za sto so wać hy drau licz nie
ste ro wa ną ażu ro wą kla pę do ci sko wą, któ ra przy -
trzy mu je na bra ny ma te riał.
Ka bi na ła do wa rek prze zna czo nych do pra cy
z opa da mi jest za bez pie cza na z przo du sta lo wą,
uchyl ną kra tą, któ ra chro ni ope ra to ra przed du -
ży mi przed mio ta mi mo gą cy mi wy paść z łyż ki. Al -
ter na ty wą dla te go roz wią za nia, gwa ran tu ją ce go
cał ko wi cie nie za kłó co ną wi docz ność jest
wzmoc nio na szy ba kle jo na. Na czę ste uszko -
dze nia są też na ra żo ne przed nie lam py, dla te go
każ da z nich jest od po wied nio za bu do wa na. So -
lid ne osło ny wy stę pu ją rów nież na si łow ni kach
pod no sze nia i ob ro tu łyż ki, bo w śmie ciach mo -
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Ła do war ki Ko mat su nie bo ją się cięż kiej pra cyŁa do war ki Ko mat su nie bo ją się cięż kiej pra cy

Do za sto so wań ko mu nal nych mo gą być prze zna czo ne prak tycz nie wszyst kie ła do war ki
ko ło we Ko mat su od mo de lu WA 70 do WA 500, czy li o ma sie eks plo ata cyj nej w za kre sie
5-35 ton. W Pol sce więk szość za kła dów prze twa rza nia i uty li za cji od pa dów de cy du je się
na ma szy ny śred niej wiel ko ści, ta kie jak WA 90, WA 200, WA 250, WA 320 czy WA 380.

a Ła do war ki ko ło we Ko mat su
do mo de lu WA 320 włącz nie
ma ją na pęd hy dro sta tycz ny,
za pew nia ją cy wy so ką pre -
cy zję i ła twość ste ro wa nia

a Przy ope ro wa niu du ży mi od -
pa da mi o nie re gu lar nych
kształ tach war to za bez pie -
czyć czo ło wą szy bę ka bi ny
sta lo wą, uchyl ną siat ką

s Łyż ka wy so kie go wy sy pu
umoż li wia wy god ną ob słu gę
ze sta wów na cze po wych i ła -
twe for mo wa nie du żych
pryzm, któ re zaj mu ją mniej -
szą po wierzch nię

http://komatsupoland.pl
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Dla fir my Eko prod szczy to wym mo men tem pro -
duk cji był rok 2011, kie dy bu do wa no au to stra dę
A4 naj bli żej Kra ko wa. Do star czo no wów czas
oko ło 3,5 mln ton kru szy wa, a więc bar dzo du żo,
jak na ma te riał al ter na tyw ny po cho dzą cy z żuż la
hut ni cze go. Obec nie łącz na wiel kość pro duk cji
i sprze da ży w obu lo ka li za cjach spół ki się ga 100
tys. ton mie sięcz nie. Ofe ro wa ny asor ty ment jest
do pa so wa ny do po trze b bu dow nic twa dro go we -
go. Obej mu je kil ka frak cji kru szy wa, np.
0-31 mm, 31-63 mm, 63-120 mm czy 0-63 mm
wy twa rza ne go głów nie z żuż la wiel ko pie co we go,
sta low ni cze go i mar te now skie go (obec nie nie
po wsta je, ale ist nie ją za so by na zwał kach).
Dzię ki za sto so wa niu prze sie wa czy mo bil nych,
pro duk cja kru szy wa od by wa się w miej scu ura bia -
nia żuż la, bo ma szy ny „idą” za ścia ną wy ro bi ska.
W ten spo sób sku tecz nie ogra ni czo no kosz ty
zwią za ne z trans por tem urob ku do jed no stek sta -

cjo nar nych. Po zy ski wa nie, za ła du nek żuż la
do prze ro bu oraz za ła du nek kru szyw na środ ki
trans por tu jest re ali zo wa ny za po mo cą ła do wa rek
ko ło wych i ko pa rek gą sie ni co wych. W obu za kła -
dach więk szość z nich to sprzęt mar ki LiuGong.
Ak tu al nie fir ma po sia da 14 ła do wa rek ko ło wych
(mo de le 856 III, 862 III, 877 III, 888 III) i trzy ko par -
ki gą sie ni co we (mo de le 922LC i 936LC).
– Współ pra ca z fir mą Wa ryń ski Tra de po przez któ -
rą ku po wa li śmy te ma szy ny zo sta ła roz po czę ta
w 2010 ro ku. Po sta wi li śmy na sprzęt LiuGonga, bo
był on o wie le tań szy niż ofe ro wa ny przez naj więk -
sze świa to we kon cer ny, a je go pa ra me try wła ści -
wie nie od bie ga ły od po rów ny wal nych ma szyn
Cat, Ko mat su czy Vo lvo – opo wia da Le szek Kraw -
czyk, pro ku rent fir my Eko prod od po wie dzial ny
za pra ce na te re nie kra kow skiej zwał ki. Ma szy ny
do star czo no w pod sta wo wych kom ple ta cjach, je -
dy nie za wy jąt kiem ły żek ła do war ko wych, któ re
są nie co więk sze niż mon to wa ne stan dar do wo.

Po zwa la to na opty mal ne wy ko rzy sta nie osią gów
sprzę tu, a tym sa mym uzy ska nie za kła da nej wy -
daj no ści. Ich pra ca jest bar dzo cięż ka, głów nie ze
wzglę du na eks tre mal ne śro do wi sko zwał ki hut -
ni czej z wy so ką tem pe ra tu rą i du żym za py le -
niem. – Mi mo ta kich wa run ków ma szy ny LiuGong
nie spra wi ły nam do tej po ry żad nych po waż niej -
szych pro ble mów, a nie któ re z nich ma ją już po
5-6 lat i prze bieg się ga ją cy 10 tysięcy go dzin. Ze
wzglę du na du że za py le nie, zwłasz cza w okre sie let -
nim, gdy wy stę pu je mniej opa dów, ko niecz na jest
ty lko częst sza wy mia na fil trów. Zmie nia li śmy też na -
kład ki na zę by ły żek, ale wszyst kie ma szy ny wciąż
ma ją te sa me na rzę dzia ro bo cze, bo nie ule gły
znacz ne mu wy tar ciu – do da je Le szek Kraw czyk.
Zda niem Lesz ka Kraw czy ka, du żym ar gu men tem
prze ma wia ją cym za ma szy na mi LiuGong są rów -
nież ni skie kosz ty ich eks plo ata cji. Zu ży cie pa li -
wa jest na bar dzo atrak cyj nym po zio mie, a czę -
ści za mien ne du żo tań sze niż u świa to wych kon -
ku ren tów. – Do ich dys try bu cji rów nież nie mam
za strze żeń. Naj bar dziej ro tu ją ce, eks plo ata cyj ne
czę ści są do stęp ne od rę ki, a na nie ty po we trze -
ba po cze kać gó ra kil ka dni. Ce nię też so bie szyb -
ką re ak cję ser wi su na zgło sze nie awa rii i do bre
roz po zna nie me cha ni ków w za ist nia łych pro ble -
mach – pod su mo wu je Lesz ek Kraw czyk.

MASZYNY KOMUNALNE
www.warynski-trade.com.pl

Ma szy ny LiuGong „na żuż lu”
Żu żel hut ni czy to od pad pro ce sów wy twa rza nia me ta li, ale jed no cze śnie cen ny su ro wiec w pro duk -
cji al ter na tyw nych kru szyw wy ko rzy sty wa nych przy bu do wie dróg. Je go prze twa rza niem zaj mu je
się m.in. fir ma Eko prod, któ ra w tej chwi li ob słu gu je dwie hał dy, tj. przy by łej hu cie „Bo brek”
w Byto miu i hu cie ArcelorMittal Po land S.A. Od dział w Kra ko wie (daw niej Hu ta im. T. Sen dzi mi ra).

a Na te re nie kra kow skiej zwał ki
jest obec nie wy ko rzy sty wa -
nych aż jedenaście ma szyn
LiuGong: 9 ła do wa rek ko ło -
wych i 2 ko par ki gą sie ni co -
we. W okre sie let nim naj le piej
sprzy ja ją cym bu do wie dróg
pra cu ją na wy dłu żo nych, 12-
go dzin nych zmia nach

d Le szek Kraw czyk, pro ku rent
fir my Eko prod od po wie -
dzial ny za pra ce na te re nie
kra kow skiej zwał ki: „Z ko -
par ki LiuGong 936LC je -
stem szcze gól nie za do wo lo -
ny. To ma szy na, któ ra wy ko -
nu je u nas ogrom ną pra cą,
nie psu je się, a do te go jest
bar dzo oszczęd na”

f Wszyst kie ła do war ki LiuGong
zo sta ły do star czo ne w stan -
dar do wych kom ple ta cjach.
Je dy nym wy jąt kiem by ło za -
sto so wa nie nie co więk -
szych ły żek, umoż li wia ją -
cych opty mal ne wy ko rzy sta -
nie osią gów ma szyn

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Roz bu do wa ną ga mą ta kich ma szyn dys po nu je fir -
ma Lie bherr. Wśród nich jest ko par ka LH 30 M bę -
dą ca bez po śred nim na stęp cą mo de lu A 924 C. Li -
te ry „LH” w ozna cze niu mo de lu to skrót od fra zy
„Lie bherr Han dler”, licz ba „30” in for mu je o ma sie
eks plo ata cyj nej ma szy ny, na to miast „M” okre śla
typ pod wo zia (mo bil ne). Wszyst kie ko par ki no wej
se rii LH obej mu ją sze reg no wo cze snych roz wią zań
technicz nych, za pew nia ją cych wyż szą wy daj ność.
Wszech stron na ma szy na LH 30 mo że mieć bar -
dzo róż no rod ne za sto so wa nie. Zna ko mi cie
spraw dzi się przy za ła dun ku sa mo cho dów cię -
ża ro wych i wa go nów ko le jo wych, sor to wa niu
czy pra cy z no ży ca mi do cię cia zło mu. Do na -
pę du ko par ki za sto so wa no czterocy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny Lie bherr, pod po rząd ko wa -
ny nor mom emi sji spa lin Tier 4 In te rim/Sta ge
IIIB. W ce lu speł nie nia po wyż szych re gu la cji,
ma szy na zo sta ła wy po sa żo na m.in. w filtr czą -
stek sta łych. No wo cze sna jed nost ka ma po jem -
ność 7 dm3 i rozwija mak sy mal ną moc 129 kW
(175 KM) przy 1.800 obr./min. Gwa ran tu je to ni -
skie zu ży cie pa li wa i mniej szy ha łas, co ogra ni -
cza zmę cze nie ope ra to ra.
W ma szy nie LH 30 M za sto so wa no też no we
pom py hy drau licz ne, si łow ni ki hy drau licz ne, sil -
nik jaz dy oraz wie niec ob ro to wy. Pod ze spo ły te
zo sta ły do sie bie od po wied nio do bra ne, gwa ran -
tu jąc zwięk sze nie udźwi gu ko par ki i skró ce nie cy -
kli ro bo czych. Dzię ki te mu no wa ma szy na cha -
rak te ry zu je się wyż szą wy daj no ścią i tym sa mym
szyb ciej zwra ca się jej za kup.
Ka bi na ko par ki Lie bherr LH 30 M z bez stop nio -
wym, hy drau licz nym sys te mem re gu la cji wy so -
ko ści umoż li wia zna le zie nie opty mal nej po zy cji
pra cy, w któ rej ope ra tor ma do sko na ły wi dok np.
na wnę trze skrzy ni za ła do wy wa ne go po jaz du.

W ten spo sób mo że od po wied nio roz ło żyć ma -
te riał, w peł ni wy ko rzy stu jąc do stęp ną prze -
strzeń. Wnę trze ka bi ny jest sze ro kie i kom for to -
we. Je go cen tral ną część zaj mu je wy god ny fo tel
z re gu la cją wy so ko ści oraz amor ty za cją do sto -
so wy wa ną do wa gi ope ra to ra.
No wa ma szy na ma czte ry hy drau licz nie roz kła da -
ne pod po ry i mo że pra co wać z róż ny mi na rzę -
dzia mi ro bo czy mi. W ofer cie są do stęp ne m.in.
chwy ta ki do ma te ria łów syp kich, chwy ta ki wie lo -
pal cza ste oraz chwy ta ki do drew na.
Przy za po trze bo wa niu na jesz cze więk szą wy daj -
ność, opty mal nym roz wią za niem mo że być ko -
par ka Lie bherr LH 80 M Li tro nic, prze zna czo na
do cięż kich prac prze ła dun ko wych. Do jej na pę -
du za sto so wa no 6-cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż -
ny Lie bherr, speł nia ją cy nor my emi sji spa lin
Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB. Ma szy na ta jest se ryj nie
wy po sa ża na w opa ten to wa ny sys tem od zy ski wa -
nia ener gii ERC. Ba zu je on na do dat ko wym cy -
lin drze wy peł nio nym azo tem, któ ry pod pie ra wy -
się gnik. W mo men cie opusz cza nia osprzę tu gaz
zo sta je sprę żo ny, na to miast gdy wy się gnik jest
pod no szo ny, zgro ma dzo na ener gia wspo ma ga
stan dar do we si łow ni ki hy drau licz ne. Ta kie roz -
wią za nie po zwa la na za sto so wa nie sil ni ka wy so -
ko pręż ne go o mniej szej mo cy, a tym sa mym
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa.
Po dob nie, jak w przy pad ku ko par ki LH 30 M, mo -
del LH 80 M Li tro nic rów nież mo że pra co wać
z wie lo ma róż ny mi na rzę dzia mi ro bo czy mi. Mo gą
być one zmie nia ne za po mo cą opcjo nal ne go
szyb ko złą cza MH40, któ re zna czą co uła twia tę
czyn ność, a przede wszyst kim za po bie ga ko -
niecz no ści opusz cza nia ka bi ny i wy cho dze nia
ope ra to ra z jej wnę trza.

www.liebherr.pl

No we ko par ki do prac prze ła dun ko wych Lie bherr
W pra cach zwią za nych ze zło mem trud no wy obra zić so bie brak spe cja li stycz nych ko pa rek
prze ła dun ko wych z uno szo ny mi ka bi na mi, któ re uła twia ją sor to wa nie ma te ria łów o nie re gu lar -
nych kształ tach, two rze nie wy so kich pryzm ogra ni cza ją cych prze strzeń nie zbęd ną do skła do -
wa nia zło mu czy w koń cu efek tyw ny za ła du nek środ ków trans por tu.

a Wśród wie lu na rzę dzi ro bo -
czych do stęp nych w ko par -
ce do prac prze ła dun ko wych
Lie bherr LH 30 M wy stę pu ją
no ży ce do cię cia sta li, co ra -
zem z hy drau licz nie uno szo -
ną ka bi ną ma szy ny po zwa la
na pro wa dze nie pre cy zyj -
nych prac roz biór ko wych

s Ko par ka prze ła dun ko wa Lie -
bherr LH 80 M Li tro nic mo że
być wy po sa żo na w wy się -
gnik o dłu go ści 10,5-12,5 m
oraz ra mię o dłu go ści 7,8-
10 m. Cie ka wym roz wią za -
niem ofe ro wa nym w ra mach
stan dar do wej kom ple ta cji
jest si łow nik wy peł nio ny
azo tem, któ ry aku mu lu je
ener gię pod czas opusz cza -
nia osprzę tu, by pod czas
pod no sze nia wy się gni ka
wspo móc dwa pod sta wo we
si łow ni ki hy drau licz ne

http://www.liebherr.pl
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Wraz z wpro wa dze niem se rii M pod sta wo wą ma -
szy ną w ro dzi nie „ma łych” ła do wa rek ko ło wych Cat
bę dzie mo del 926 za miast 924. Zmia na ozna cze nia
ma na ce lu pod kre śle nie więk szych moż li wo ści, ja -
kie ofe ru je no wa ła do war ka w po rów na niu do jej
wcze śniej szych ge ne ra cji. Wpro wa dza ne na ry nek
ma szy ny nie są już na pę dza ne sil ni kiem Cat C6.6
Acert, ale jed nost ką o nie co więk szej po jem no ści,
czy li Cat C7.1 Acert. Ofe ru je ona wyż sze osią gi, po -
zwa la jąc na wy daj ną pra cę przy niż szej pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka, a tym sa mym z mniej szym za po -
trze bo wa niem na pa li wo. Zgod ność z nor ma mi
emi syj ny mi Tier 4 Fi nal/Sta ge IV uzy ska no m.in. po -
przez za sto so wa nie mo du łu oczysz cza nia spa lin,
któ ry nie wy ma ga in ge ren cji ope ra to ra ani zmia ny
spo so bu pra cy w mo men cie przy wra ca nia no mi -
nal nej spraw no ści ukła du. Za sad ni czą część mo -
du łu two rzy filtr czą stek stałych re ge ne ro wa ny
w try bie pa syw nym i przy ni skiej tem pe ra tu rze oraz
układ se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej, wy ma ga -
ją cy je dy nie uzu peł nia nia pły nu DEF (wod ny roz -
twór mocz ni ka). Za po trze bo wa nie na „nie bie skie”
me dium jest bar dzo nie wiel kie, wy no si bo wiem
od 1,5 do 2,5% zu ży cia ole ju na pę do we go.
Oprócz więk sze go sil ni ka, waż ną za le tą no wych,
ma łych ła do wa rek ko ło wych Cat se rii M jest bez -
stop nio wy, elek tro nicz nie ste ro wa ny hy dro sta tycz -
ny układ na pę do wy z trze ma try ba mi pra cy. Do -

myśl nie jest usta wio ny tryb To rque Co nver ter,
w któ rym ła do war ka za cho wu je się, jak by by ła wy -
po sa żo na w kla sycz ny układ na pę do wy ze zmien -
ni kiem mo men tu. Po zdję ciu no gi z „ga zu” na stę -
pu je więc ha mo wa nie sil ni kiem, umoż li wia jąc zjeż -
dża nie ze wznie sień przy za cho wa niu sta łej pręd -
ko ści jaz dy i bez uży cia ha mul ców za sad ni czych.
Z ko lei w try bie „Hy stat” ma szy na za trzy mu je się
na tych miast po zwol nie niu pe da łu przy spie sze nia,
co zna czą co uła twia ste ro wa nie ła do war ką
i zwięk sza bez pie czeń stwo pra cy. Do dys po zy cji
ope ra to ra jest jesz cze tryb „Ice”, po pra wia ją cy wy -
daj ność ła do war ki na śli skich na wierzch niach. Po -
przez ogra ni cze nie si ły na pę do wej prze ka zy wa nej
na ko ła za po bie ga ich buk so wa niu i tym sa mym
po lep sza trak cję ma szy ny, zmniej sza zu ży cie pa li -

www.b-m.pl

Małe ładowarki Cat serii M 
do zastosowań komunalnych
Małe ładowarki Cat serii M 
do zastosowań komunalnych

Od sierpnia bieżącego roku będą dostępne małe ładowarki kołowe Cat serii M, tj. modele 926M,
930M i 938M, które zastąpią cieszące się ogromną popularnością w wielu różnych branżach
maszyny 924K, 930K i 938K.

a Wy się gnik ty pu High Lift oraz
łyż ka wy so kie go wy sy pu za -
pew nia wy so kość wy ła dun -
ku prze kra cza ją cą 4 m, po -
zwa la jąc na wy god ną ob słu -
gę kon te ne rów wiel ko po -
jem no ścio wych i na czep
z ru cho mą pod ło gą bez ko -
niecz no ści sto so wa nia ramp
czy na jaz dów

f Du ża, kom for to wa ka bi na
jest nie mal w ca ło ści
prze szklo na, za pew nia jąc
od po wied ni wi dok na na -
rzę dzie ro bo cze i oto cze -
nie ma szy ny. Oprócz
stan dar do we go wy świe -
tla cza moż na za mó wić
mo ni tor, na któ rym sta le
jest po ka zy wa ny ob raz
z ka me ry co fa nia

http://www.b-m.pl/
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wa i ogu mie nia. Za sad ni czą część ukła du na pę -
do we go wszyst kich trzech ma szyn sta no wi pom -
pa hy drau licz na za si la ją ca dwa hy dro mo to ry, ale
w ce lu osią gnię cia jak naj lep szej eko no mi ki pa li -
wo wej pra cu ją one jed no cze śnie tyl ko w okre ślo -
nych sy tu acjach, np. gdy łyż ka „wbi ja” się w ja kąś
pry zmę. Je śli ła do war ka jest już w ru chu i prze -
miesz cza za ła do wa ny uro bek, do jej na pę du wy -
star cza tyl ko je den hy dro mo tor.
Prak tycz nym roz wią za niem jest rów nież funk cja
„Po wer By Ran ge”, czy li moż li wość wy bo ru jed -
ne go z czte rech za kre sów jaz dy. Pierw szy sto su -
je się w sy tu acjach, gdy cy kle ro bo cze są zdo mi -
no wa ne przez ła do wa nie. W dru gim oprócz prac
prze ła dun ko wych ope ra tor mu si po ko ny wać nie -
wiel kie od le gło ści, na to miast trze ci zo stał prze wi -
dzia ny do sy tu acji, w któ rych są one jesz cze dłuż -
sze. Ostat ni, czwar ty tryb jest prze zna czo ny tyl ko
do jaz dy. W momencie jego załączenia pręd kość
ob ro to wa sil ni ka zo sta je ob ni żo na o 200 obr./min
bez zmniej sze nia pręd ko ści jaz dy. Gwa ran tu je to
niż sze zu ży cie pa li wa rzę du 5-10%, pod czas ta -
kich prac, jak trans port urob ku na bar dzo du że
od le gło ści czy usu wa nie śnie gu.
Opa ten to wa na przez fir mę Ca ter pil lar dru ga ge ne -
ra cja zop ty ma li zo wa ne go ukła du ki ne ma tycz ne go
wy się gni ka ty pu „Z” łą czy du ży udźwig i si ły od -
spa ja nia ty po we dla ta kich roz wią zań z za le ta mi
pod no sze nia rów no le głe go spo ty ka nymi w wie lo -
funk cyj nych no śni kach osprzę tu. W po rów na niu
z po przed nią ge ne ra cją wy róż nia się on lep szą wi -
docz no ścią osią gnię tą po przez zmia nę kształ tu
prze kro ju po przecz nej bel ki wy się gni ka oraz do -
kład niej szym pod no sze niem rów no le głym, za któ -
re od po wia da nie tyl ko sa ma ki ne ma ty ka, ale tak -
że hy drau licz ny sys tem kom pen sa cji po ło że nia
na rzę dzia ro bo cze go Per fect Pa ral le lism. W opar -
ciu o sy gna ły czuj ni ków ob ro tu w ukła dzie za wie -
sza nia osprzę tu utrzy mu je on pod no szo ny ła du -
nek w po zio mie z do kład no ścią do ± 2 stop ni. 
Rów nie przy dat ną funk cją jest moż li wość re gu la cji
prze pły wu w ukła dzie hy drau licz nym osprzę tu. Zwy -
kle pra cu je on z mak sy mal ną pręd ko ścią, za pew -
nia jąc jak naj krót sze cy kle ro bo cze, ale są sy tu acje,
gdy wy ma ga na jest więk sza pre cy zja lub po wol ne
opróż nia nie za war to ści łyż ki, np. pod czas za ła dun -
ku od pa dów na li nię sor tow ni czą. W ma szy nach
tych moż na też wy łą czyć funk cję spo wal nia nia si -
łow ni ków przy do bie gu do krań co wych po zy cji, np.
w ce lu ła twiej sze go wy ła dun ku wy so ko adhe zyj nych
ma te ria łów. Cie ka wym roz wią za niem za rów no
pod wzglę dem kom for tu pra cy ope ra to ra, jak rów -
nież ob ni że nia cał ko wi tych kosz tów eks plo ata cji ła -
do war ki jest funk cja au to ma tycz ne go po wro tu łyż ki
do wy ma ga nej po zy cji, np. ła do wa nia. Źle do bra ny
kąt na tar cia łyż ki po wo du je szyb sze zu ży cie na rzę -
dzia ro bo cze go i utrud nia jej wy peł nie nie. Aby sko -
rzy stać z tej funk cji, wy star czy moc niej prze su nąć
joy stick, po ko nu jąc wy czu wal ny opór.
W no wych ła do war kach są rów nież do stęp ne licz -
ne roz wią za nia do dat ko we, ma ją ce na ce lu pod -

nie sie nie wy daj no ści ma szyn, zwięk sze nie bez -
pie czeń stwa pra cy i uła twie nie ob słu gi co dzien -
nej. Za przy kład mo że po słu żyć pa kiet oświe tle -
nia LED, któ ry obej mu je przed nie i tyl ne świa tła
ro bo cze, oświe tle nie dio do we punk tów ob słu go -
wych w prze dzia le sil ni ko wym, tj. po mia ru po zio -
mu ole ju i cie czy chło dzą cej oraz oświe tle nie ob -
sza ru wle wu pa li wa. Na li ście wy po sa że nia opcjo -
nal ne go znaj du je się rów nież sys tem wy kry wa nia
obiek tów z ty łu ma szy ny (Ob ject De tec tion Sys -
tem). W pod sta wo wej kom ple ta cji ge ne ru je
ostrze że nia dźwię ko we w ka bi nie, na to miast
w roz sze rzo nej wy świe tla ob raz z ka me ry co fa nia
na do dat ko wym mo ni to rze, tak że w cza sie jaz dy
do przo du, co jest już wy mo giem np. w Wiel kiej
Bry ta nii. Stan dar do wo są mon to wa ne więk sze lu -
ster ka ze wnętrz ne z dol nym zwier cia dłem sze ro -
ko kąt nym, dzię ki któ re mu moż na ob ser wo wać
ob szar wo kół tyl nych kół ma szy ny.
Każ da z trzech no wych ła do wa rek mo że być fa -
brycz nie wy po sa żo na w pa kiet roz wią zań przy sto -
so wu ją cych je do pra cy w za kła dach prze twa rza -
nia od pa dów, sor tow niach czy na skła do wi skach
od pa dów. Do stęp ne są róż ne go ro dza ju osło ny
pod wo zia, prze gu bu mię dzy przed nią i tyl ną czę -
ścią ra my, osło ny si łow ni ków hy drau licz nych, za -
bez pie cze nia siat ko we ka bi ny, re flek to rów czy
w koń cu wen ty la to ra i chłod ni cy z ty łu ma szy ny.
Dla po lep sze nia wa run ków pra cy ope ra to ra moż na
za sto so wać wstęp ny filtr RE SPA w ukła dzie ogrze -
wa nia, kli ma ty za cji i wen ty la cji, a tak że zwięk szyć
nad ci śnie nie wy twa rza ne w ka bi nie, któ re w jesz -
cze lep szy spo sób ogra ni cza wni ka nie do wnę trza
drob nych za nie czysz czeń. Ma szy ny prze zna czo ne
do ta kich za sto so wań czę sto są rów nież wy po sa -
ża ne we wstęp ny, cy klo no wy filtr po wie trza kie ro -
wa ne go do sil ni ka, któ ry wy dłu ża okres przy dat no -
ści fil trów za sad ni czych, a tak że spe cja li stycz ne
opo ny. Wśród naj po pu lar niej szych ro dza jów jest
ogu mie nie ty pu L5, li te, bądź li te z po przecz ny mi
otwo ra mi cy lin drycz ny mi le piej amor ty zu ją cym
wstrzą sy. Wszyst kie po wyż sze ele men ty moż na za -
ma wiać w pa kie tach lub po je dyn czo, co po zwa la
na ła twe skom ple to wa nie ma szy ny ide al nie od po -
wia da ją cej kon kret nym wa run kom eks plo ata cji.

a Od śnie ża nie dróg al bo po -
ko ny wa nie więk szych dy -
stan sów mo że być re ali zo -
wa ne na naj wyż szym,
czwar tym za kre sie pra cy hy -
dro sta tycz ne go ukła du na -
pę do we go, przy któ rym
pręd kość ob ro to wa sil ni ka
jest ob ni ża na o 200
obr./min. Gwa ran tu je to niż -
sze zu ży cie pa li wa, jed no -
cze śnie przy za cho wa niu
wy ma ga nej pręd ko ści jaz dy

a W wie lu za sto so wa niach ko -
mu nal nych obo wiąz ko wym
wy po sa że niem każ dej ła do -
war ki są za bez pie cze nia ka -
bi ny oraz re flek to rów sta lo -
wy mi siat ka mi

a W no wych ła do war kach Cat
stan dar do wo są mon to wa ne
łyż ki se rii Per for man ce, któ -
rych sto pień na peł nie nia
się ga na wet 115%

a Je śli ła do war ka ma być wy ko -
rzy sty wa na do od śnie ża nia,
war to do po sa żyć ją w błot ni ki
z li stwa mi do usu wa nia śnie gu
przy kle ja ją ce go się do opon
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Do stęp ny w Eu ro pie ty po sze reg obej mu je spy char -
ki: 1150M (o ma sie eks plo ata cyj nej 14 ton), 1650M
(18 ton) i 2050M (20 ton). Do ich na pę du jest sto -
so wa ny sil nik FPT o po jem no ści 6,7 li tra, speł nia ją -
cy nor my emi sji spa lin Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB.
Za ob rób kę ga zów wy lo to wych od po wia da układ
se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR), bez fil tra
czą stek sta łych. Roz grze wa się on mak sy mal nie
do 300°C, dzię ki cze mu zna ko mi cie mo że funk cjo -
no wać w śro do wi sku o znacz nym za py le niu. No we
ma szy ny wy róż nia ją się tak że bar dzo du żą si łą
ucią gu, wy daj nym ukła dem chło dze nia, uprosz czo -
ną ob słu gą ser wi so wą i ła two ścią ste ro wa nia. Każ -
da spy char ka mo że być wy po sa żo na w je den
z czte rech ro dza jów pod wo zia (LT, XLT, WT, LGP),
w do dat ku z dwo ma ty pa mi gą sie nic – stan dar do -
wy mi CLT (Ca se Lu bri ca ted Tracks) lub opcjo nal -
ny mi CELT (Ca se Exten ded Li fe Tracks) o wy dłu -
żo nej ży wot no ści. Bio rąc jesz cze pod uwa gę kil ka
róż nych od mian le mie szy, ła two do brać ma szy nę
do kon kret nych wa run ków eks plo ata cji.
Spy char ki co raz czę ściej znaj du ją za sto so wa nie
w za kła dach ko mu nal nych, gdzie są wy ko rzy sty -
wa ne do roz gar nia nia i za gęsz cza nia od pa dów

na skła do wi skach. Wy cho dząc na prze ciw tym po -
trze bom Ca se Con struc tion do po sa ża ofe ro wa ne
przez sie bie ma szy ny w sze reg roz wią zań, dzię ki
któ rym za pew nia ją one mak sy mal ne bez pie czeń -
stwo i wy daj ność na wet w tak eks tre mal nym śro -
do wi sku pra cy. Ich opra co wy wa niu przy świe ca ło
za ło że nie, by jak naj le piej chro ni ły ma szy nę i ope -
ra to ra przed za gro że nia mi spo ty ka ny mi na skła do -
wi skach, ale bez po gor sze nia wi docz no ści, utrud -
nie nia czyn no ści ob słu go wych czy w koń cu „ze -
psu cia” no wo cze sne go de si gnu spy cha rek Ca se.
Opcje „ko mu nal ne” za po bie ga ją gro ma dze niu się
za nie czysz czeń oraz eli mi nu ją awa rie, do ja kich
mo gło by dojść na sku tek uszko dzeń me cha nicz -
nych spo wo do wa nych prze do sta niem się od pa -
dów do klu czo wych pod ze spo łów ma szy ny. Wśród
naj waż niej szych ele men tów jest kra tow ni ca mon to -
wa na na le mie szu, któ ra za po bie ga prze sy py wa niu
się od pa dów w kie run ku chłod ni cy i zwięk sza po -
jem ność na rzę dzia ro bo cze go. W po rów na niu
do ma szyn w stan dar do wej kom ple ta cji, osło na
chłod ni cy jest ina czej wy pro fi lo wa na i ma wzmoc -
nio ną kon struk cję. To sa mo do ty czy wstęp ne go fil -
tra po wie trza, któ ry na ży cze nie klien ta mo że być
obu do wa ny spe cjal ną siat ką, eli mi nu ją cą prze do -
sta wa nie się więk szych za nie czysz czeń. Z punk tu
wi dze nia eks plo ata cji ta kich ma szyn na skła do wi -
sku od pa dów waż ny mi ele men ta mi są rów nież
przed nie i tyl ne bel ki zgar nia ją ce, któ re za po bie ga -
ją gro ma dze niu się od pa dów na gą sie ni cach. Osło -
ny tyl ne i bocz ne nad wo zia chro nią zbior nik ole ju
hy drau licz ne go, pły nu AdBlue i pa li wa, a nad ci śnie -
nio wy sys tem oczysz cza nia po wie trza z ak tyw nym
fil trem wę glo wym neu tra li zu je ga zy i opa ry wni ka -
ją ce do wnę trza ka bi ny. Mon taż sys te mu obej mu je
do dat ko we uszczel nie nia, któ re zwięk sza ją je go
efek tyw ność i ogra ni cza ją kosz ty eks plo ata cji.
Oprócz opcji do pra cy na skła do wi skach od pa dów,
Ca se ofe ru je rów nież fa brycz ne ele men ty do dat ko -
we przy sto so wu ją ce spy char ki do pra cy w le sie. Są
to m.in. osło ny wszyst kich po wierzch ni prze szklo -
nych w po sta ci sta lo wych krat otwie ra nych na za -
wia sach, osło na mo du łu kli ma ty za cji, po kry wy sil ni -
ka, osło ny si łow ni ków hy drau licz nych, re flek to rów
ro bo czych oraz ażu ro wa nad staw ka do le mie sza.
Fir ma IN TRAC Pol ska, je dy ny au to ry zo wa ny de -
aler pro duk tów mar ki Ca se w na szym kra ju, mo -
że się już po chwa lić pierw szą spy char ką no wej
se rii M sprze da ną do bran ży ko mu nal nej. Mo -
del 1650M tra fił do wo je wódz twa pod la skie go,
gdzie bę dzie pra co wał przy usu wa niu żuż la i po -
pio łu w spa lar ni od pa dów.

MASZYNY KOMUNALNE
www.casece.com

Spycharki Case nie tylko dla budowlanki!
Najnowsze spycharki gąsienicowe Case serii M są produkowane w Stanach Zjednoczonych.
Oferta tych maszyn przeznaczona na rynek europejski obejmuje trzy modele, przy czym każdy
z nich może być wyposażony w fabryczny pakiet rozwiązań przystosowujących je do pracy 
na składowiskach odpadów.

a Ofer ta spy cha rek Ca se naj -
now szej se rii M obej mu je
trzy mo de le, ale każ dy z nich
za pew nia ol brzy mie moż li -
wo ści kon fi gu ra cyj ne, po -
zwa la jąc na ide al ne skom -
ple to wa nie ma szy ny pod
kon kret ne po trze by

a Bocz ne i tyl ne osło ny nad -
wo zia chro nią przed uszko -
dze nia mi zbior nik ole ju hy -
drau licz ne go, pły nu AdBlue
i pa li wa

d Ażu ro wa nad staw ka za po -
bie ga prze sy py wa niu się od -
pa dów, zwięk sza po jem ność
le mie sza, a jed no cze nie nie
ogra ni cza wi docz ności

s Siat ka na wstęp nym fil trze
po wie trza to pro sty, a za ra -
zem bar dzo sku tecz ny spo -
sób za po bie ga ją cy wni ka niu
do nie go więk szych za nie -
czysz czeń

http://www.casece.com
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Wła ści cie la mi ZZO jest 15 gmin z po wia tów żar -
skie go, ża gań skie go i kro śnień skie go, a klien ta -
mi są w su mie 22 gmi ny, czy li 200 tys. miesz kań -
ców. Prze pu sto wość za kła du wy no si 72 tys. ton
od pa dów rocz nie, z cze go je dy nie 10% tra fia
na kwa te rę. Tak do bry wy nik to za słu ga po nad 80
oso bo wej za ło gi ZZO, in sta la cji sor tow ni czej
i kom po stow ni, a tak że 4 ła do wa rek Vo lvo dba ją -
cych o we wnętrz ną lo gi sty kę za kła du me cha nicz -
no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów, pra -
cu ją cej na ba zie tech no lo gii fir my Eg ger smann.
Obec nie za kład pra cu je peł ną pa rą. Z uwa gi
na roz le gły ob szar dzia ła nia ko niecz ne by ło tak -
że wy bu do wa nie sta cji prze ła dun ko wej w Lub -
sku, aby unik nąć kosz tow nych prze jaz dów
śmie cia rek do za kła du w Mar szo wie. Tam ze -
bra ne w oko li cy od pa dy za ła do wy wa ne są
do kon te ne rów o po jem no ści 32 m3 lub na na -
cze py z ru cho mą pod ło gą. Obiekt skła da się
z ha li prze ła dun ku od pa dów, wa gi sa mo cho do -
wej, bu dyn ku wa go we go wraz z za ple czem so -
cjal nym, bok sów ma ga zy no wych, dróg i pla ców
tech no lo gicz nych, zbior ni ka na wo dy desz czo -
we i roz to po we, zbior ni ka na ście ki sa ni tar ne
oraz bro dzi ka de zyn fek cyj ne go. Moż li wo ści
prze ła dun ku od pa dów ko mu nal nych zmie sza -
nych się ga ją ilo ści min. 26.000 Mg w cią gu ro -
ku, w try bie jed no zmia no wym. W oby dwu lo ka -
li za cjach – Mar szo wie i Lub sku – pra cu ją no we
ła do war ki mar ki Vo lvo.

Użyt ko wa ne mo de le to Vo lvo L45G (2 eg zem pla -
rze), Vo lvo L50G oraz Vo lvo L60G. Pod sta wo we
za da nia ma szyn to za ła du nek od pa dów na sta cji
prze ła dun ko wej w Lub sku, utrzy my wa nie po rząd -
ku (Vo lvo L45G z łyż ką wy so kie go wy sy pu, wi dła -
mi i oprzy rzą do wa niem do zi mo we go i let nie go
utrzy ma nia dróg i pla ców), a w ZZO w Mar szo -
wie – za ła du nek li nii sor tow ni czej, za ła du nek roz -
drab niar ki do od pa dów wiel ko ga ba ry to wych, od -
biór od zy ska nych su row ców, za ła du nek sa mo -
cho dów cię ża ro wych su row ca mi wtór ny mi (Vo lvo
L45/50G) oraz ob słu ga kom po stow ni i prze sie wa -
cza do kom po stu Dop p stadt (Vo lvo L60G). 
Ma szy ny tra fi ły do za kła du zgod nie z pro ce du rą
prze tar go wą, ale ich wy bór nie był wy łącz nie
kwe stią ce ny. Pra cow ni cy wszyst kich szcze bli są
z nich bar dzo za do wo le ni – od ope ra to rów po -
cząw szy, a na kie row nic twie koń cząc. Do ce nia -
ny jest kom fort pra cy ope ra to ra, szyb kość, wy -
daj ność, ni skie zu ży cie pa li wa i bez a wa ryj ność
pro duk tów Vo lvo. Mi łym wi do kiem by ły pa nie
pra cu ją ce na ła do war kach Vo lvo. Ma szy ny te
wydają się być wręcz stworzone dla płci pięk nej,
bo jak przy sta ło na kon cern ze Szwe cji, któ ry sły -
nie z sil ne go rów no upraw nie nia ko biet i męż -
czyzn, Volvo two rzy pro duk ty wy god ne w ob słu -
dze rów nież dla słab szej fi zycz nie gru py użyt -
kow ni ków. Tymczasem umie jęt no ści pań w za -
kre sie ope ro wa nia ła do war ka mi są czę sto kroć
wyż sze niż pa nów. Ope ra to rzy ce nią kom pak to -
we wy mia ry mo de li L45/50G, któ re mogą
dosłownie wszę dzie wje chać, a za pas mo cy god -
ny więk szych modeli maszyn po zwa la wy ko nać
na wet naj cięż sze za da nia. Do ce nia ne jest tak że
wy god ne wej ście do ka bi ny. W cią gu dnia zmie -
nia ne jest oprzy rzą do wa nie (łyż ki, wi dły, chwy -

www.volvoce.pl

Vo lvo za ra bia na sie bie
Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów Spół ka z o.o.
w Mar szo wie ko ło Żar (wo je wódz two lu bu skie) roz po -
czął dzia łal ność w lu tym bie żą ce go ro ku. Aż 60%
kosz tów in we sty cji po kry ły fun du sze unij ne, a po zo -
sta łe 40% sa mi udzia łow cy oraz za cią gnię ty kre dyt.
Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy niósł po nad 68 milionów
złotych – nie ma ło, ale pie nią dze wy da no „z gło wą”. 

a Ła do war ki L45/50G wy ko -
nu ją naj bar dziej zróż ni co wa -
ną pra cę w ZZO, a po ma ga -
ją im w tym róż ne łyż ki i wi -
dły. Za ku pu osprzę tu do ko -
na no ra zem z ma szy na mi

f „To pierw sza ła do war ka w mo -
im ży ciu, ale wcze śniej mia -
łam już do czy nie nia z ko par -
ką. Vo lvo jest wy god ne i przy -
tul ne. Bar dzo lu bię nim pra co -
wać, mam z te go wiel ką przy -
jem ność, a po pra cy nie je -
stem bar dzo zmę czo na. Cie szę
się, że za ufa no nam, ko bie tom
po wie rza jąc ta ki sprzęt” – mó -
wi Mał go rza ta Bo rej szo

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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tak do bel) więc i ope ra tor mu si się kil ka krot nie
po fa ty go wać po za ka bi nę – er go no micz ne stop -
nie po ma ga ją to uczy nić bez piecz nie i wy god nie.
Ma szy nę Vo lvo L45G za sta li śmy przy za ła dun ku
wor ków z od pa da mi do roz ry war ki. Vo lvo jest
szyb kie i zwrot ne, a łyż ka o po jem no ści 3,5 m3

w peł ni speł nia wy ma ga nia klien ta. Do za ła dun -
ku kon te ne rów wiel ko po jem no ścio wych lub na -
czep z ru cho mą pod ło gą przy dat na jest funk cja
wy so kie go wy sy pu, w któ rą wy po sa żo ne są oba
mo de le Vo lvo L45/50G. Z uwa gi na nie prze wi dy -
wal ną za war tość do staw ła do war ki za opa trzo no
w okra to wa nie przed niej szy by – ni gdy nie wia -
do mo, co znaj dzie się w do sta wie i jak to „coś”
za cho wa się w trak cie ma ni pu la cji. W ha li przy ję -
cia od pa dów pa nu je du że za py le nie, wy wo ła ne
roz ła dun kiem, dla te go fil try ma szyn dość czę sto
mu szą być czysz czo ne sprę żo nym po wie trzem.
Na szczę ście nie jest to skom pli ko wa na czyn -
ność, gdyż do stęp do fil trów jest bar dzo wy god -
ny, m.in. dzię ki au to ma tycz nie otwie ra nym po -
kry wom ko mo ry sil ni ko wej. Mniej sze ła do war ki
od bie ra ją tak że su row ce po sor to wa ne i kie ru ją je
do miejsc ocze ki wa nia na wy sył kę. Do te go ce lu
słu ży ga ma kil ku ły żek, wi deł i chwy ta ków.
Ła do war ka Vo lvo L60G naj czę ściej pra cu je
w kom po stow ni. Za ła du nek ko mór kom po stow ni
od pa da mi bio de gra do wal ny mi z li nii sor tow ni -
czej od by wa się zauto ma ty zo wa nym ta śmo cią -
giem od gó ry, ale roz ła du nek mu si już być do -
ko ny wa ny ła do war ką Vo lvo L60G, któ ra prze wo -
zi ma te riał 5-me tro wą łyż ką do de kom pak to ra.
Po tem ma te riał tra fia na plac doj rze wa nia,
w oko li ce prze sie wa cza Dop p stad, któ ry wy od -
ręb nia dwie frak cje: frak cja bio lo gicz na tra fia
na hał dę, a resz ta po roz drob nie niu i kwa li fi ko -
wa nej gra nu la cji za mie nia się w pa li wo RDF. Pra -
wie pół ro ku współ pra cy z Vo lvo skła nia do wy -
cią gnię cia pierw szych wnio sków – jak spra wu ją
się za ku pio ne ła do war ki? 
Oka zu je się, że Vo lvo to bar dzo trwa łe i ta nie
w eks plo ata cji ma szy ny. Jak pod kre śla Ma ciej
Bor kow ski, kie row nik zmia no wy in sta la cji, Vo lvo
za ra bia sa mo na sie bie. – Już na sa mym zu ży ciu

pa li wa moż na za osz czę dzić na za kup ko lej nej
ma szy ny. W po rów na niu z po przed nio użyt ko wa -
ną ła do war ką (na sta rym skła do wi sku) pol skiej
pro duk cji – o pa ra me trach zbli żo nych do Vo lvo
L60G – kon sump cja pa li wa na po zio mie 6,33 l/h
wo bec po nad 30 l/h jest po ra ża ją ca na ko rzyść
Vo lvo. Obec nie ma szy ny ma ją już prze pra co wa -
ne po ok. 2.000 go dzin. To wy nik dwu zmia no wej
pra cy. Ale sa mej sen su stric to pra cy wi docz nej
na licz ni ku „prze bie gu” jest do ośmiu go dzin
dzien nie na obu zmia nach ra zem wzię tych. Wy -
da je się to ma ło, ale róż ne cy kle pra cy wy mu sza -
ją czę ste po sto je, czy to w trak cie przerw tech -
no lo gicz nych, obo wiąz ko wych przerw dla ope ra -
to rów, czy ob słu gi co dzien nej, ta kiej jak czysz -
cze nie fil trów czy uzu peł nia nie pa li wa. 
Przy ta kim ob ło że niu pra cą test prze cho dzi tak -
że ob słu ga tech nicz na Vo lvo, któ ra jest zmu -
szo na do „wstrze le nia” się w gra fik ZZO. To
waż ne, bo licz ba ła do wa rek w ZZO jest do bra -
na bar dzo pre cy zyj nie i wszel kie prze dłu ża ją ce
się za bie gi ser wi so we mo gły by za kłó cić cykl
tech no lo gicz ny za kła du. Na wierzch nie w ca łym
za kła dzie są utwar dzo ne, więc nie ma pro ble -
mów z eks plo ata cją ogu mie nia. Je dy ne uszko -
dze nie, ja kie mia ło miej sce, zwią za ne by ło
z uży ciem ła do war ki L60G w ha li. Ja ko, że
miej scem pra cy tej ła do war ki po win na być tyl -
ko sor tow nia za sto so wa no opo ny szo so we.
Pra ca w ha li spo wo do wa ła prze bi cie ogu mie -
nia. Po zo sta łe ma szy ny za opa trzo ne są w bar -
dziej od por ną wer sję opon, tj. ty pu L -5. Od tej
po ry bar dziej re stryk cyj nie prze strze ga ny jest
ob szar pra cy wy zna czo ny dla Vo lvo L60G. Cie -
ka wost ką jest pro gno za stop nia wy eks plo ato -
wa nia opon, ja ką fir ma Go ody ear przed sta wi ła
ZZO. W wa run kach pa nu ją cych na sta rym skła -
do wi sku zu ży cie opon mia ło utrzy my wać się
na po zio mie 1 mm w cią gu 80 go dzin pra cy.
Obec nie spo dzie wa ny jest wy nik o 20 go dzin
lep szy, co po wo du je dal sze ob ni że nie kosz tów
eks plo ata cji ma szyn.

a Du że za py le nie w ha li wy -
ma ga na wet dwu krot ne go
w cią gu dnia czysz cze nia fil -
trów po wie trza. Z tej sa mej
przy czy ny ser wis Vo lvo przy -
jeż dża co 500 go dzin pra cy

s Ła do war ka Vo lvo L60G jest
wy ko rzy sty wa na głów nie
w kom po stow ni. Aby opty -
mal nie wy ko rzy stać jej moż -
li wo ści, zo sta ła wy po sa żo na
w łyż kę o po jem no ści 5 m3.
Tan ko wa nie ma szyn od by -
wa się na wła snej sta cji ze
zbior ni kiem 5.000 dm3
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Wraz ze zmia ną na zwy Cam so ca ły swój wy si łek
kon cen tru je w roz wią za niach dla seg men tu off -
-ro ad, któ ry sta no wi je de na ście pro cent świa to -
we go ryn ku opon i gą sie nic gu mo wych. Wy so ka
spe cja li za cja dzia łań po zwa la na gro ma dze nie
bar dzo szcze gó ło wej wie dzy na te mat ryn ku
OTR, a tym sa mym iden ty fi ka cję spe cy ficz nych
po trzeb klien tów, któ re są nie zwy kle cen ne
przy roz wo ju opon i gą sie nic, do sto so wy wa nych
nie tyl ko do zmie nia ją cych się tren dów w kon -
stru owa niu po jaz dów i ma szyn, ale tak że
przy udzia le ich użyt kow ni ków.
– Wpro wa dze nie Cam so pod kre śla suk ces, ja ki
osią gnę ła na sza fir ma w cią gu za le d wie kil ku lat.
Sta li śmy się dru gą co do wiel ko ści fir mą na świe -
cie, któ ra zaj mu je się pro duk cją wy spe cja li zo wa -
nych opon, gą sie nic i sys te mów gą sie ni co wych
do po jaz dów seg men tu off -the -ro ad – mó wi Pier re
Mar co uil ler, pre zes i dy rek tor ge ne ral ny Cam so.
Przez sie dem lat war tość sprze da ży Cam so wzro -
sła z 95 mln do po nad 1 mld USD. To efekt do star -
cza nia pro duk tów i roz wią zań do czte rech seg men -
tów ryn ku OTR. Są ni mi ma szy ny, po jaz dy i urzą -
dze nia do trans por tu we wnętrz ne go, bu dow nic twa,
rol nic twa oraz po jaz dy Powersport.
Pro du cen ci ogu mie nia ty po wo dro go we go do sa -
mo cho dów oso bo wych i cię ża ro wych ma ją na ce -
lu opra co wa nie opon, któ re są wy ko rzy sty wa ne
nie mal przez ca ły okres eks plo ata cji na na -
wierzch niach utwar dzo nych. Zu peł nie ina czej wy -
glą da sy tu acja w przy pad ku ogu mie nia te re no we -
go, bo jest ono sto so wa ne na bar dzo zróż ni co -
wa nych pod ło żach i wszę dzie ocze ku je się
od nie go jed na ko wo do brych pa ra me trów. – Moż -
na po my śleć, że pro duk cja opon szo so wych i off -
-ro ado wych jest iden tycz na, ale to bar dzo myl ne
po dej ście. My wie my, jak du że róż ni ce wy stę pu ją
mię dzy ty mi dwie ma gru pa mi pro duk to wy mi, a lu -

dzie któ rzy pra cu ją w na szej fir mie po świę ca ją
na co dzień mnó stwo cza su sta ra jąc się zro zu -
mieć zło żo ność pro ble mów i wy zwań, z któ ry mi
mie rzą się ope ra to rzy – do da je Pier re Mar co uil ler.
Ze spół Cam so okre śla się mia nem „Ro ad Free”, co
ozna cza uwol nie nie się od utar tych ście żek, du że

za an ga żo wa nie w roz wój re pre zen to wa nej przez
sie bie bran ży i sta łe po lep sza nie re la cji z klien ta mi.
Do ta kie go sa me go po dej ścia fir ma sta ra się prze -
ko ny wać wszyst kich swo ich part ne rów.
Cam so pro jek tu je, pro du ku je i dys try bu uje wy so -
kiej ja ko ści opo ny, fel gi, gą sie ni ce i sys te my gą -
sie ni co we. Współ pra cu je z głów ny mi pro du cen -
ta mi ma szyn i po jaz dów, ta ki mi jak To yo ta, Ca ter -
pil lar, John De ere, BRP i wie lo ma in ny mi, a tak że
licz ny mi sie cia mi dys try bu cji. Cam so za trud nia
po nad 7.500 pra cow ni ków w 27 kra jach. Fir ma
ma 4 cen tra ba daw czo -roz wo jo we i 24 za kła dy
pro duk cyj ne. Jej pro duk ty są do stęp ne w po -
nad 100 kra jach na wszyst kich kon ty nen tach.
Do dat ko wym atutem są in no wa cyj ne na rz´ dzia, do -
sto so wy wa ne do aktualnych po trzeb pro gra my
kom pu te ro we, któ re ma jà na ce lu opty ma li za cj´ ob -
s∏u gi ryn ku w zakresie do st´p no Êci i szyb ko Êci re -
ali za cji do star cza nych to wa rów za rów no z fa bry ki,
ma ga zy nu w Pol sce, jak rów nie˝ zlo ka li zo wa ne go
w Niem czech Eu ro pej skie go Cen trum Dys try bu cji.

www.camso.pl

Ca mo plast So li de al zmie nia się w Cam so
Spół ka Ca mo plast So li de al zmie ni ła na zwę na Cam so, dla te go od dział w Pol sce rów nież zmie -
nia swo ją do tych cza so wą na zwę So li de al Pol ska S.A. na Cam so Pol ska S.A. Po okre sie przej -
ścio wym na zwa Cam so bę dzie rów nież marką dla wszyst kich wy twa rza nych pro duk tów, czy li
opon, gą sie nic i sys te mów gą sie ni co wych.

s Cam so dys po nu je bar dzo
roz bu do wa ną ga mą ogu -
mie nia ty pu off -ro ad prze -
zna czo ne go do ma szyn i po -
jaz dów wy ko rzy sty wa nych
m.in. bu dow nic twie, rol nic -
twie i bran ży ko mu nal nej

f Ze spół Cam so okre śla się mia -
nem „Ro ad Free”, co ozna cza
uwol nie nie się od utar tych
ście żek, du że za an ga żo wa nie
w roz wój re pre zen to wa nej
przez sie bie bran ży i sta łe po -
lep sza nie re la cji z klien ta mi 

d Cam so po sia da na rz´ dzia po -
zwa la jà ce zop ty ma li zo waç ob -
s∏u g´ ryn ku w za kre sie do st´p -
no Êci i szyb ko Êci re ali za cji za -
mó wieƒ z ma ga zy nu w Pol sce

http://camso.co
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Fir ma od po cząt ku na sta wio na by ła na wy mia nę
han dlo wą z by ły mi re pu bli ka mi ZSRR.
Okiełznawanie tamtejszych ryn ków  roz po czę ło
się od im por tu do Pol ski czę ści za mien nych
do ra dziec kich ma szyn dro go wych. Był to przy -
sło wio wy strzał w dzie siąt kę. Ich pol scy użyt kow -
ni cy prze ży wa li bo wiem ol brzy mie kło po ty, zo sta li
nie mal z dnia na dzień od cię ci tak że od do staw
czę ści, co unie moż li wia ło nor mal ną eks plo ata cję.
Na pol ski ry nek wcho dzi li co praw da co raz sze -
rzej za chod ni pro du cen ci, ale ro dzi mi dro go wcy
nie by li tak za sob ni, by prze siąść się na ich
sprzęt. Ra dziec kie ma szy ny nie by ły jesz cze nad -
mier nie wy eks plo ato wa ne, mia ły tak że tę
niewątpliwą za le tę, że ich sto sun ko wo pro sta kon -
struk cja by ła do sko na le zna na polskim ope ra to -
rom i me cha ni kom. MISTA wy peł ni ła tę ryn ko wą
lu kę, spro wa dza jąc do Pol ski czę ści za mien ne
i kom po nen ty  do rów nia rek dro go wych, cią gni -
ków gą sie ni co wych, ła do wa rek i ko par ko -ła do wa -
rek za stępując coraz bardziej niemrawe centrale
han dlu za gra nicz ne go. Na tu ral ną ko le ją rze czy
na stęp nym eta pem stał się im port kom plet nych
ma szyn róż ne go ty pu. Cią gle jesz cze znaj do wa ły
one na byw ców, choć pol skie fir my nę co ne ofer -
ta mi za ku pu no wych i uży wa nych ma szyn za -
chod nich co raz mniej przy chyl nie pa trzy ły
na sprzęt z ra dziec kim ro do wo dem. MISTA
znalazła salomonowe rozwiązanie po le gające
na „uszla chet nia niu” ma szyn zza wschod niej gra -
ni cy. Po uzy ska niu cer ty fi ka tu „B” kon ty nu ując ich
im port i dys try bu cję, pol ska fir ma za czę ła za stę -
po wać newralgiczne pod ze spo ły za chod ni mi pro -
duk ta mi, ta ki mi jak sil ni ki czy ele men ty układów
hy drau li cznych. Stąd bli sko już by ło do roz po czę -
cia mon ta żu i pro duk cji ma szyn we wła snym za -
kła dzie w Sta lo wej Wo li. MISTA kon se kwent nie
ogra ni cza ła im port i dzia łal ność ty po wo han dlo -
wą, sta jąc się peł no praw nym pro du cen tem. 
Naj pierw do se ryj nej pro duk cji tra fił mo del pół cięż -
ki RD 165, za raz po nim mo del śred ni RD 130.
W ro ku 2006 ro ku ofer ta wzbo ga co na zo sta ła
o mo del cięż ki RD 200. W chwi li obec nej MI STA
rów no le gle roz wi ja i pro wa dzi pro duk cję do sko -
na le zna nych użyt kow ni kom z wie lu kra jów ca łe -
go świa ta rów nia rek RD165C, RD165H, RD200C
i RD200H. Ostat nio do łą czy ła do nich ko lej na ma -
szy na – RD130FHD. No wa rów niar ka ma in no wa -
cyj ną kon struk cję, po sia da bo wiem peł ny na pęd
hy dro sta tycz ny. Roz wią za nie to umoż li wi ło prze -
nie sie nie na pę du z sil ni ka na ko ła z jed no cze sną
eli mi na cją skrzy ni bie gów i wa łów na pę do wych,
co zna czą co pod nio sło spraw ność ma szy ny opty -

ma li zu jąc jej za po trze bo wa nie na moc. – Rów niar -
ka, któ rej sta ran nie do pra co wa na kon struk cja sta -
no wi efekt pra cy na szych in ży nie rów zde cy do wa nie
le piej ra dzi so bie z wy ko ny wa niem pre cy zj nych ro -
bót ziem nych i od śnie ża niem. Do sko na le spraw dza
się rów nież pod czas róż ne go ty pu prac z wy ko rzy -
sta niem osprzę tu wy ma ga ją ce go bar dzo ni skich
pręd ko ści jaz dy – tłu ma czy Krzysz tof Ma dziń ski, wi -
ce pre zes za rzą du do spraw han dlu w spół ce Mi sta.
Bu do wę rów nia rek MISTA opar to na wy so kiej ja -
ko ści kom po nen tach i no wo cze snych roz wią za -
niach tech nicz nych po szcze gól nych ukła dów.
Do pro duk cji wy ko rzy sty wa ne są wy łącz nie pod -
ze spo ły re no mo wa nych do staw ców. MISTA mon -
tu je w swych ma szy nach sil ni ki Cum min s, prze -
kład nie ZahnradFabrik, hy drau li kę Bosch -Re xroth
i Sau er -Dan foss, na pę dy hy dro sta tycz ne Po cla in
Hy drau lics oraz mo sty na pę do we NAF. Wszyst ko
to w po łą cze niu z od po wied nim re żi mem pro duk -
cyj nym spra wia, że po wsta ją ce w Sta lo wej Wo li
rów niar ki dro go we mo gą pod każ dym wzglę -
dem – nie tyl ko ce no wym – śmia ło kon ku ro wać
z wy ro ba mi świa to wych po ten ta tów. Za sto so wa -
nie do pro duk cji wy łącz nie kom po nen tów uzna -
nych ma rek ma jesz cze tę za le tę, że uprasz cza
ob słu gę ser wi so wą ma szyn eks plo ato wa nych na -
wet w naj dal szych za kąt kach świa ta.
Ma szy na o in no wa cyj nej kon struk cji wy po sa żo -
na zo sta ła w sze reg no wo cze snych roz wią zań
wspo ma ga ją cych ope ra to ra. Na le ży do nich na
przykład sys tem an ty po śli zgo wy Off -Ro ad, któ re -
go za da niem jest wy kry wa nie utra ty przy czep no -
ści i au to ma tycz ne ko ry go wa nie war to ści prze ka -
za nej mo cy na pę du na po szcze gól ne ko ła. Dzię ki
te mu rów niar ka jest le piej przy sto so wa na do pra -
cy na śli skim pod ło żu, na przykład na śniegu.

MASZYNY KOMUNALNE
www.mista.eu

Mista jest zainteresowana branżą komunalną
Stalowowolska MISTA zo sta ła po wo ła na do ży cia w li sto pa dzie 1991 ro ku. Cie ka wost kę sta no -
wi fakt, że na po cząt ku nie by ła fir mą z wy łącz nie pol skim ka pi ta łem. Jej pierw szy mi współ -
udzia łow ca mi obok Po la ków by li bo wiem Bia ło ru si ni. Stąd także wzię ła się na zwa sta no wią ca
zło że nie Mińsk-Stalowa Wo la.

a Ugrun to wa na w la tach dzie -
więć dzie sią tych po zy cja ryn -
ko wa po zwo li ła na in we sty -
cję w wy po sa że nie za kła du
pro duk cyj ne go w Sta lo wej
Wo li. Je go kon se kwent nie
mo der ni zo wa ny park ma szy -
no wy umoż li wia dziś sa mo -
dziel ną re ali za cję ca ło ści
pro ce su tech no lo gicz ne go

a Przed dwo ma la ty pod czas
tar gów Au to stra da Pol ska
w Kiel cach Krzysz tof Ma -
dziń ski z du mą pre zen to wał
de biu ją cą tam i wy róż nio ną
zło tym me da lem ma szy nę

http://www.mista.eu/
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Za kład zo stał wy bu do wa ny z my ślą o ob słu dze
mia sta Za mo ścia i trzynastu gmin Re gio nu Za -
mość, na obszarze których zamieszkuje oko -
ło 160 tysięcy miesz kań ców. Mak sy mal na prze -
pu sto wość RZZO w cią gu ro ku wy no si 50 tysięcy
ton zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych i 2,6
tysiąca ton od pa dów po cho dzą cych ze zbiór ki
se lek tyw nej. Obec nie za kład pra cu jąc na jed ną
zmia nę przez pięć dni w ty go dniu w peł ni za spo -
ka ja po trze by prze ro bo we dla na pły wa ją cej ilo ści
od pa dów. W każ dej chwi li jest jed nak go to wy
do przy ję cia więk sze go stru mie nia od pa dów.Za -
sad ni czą część in fra struk tu ry za kła du two rzą dwie
ha le – do se gre ga cji zmie sza nych od pa dów ko -
mu nal nych (z za ple czem so cjal nym) i do czysz -
cza nia od pa dów ze bra nych se lek tyw nie, pla ce
i wia ty na sprzęt, za kła do wa sta cja pa liw oraz wa -
ga z dy żur ką. Istot ny mi obiek ta mi są rów nież ha -
la kom po stow ni z pla cem doj rze wa nia, któ re słu -
żą do pro wa dze nia pro ce sów bio sta bi li za cji ma -
te ria łu ze zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych
i pro duk cji kom po stu z se lek tyw nie ze bra nej frak -
cji zie lo nej, jak np. tra wa i li ście. Od pa dy wy two -
rzo ne w pro ce sie bio sta bi li za cji wy ko rzy sta ne zo -
sta ną do prze pro wa dze nia pro ce su re kul ty wa cji

eks plo ato wa ne go od lat 70-tych ub. wie ku skła -
do wi ska od pa dów. Ko lej nym ele men tem in fra -
struk tu ry RZZO jest no wo wy bu do wa na kwa te ra
o po jem no ści 408 tys. m3 i po wierzch ni w szczy -
cie ko ro ny 4,7 ha.  Jej dno i skar py zo sta ły za bez -
pie czo ne dwu stop nio wym sys te mem uszczel nia -
nia, sku tecz nie za po bie ga ją cym swo bod nej mi -
gra cji wód w głąb ro dzi me go grun tu. – No wa kwa -
te ra jest prze wi dzia na na co najmniej 25 lat eks -
plo ata cji przy za ło że niu, że bę dzie na nią tra fia -
ło 36,6% mak sy mal ne go stru mie nia od pa dów.
Sto pień od zy sku od pa dów z każ dym ro kiem wzra -
sta, więc kwa te ra po win na wy star czyć na znacz -
nie dłu żej – opo wia da Krzysz tof Ka lisz czuk, Spe -
cja li sta ds. Tech no lo gii Re gio nal ne go Za kła du
Za go spo da ro wa nia Od pa dów w Dę bow cu.
W pro ce sie prze twa rza nia i za go spo da ro wa nia
od pa dów czyn ny udział bio rą aż trzy ma szy ny ro -
bo cze Dres sta. Wszystkie są wy ko rzy sty wa ne
na te re nie RZZO, ale ist nie je mię dzy ni mi wy raź ny
po dział obo wiąz ków. Roz gar nia niem od pa dów
i for mo wa niem nowej kwatery zaj mu je się spy -
char ka gą sie ni co wa Dres sta TD -15M Extra, na to -
miast za gęsz cza niem od pa dów – kom pak tor
Dres sta 534E. Spy char ka jest nie zbęd na, po nie -
waż peł ni jesz cze jed ną waż ną funk cję. – Za po -
mo cą spy char ki wy ko nu je my rów nież tzw. prze syp -
ki, wy ma ga ne po dwóch me trach miąż szo ści od -
pa dów. O wie le ła twiej i eko no micz niej prze pro wa -
dzić tę czyn ność spy char ką niż kom pak to rem.
Kom pak tor słu ży u nas głów nie do za gęsz cza nia
od pa dów, rza dziej do roz gar nia nia, choć te ma szy -
ny czę sto się uzu peł nia ją – prze ko nu je Krzysz tof
Ka lisz czuk. Znaj du je to po twier dze nie w do tych -
cza so wych prze bie gach, ja kie ma ją obie ma szy -

MASZYNY KOMUNALNE
www.dressta.pl

Ko mu nal na stro na Dres sty
Wy cho dząc na prze ciw po trze bom ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go Przed się bior stwo Go spo -
dar ki Ko mu nal nej w Za mo ściu wy bu do wa ło Re gio nal ny Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów.
In we sty cja zlo ka li zo wa na w Dę bow cu ob ję ła tak że za kup nie zbęd nych ma szyn ro bo czych,
wśród któ rych aż trzy jed nost ki to sprzęt mar ki Dres sta.

s Zna ko mi cie za bez pie czo ne
pod wo zie chro ni maszynę
przed uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi i wni ka niem kło po -
tli wych od pa dów, ta kich jak
sznur ki, dru ty itp.

a Na nowej kwaterze RZZO
w Dę bow cu kom pak tor
Dres sta 534E jest wy ko rzy -
sty wa ny głów nie do za gęsz -
cza nia od pa dów, na to miast
ich roz gar nia niem zaj mu je
się spy char ka Dres sta TD -
-15M Extra

d W ko mapk to rze Dres -
sta 534E ro lę ele men tów
roz drab nia ją co -za gęsz cza -
ją cych, a jed no cze śnie po -
lep sza ją cych trak cję ma szy -
ny peł nią na przed nich bęb -
nach pro sto pa dło ścien ne
koł ki, zaś na tyl nych ostro gi
usta wio ne w „jo deł kę”

http://www.dressta.com.pl/
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ny. W cią gu dzie wię ciu mie się cy funk cjo no wa nia
no we go za kła du spy char ka prze pra co wa ła 630
go dzin, a kom pak tor 120. Oprócz węż sze go za -
kre su re ali zo wa nych za dań, rzad sze wy ko rzy sta -
nie kom pak to ra wy ni ka rów nież z co raz mniej szej
ilo ści od pa dów kie ro wa nych na nową kwaterę.
Obec nie na kwa te rę w Dę bow cu tra fia tyl ko 36,6%
stru mie nia, przy czym ten udział z ro ku na rok bę -
dzie ule gał zmniej sze niu, choć by przez wyż szą
świa do mość eko lo gicz ną miesz kań ców czy po pyt
ryn ku na szer szy za kres su row ców wtór nych. 
Trze cia ma szy na fir my Dres sta, tj. ła do war ka ko -
ło wa 534E jest prze zna czo na głów nie do ob słu gi
kom po stow ni, choć znaj du je też za sto so wa nie
przy za ła dun ku od pa dów na obie li nie sor tow ni -
cze. Za kład wy ko rzy stu je ją rów nie in ten syw nie,
co spy char kę, dla te go ma ona nie mal iden tycz ny
„prze bieg” wy no szą cy oko ło 600 go dzin pra cy.
– Za nim po wstał no wy za kład ko rzy sta li śmy z 30-
let nie go kom pak to ra HSW, dla te go ła two nam do -
strzec ol brzy mi po stęp tech nicz ny i tech no lo gicz -
ny wi docz ny w za ku pio nych ma szy nach. Każ da
z nich za pew nia bar dzo kom for to we wa run ki pra -
cy, któ re ogra ni cza ją zmę cze nie ope ra to ra, a tym
sa mym spra wia ją, że mo że być on efek tyw ny
na ca łej zmia nie. Ma to istot ne znacz nie, po nie -
waż pra ca tu taj jest o wie le cięż sza niż np. przy bu -
do wie dróg. Już w stan dar do wej kom ple ta cji ka -
bi ny tych ma szyn są od po wied nio wy ci szo ne,
szczel ne, ogrze wa ne i kli ma ty zo wa ne. W zi mie
ope ra tor nie mu si pra co wać w gru bym ubra niu
i rę ka wi cach, a la tem w cza sie upa łów mo że za -

mknąć drzwi i okna, za po bie ga jąc prze do sta wa -
nia się do wnę trza nie przy jem nych za pa chów
i uciąż li wych owa dów. Po nad to każ da ka bi na jest
prze stron na, wy god na i ma du że po wierzch nie
prze szklo ne uła twia jące ob ser wa cję ob sza ru ro -
bo cze go – opo wia da Krzysz tof Ka lisz czuk.
Chcąc za pew nić jak naj więk szą efek tyw ność
i bez pro ble mo wą eks plo ata cję spy char ki prze -
zna czo nej do pra cy w RZZO ma szy na ta zo sta ła
spe cjal nie skom ple to wa na.Wy po sa że nie do dat -
ko we ob ję ło m.in. le miesz z ażu ro wą nad staw ką,
któ ra za pew nia więk szą po jem ność na rzę dzia ro -
bo cze go, a jed no cze śnie za po bie ga prze sy py wa -
niu się od pa dów na si łow ni ki hy drau licz ne, więk -
szy wstęp ny filtr po wie trza kie ro wa ne go do sil ni -
ka, prze ciw wa gę o re gu lo wa nej ma sie ze zgar nia -
cza mi usu wa ją cy mi nad miar za nie czysz czeń
z gą sie nic, pa rę ana lo gicz nych zgar nia czy z przo -
du spy char ki oraz za bez pie cze nia kra tow ni co we
dol nych lamp ro bo czych. Dzię ki tym roz wią za -
niom ma szy na mo że pra co wać z za kła da ną wy -
daj no ścią, bez cza so chłon nych prze sto jów po -
trzeb nych na przykład na oczysz cza nie gą sie nic.
– Do tej po ry żad na z no wo za ku pio nych ma szyn
Dres sta nie spra wi ła nam pro ble mu. W po rów na niu
ze sta rym kom pak to rem wi dzę też, jak wie le uczy nio -
no w kwe stii zu ży cia pa li wa. Choć te ma szy ny pra -
cu ją w cięż kich wa run kach, zwłasz cza spy char ka
i kom pak tor, któ re po ru sza ją się po mięk kim pod ło -
żu, ich spa la nie by ło dla nas bar dzo po zy tyw nym za -
sko cze niem – pod su mo wu je Krzysz tof Ka lisz czuk.

MASZYNY KOMUNALNE

s Ła do war ka ko ło wa Dres -
sta 534E wy ko rzy sty wa -
na jest przede wszyst kim
w kom po stow ni, choć cza sa -
mi znaj du je też za sto so wa nie
przy za ła dun ku od pa dów
do nadaw li nii sor tow ni czych

a Spy char ka Dres sta TD -15M
Extra jest wy ko rzy sty wa na
na nowej kwaterze RZZO
w Dę bow cu bar dzo in ten -
syw nie. Po 9 mie sią cach
funk cjo no wa nia no we go za -
kła du, jej „prze bieg” wy no si
po nad 600 go dzin pra cy

d Jed nym z naj waż niej szych
ele men tów przy sto so wu ją -
cych spy char kę Dres sta 
TD -15M Extra do trud nych
wa run ków pra cy na nowej
kwaterze RZZO są dwie pa -
ry zgar nia czy za mon to wa -
nych z przo du i z ty łu obu
gą sie nic

f Krzysz tof Ka lisz czuk, Spe cja -
li sta ds. Tech no lo gii R.Z.Z.O
w Dę bow cu: „Ma szy ny Dres -
sta re pre zen tu ją bar dzo wy -
so ki po ziom tech nicz ny, dla -
te go pra ca ope ra to ra jest
bar dzo przy jem na. Ka bi ny
ma szyn są er go no micz ne
i zna ko mi cie wy ci szo ne”.
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No wa ko siar ka sa mo jezd na John De ere X590 Mul -
ti -Ter ra in łą czy du żą moc, osią gi oraz kom fort pra -
cy. Pe da ły Twin To uch, wspo ma ga nie kie row ni cy,
hy drau licz nie ste ro wa ny agre gat ko szą cy i ła two
uru cha mia ny sil nik spra wia ją, że jej ope ra tor czu je
się jak kie row ca sa mo cho du oso bo we go. Dzię ki
za sto so wa niu po raz pierw szy w cią gni ku ogro do -
wym no we go re gu la to ra sta łej pręd ko ści jaz dy
oraz ob ro tów ostrza, czas ko sze nia jest znacz nie
krót szy. Naj le piej spraw dza się on w trud nych wa -
run kach pra cy, np. na nie rów nym te re nie, a je go
dzia ła nie po le ga na elek tro nicz nej kon tro li daw ki

pa li wa do star cza ne go do sil ni ka. Ko rzy sta jąc z nie -
go moż na uzy skać wyż szą ja kość ko sze nia i ob ni -
żyć spa la nie. Wy god ny fo tel De lu xe z pod wyż szo -
nym opar ciem na le ży do wy po sa że nia stan dar do -
we go, na to miast w ra mach opcji moż na za mó wić
po jem nik na tra wę i ze staw do mul czo wa nia.
Z ko lei ko siar ka sa mo jezd na X105 to naj mniej szy,
a tym sa mym naj tań szy mo del w spraw dzo nej se -
rii ma szyn John De ere X100. Kom pak to we roz -
mia ry czy nią go ide al nym roz wią za niem do pra cy
w mniej szych ogro dach oraz w ogra ni czo nej
prze strze ni, np. w wą skich prze jaz dach. Jest wy -
po sa żo ny w nie zwy kle ła twą w ob słu dze prze -
kład nię bez stop nio wą CVT, ste ro wa ną za po mo -
cą pe da łu jaz dy i dźwi gni zmia ny kie run ku ru chu
cią gni ka (przód/tył). Sze ro kość ko sze nia wy no -
szą ca 107 cm i wy so kość ko sze nia re gu lo wa na
w za kre sie od 25 do 100 mm spra wia ją, że ten
uni wer sal ny kom pak to wy cią gnik ogro do wy z wy -
rzu tem bocz nym spraw dzi się na traw ni kach
o po wierzch ni się ga ją cej na wet 4.000 m2. Opcjo -
nal nie moż na go do po sa żyć w 230-li tro wy po jem -
nik na tra wę oraz ze staw do mul czo wa nia.
W wie lu przy pad kach atrak cyj ną pro po zy cją mo -
że być też no wa ko siar ka sa mo jezd na X115R,
któ ra jest obec nie pod sta wo wym mo de lem John

De ere z tyl nym wy rzu tem. Prze wi dzia no do niej
du ży, 300-li tro wy po jem nik, któ ry sku tecz nie
ogra ni cza licz bę prze sto jów ko niecz nych do usu -
nię cia na gro ma dzo nej tra wy. Na uwa gę za słu gu -
je fakt, że czyn ność ta jest wy ko ny wa na z fo te la
ope ra to ra. Agre gat ko szą cy o sze ro ko ści 92 cm
obej mu je wbu do wa ne złą cze do wę ża z wo dą, co
w zna czą cy spo sób uła twia my cie ze sta wu tną ce -
go. Wy so kość ko sze nia moż na re gu lo wać w za -
kre sie od 25 do 90 mm i po dob nie, jak w przy -
pad ku po zo sta łych ma szyn te go ty pu, w opcji jest
do stęp ny ze staw do mul czo wa nia.
Ak tu al na ofer ta pro duk tów obej mu ją ca 17 mo de li
ko sia rek sa mo jezd nych, po nad 30 róż nych ko sia -
rek pcha nych oraz ko siar kę au to ma tycz ną, spra -
wia że bez tru du moż na do brać sprzęt ko szą cy
mar ki John De ere do po sia da ne go ogród ka czy
traw ni ka, bez wzglę du na je go roz miar al bo
ukształ to wa nie te re nu.
Oprócz ko sia rek sa mo jezd nych John De ere ofe -
ru je rów nież no wą se rię my jek wy so ko ci śnie nio -
wych na zim ną lub go rą cą wo dę, z opcją na pę du
elek trycz ne go lub spa li no we go do sto so wa nia
w miej scach bez do stę pu do źró dła za si la nia
elek trycz ne go. Wy so ko ci śnie nio we myj ki
John De ere ła two po ra dzą so bie z każ dym za da -
niem – trud no do stęp nym za bru dze niem ma szyn
czy usu wa niem resz tek po kar mo wych i obor ni ka.
Dzię ki nim sprzęt jest za wsze czy sty, a zwie rzę ta
mniej na ra żo ne na cho ro by.
Do stęp ne są trzy myj ki na zim ną wo dę o mo -
cy 7, 9,2 oraz 9,5 kW, róż nią ce się wy mia ra mi,
ma są, ci śnie niem ro bo czym (od 30 do 230 bar)
i wy daj no ścią prze pły wu wo dy (od 460 do 1600
l/h). Wy po sa żo ny w sil nik ben zy no wy mo del 9,7
kW mo że być uży wa ny w miej scach bez do stę -
pu do źró deł za si la nia elek trycz ne go i wy ma ga
je dy nie pod łą cze nia do wo dy. Ci śnie nie i na tę -
że nie prze pły wu wo dy jest w nim re gu lo wa ne
na lan cy. Urzą dze nie zo sta ło wy po sa żo ne
w opo ny pneu ma tycz ne, któ re uła twia ją czę stą
zmia nę miej sca pra cy, zwłasz cza na nie utwar -
dzo nych na wierzch niach.

www.deere.pl

John Deere skosi i umyje
Ame ry kań ski kon cern John De ere bar dzo moc no an ga żu je się nie tyl ko w sprzęt rol ni czy, ale
tak że ko mu nal ny. Naj lep szym te go przy kła dem są trzy no we mo de le ko sia rek sa mo jezd nych
oraz wpro wa dzo na nie daw no na ry nek se ria my jek wy so ko ci śnie nio wych.

s Ko siar ka sa mo jezd na John
De ere X590 jest do stęp na
z agre ga tem tną cym o sze -
ro ko ści 122 lub 137 cm i za -
pew nia wy so kość ko sze nia
re gu lo wa ną w za kre sie
od 25 do 102 mm

f Chcąc roz sze rzyć funk cjo -
nal ność no wych my jek wy -
so ko ci śnie nio wych, John
De ere ofe ru je sze ro ką ga mę
ak ce so riów do dat ko wych
oraz środ ków czysz czą cych,
któ re po zwa la ją na usu wa nie
naj trud niej szych za bru dzeń

http://www.deere.pl
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Ogród wy ma ga wie lu prac pie lę gna cyj nych, ta -
kich jak ko sze nie, na wo że nie, siew czy aera cja.
Za kup wie lu urzą dzeń prze zna czo nych do każ dej
z wy mie nio nych czyn ność wią że się ze spo ry mi
kosz ta mi. Za sto so wa nie jed nej, wie lo za da nio wej
ma szy ny ozna cza nie tyl ko oszczęd ność, ale też
więk szą wy go dę użyt kow ni ka. Osprzęt do stęp ny
ja ko do dat ko we wy po sa że nie cią gni ka ogrod ni -
cze go to m.in. przy cze pa, bro na, roz sie wacz, wa -
lec, pług wir ni ko wy, le miesz do od śnie ża nia czy
szczot ka – jed na ma szy na mo że być więc za rów -
no ko siar ką, od śnie żar ką, jak i siew ni kiem.
Dzię ki od po wied niej kon struk cji i za sto so wa -
niu ma te ria łów o wy so kiej ja ko ści trak to ry kom -
pak to we mar ki Hu sqvar na mo gą pra co wać
w róż nych wa run kach po go do wych, na te re -
nach pła skich lub po chy łych. Funk cja „Tem po -
mat” utrzy mu je tę sa mą pręd kość urzą dze nia,
po zwa la jąc zdjąć no gę z pe da łu prze kład ni.
Ta ki cią gnik to przede wszyst kim sa mo bież ne
urzą dze nie tną ce, któ re naj le piej spraw dza się
na du żych po wierzch niach. – Przy wy bo rze ko -
siar ki po win ni śmy kie ro wać się za sa dą, że im
więk szy ob szar, tym więk sza sze ro kość ro bo -
cza urzą dze nia tną ce go. Naj now sze trak to ry fir -
my Hu sqvar na to ma szy ny o sze ro ko ści ro bo -
czej od 97 do na wet 107 cm. Tak du ża sze ro -
kość ro bo cza gwa ran tu je spraw ną i szyb ką pra -
cę. Se rie 200 i 300 trak to rów Hu sqvar na wy po -
sa żo ne są tak że w tech no lo gię U -Cut. Dzię ki
niej ma szy ny le piej skrę ca ją i do kład niej wy ka -
sza ją tra wę wo kół róż nych prze szkód, ta kich jak
drze wa czy krze wy – prze ko nu je Je rzy Banasz -
czyk, eks pert fir my Hu sqvar na.
Kom pak to we cią gni ki Hu sqvar na są wy po sa żo -
ne m.in. w funk cję ROS, któ ra po le ga na wy łą -

cze niu urzą dze nia pod czas ko sze nia i jaz dy
do ty łu, z ko lei wy łącz nik bez pie czeń stwa au to -
ma tycz nie za trzy mu je sil nik w mo men cie, kie dy
ope ra tor wsta nie z fo te la ma szy ny. In ną waż ną
za le tą jest hy dro sta tycz na skrzy nia bie gów ste -
ro wa na od dziel ny mi pe da ła mi do jaz dy w przód
i w tył. Spra wia to, że pra ca ma szy ną jest bez -
piecz na, a za ra zem bar dzo kom for to wa. Z ko lei
za sto so wa na jed nost ka na pę do wa ma wy so kiej
ja ko ści filtr ole ju, sma ro wa nie ci śnie nio we i sys -
tem an ty wi bra cyj ny. Na ła twe i szyb kie roz po czę -
cie pra cy po zwa la au to ma tycz ny roz ruch, nie wy -
ma ga ją cy ssa nia. Sil nik zo stał wy po sa żo ny w du -
ży wen ty la tor chło dzą cy, dzię ki któ re mu ma szy -
na mo że być wy ko rzy sty wa na bar dzo in ten syw -
nie, rów nież pod czas upa łów.
Wśród wielu no wo ści ofe ro wa nych przez kon -
cern Hu sqvar na jest trak tor TS 138, prze zna czo -
ny do wła ści cie li do mów z du ży mi i śred ni mi
ogro da mi. Ma on wy rzut bocz ny, za leż nie od pre -
fe ren cji mo że być wy po sa żo ny w kosz do zbie -
ra nia tra wy i sys tem ko sze nia BioClip. Przy za -
sto so wa niu ze sta wu BioClip tra wa jest cię ta
na drob ne ka wał ki, któ re szyb ko roz kła da ją się
na traw ni ku two rząc na wóz, a tak że spra wia ją, że
traw nik jest bar dziej od por ny na su szę.
Z ko lei dla użyt kow ni ków, któ rzy po trze bu ją wy -
daj ne go urzą dze nia do bar dzo du żych ob sza -
rów, w do dat ku wy ko rzy sty wa ne go bar dzo czę -
sto przez ca ły rok, opty mal nym roz wią za niem
mo że być trak tor Hu sqvar na TC 342. Ta wy so -
ko wy daj na ma szy na ze zin te gro wa nym ko szem
jest wy po sa żo na w dwu cy lin dro wy sil nik En du -
ran ce Se ries oraz sys tem BioClip za łą cza ny
z po zy cji ope ra to ra.

www.husqvarna.pl

Wielozadaniowa ekipa 
do pracy w ogrodzie
Dzięki swojej uniwersalności, kompaktowy ciągnik
ogrodniczy może być przydatny praktycznie na terenie
każdej posesji i przez wszystkie pory roku.

a Trak tor Hu sqvar na TC 342
jest prze zna czo ny do in ten -
syw nej eks plo ata cji przez
ca ły rok. Ma zin te gro wa ny
kosz na ścię tą tra wę i funk -
cję BioClip uru cha mia ną
z po zy cji ope ra to ra

f Oprócz ko sze nia, kom pak -
to wy cią gnik ogrod ni czy mo -
że być z po wo dze niem wy -
ko rzy sty wa ny do prac trans -
por to wych, re ali zo wa nych
za po mo cą prak tycz nej, lek -
kiej przy czep ki

f Wśród sze ro kiej ga my
osprzę tu ofe ro wa ne go przez
kon cern Hu sqvar na do cią -
gni ków ogrod ni czych jest
ska ry fi ka tor. Na rzę dzie to
słu ży do ro bie nia otwo rów
w traw ni ku, dzię ki któ rym
po wie trze, wo da i na wóz ła -
twiej wni ka ją w gle bę

http://www.husqvarna.com/pl/home/
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

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 2/2015 

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://poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny/prenumerata


http://www.allisontransmission.com/


http://www.b-m.pl/

