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SPIS TREŚCI

Do bry spo sób na re cy kling

Do star czo ny przez Agrex -Eco stół den sy me -
trycz ny pro duk cji Tren n so -Tech nik to je dy ne
na ryn ku urzą dze nie do nie zwy kle efek tyw ne -
go od zy sku szkła ze sta bi li za tu

Od kon ne go wo zu po mo bil ny roz drab niacz

Lu bel ska spół ka KOM -EKO po tra fi ła umie jęt nie
po łą czyć dzia ła nia przy no szą ce zysk z pro pa -
go wa niem edu ka cji eko lo gicz nej i pro spo łecz -
ną dzia łal no ścią na rzecz wspól no ty lo kal nej 

Od chwasz cza nie – uciąż li wy pro blem

Be to no wa kost ka bru ko wa, ka fle i pły ty be to -
no we są uży wa ne do bu do wy ulic osie dlo -
wych czy chod ni ków. Kło po ty po ja wia ją się,
gdy nad cho dzi czas ich kon ser wa cji

Bob cat po czy nił krok w przy szłość!

Pod czas tar gów In ter mat Bob cat za pre zen to -
wał ca ły sze reg no wo ści. Wśród nich na szcze -
gól ną uwa gę za słu ży ła z ca łą pew no ścią kom -
pak to wa ła do war ka gą sie ni co wa T870

Bez e mi syj ny po moc nik ko mu nal ny

Sek tor ko mu nal ny po trze bu je nie kon wen cjo -
nal nych ma szyn i po jaz dów z bez e mi syj nym
na pę dem. Po dyk to wa ne jest to wa run ka mi,
w któ rych przy cho dzi im pra co wać

Hy un dai – świet ny po mysł na ła do war kę!

Hy un dai po sze rzył ofer tę ła do wa rek ko ło wych
o mo del – HL965. Ma szy na po wsta ła z my ślą
o zwięk sze niu wy daj no ści, przy jed no cze snej
ob niż ce kosz tów bie żą cej eks plo ata cji

Ma szy ny Lie bherr w re cy klin gu 

Co raz bar dziej re stryk cyj ne prze pi sy wy mu sza -
ją na fir mach re cy klin go wych wy ko rzy sty wa -
nie spe cja li stycz nych ma szyn. Zna leźć je mo -
gą w bo ga tej ofer cie fir my Lie bherr

JCB Hy dra dig – fu tu ry stycz na „ko łów ka”

Do świad cze nia użyt kow ni ków po twier dza ją, że
JCB uda ło się skon stru ować ko par kę ko ło wą wy -
róż nia ją cą się do sko na łą wi docz no ścią, sta bil -
no ścią, zwrot no ścią i ła twą ob słu gą ser wi so wą

Ga la xy da je ra dę!

Przy stęp ne ce no wo opo ny Ga la xy do sko na le
spraw dza ją się w eks tre mal nie cięż kich wa run -
kach, ja kie pa nu ją na wy sy pi skach, pla cach
prze ła dun ko wych czy zło mo wi skach 

Ko mu nal ny cią gni czek Ku bo ty

Ku bo ta BX231 to wszech stron ny mi ni cią gnik,
ide al ny do pro fe sjo nal nych za sto so wań ko mu -
nal nych. Wy róż nia ją go kom pak to we wy mia ry,
wy so ki kom fort i du ża moc 

Nie sza blo no we roz wią za nia Gra co

Po szu ku ją cy sa mo cho du cię ża ro we go z żu ra -
wiem prze ła dun ko wym po win ni roz wa żyć ofer -
tę fir my Gra co ma ją cej na wie lo let nie do świad -
cze nie w za bu do wy wa niu po jaz dów 

Naj wyż sza ja kość w roz sąd nej ce nie

Spe cja li zu ją ca się w pro duk cji wo zów ase ni za -
cyj nych, po jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji
oraz dys try bu cji wo dy fir ma DO BRO WOL SKI
sta ła się jed nym z li de rów ro dzi me go ryn ku 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pro ble my z do stę pem do od po wied niej ilo ści i ja ko ści wo dy są już wy raź nie wi docz ne na ca łym nie mal świe cie. Wbrew

po tocz nej opi nii tak że nasz kraj pod wzglę dem za so bów czy stej wo dy za li cza się do tych z naj mniej szym po ten cja łem

w Eu ro pie, a nie któ rzy po rów nu ją nas pod tym wzglę dem do Egip tu. Tym więk szą wa gę trze ba więc przy wią zy wać

do go spo dar ki wod no -ka na li za cyj nej. Jak waż ny jest to pro blem nie tyl ko w Pol sce, mo gą świad czyć wio dą ce te ma ty

i ha sła to wa rzy szą ce naj bliż szym waż nym wy da rze niom. Przede wszyst kim na od by wa ją cych się w dniach 14-18 ma -

ja w Mo na chium tar gach IFAT głów ny mi te ma ta mi są sie ci wo do cią go we i ka na li za cyj ne oraz pro duk cja urzą dzeń

do uzdat nia nia wo dy i oczyszczania ście ków. 

Te mat wo dy i jej do stęp no ści po ru sza ny jest tak że na od by wa ją cym się rów no le gle z IFAT -em dziesiątym Eu ro pej -

skim Kon gre sie Go spo dar czym w Ka to wi cach. Przez trzy dni klu czo we po sta ci ze świa ta go spo dar ki i po li ty ki (tej

cen tral nej i tej sa mo rzą do wej), bę dą dys ku to wać tu taj o za gad nie niach do ty czą cych przy szło ści Pol ski i Eu ro py.

A jed nym z waż niej szych za gad nień, któ ry mi zaj mą się de le ga ci są oczy wi ście tak że te wprost po wią za ne z go spo dar -

ką wod no -ka na li za cyj ną. Na przy kład je den z pa ne li zo sta nie po świę co ny obo wią zu ją ce mu w Pol sce od 1 stycz -

nia 2018 ro ku no we mu Pra wu wod ne mu. Od sa me go po cząt ku je go skom pli ko wa ne za pi sy wzbu dza ły wie le wąt pli -

wo ści wśród sa mo rzą dów, przed się bior ców oraz od bior ców wo dy. Być mo że w Ka to wi cach uda się przy naj mniej

część z nich roz wiać. A prze cież te dwie im pre zy to nie wszyst ko, gdyż wkrót ce, bo na po cząt ku czerw ca, w Byd gosz -

czy od bę dzie się naj więk sza w kraju im pre za te go sek to ra go spo dar ki, jaką są tar gi Wod -Kan.

To po ka zu je, że pro blem wo dy, a w za sa dzie bra ku umie jęt ne go za go spo da ro wa nia po sia da nych za so bów, jest jed nym

z naj pil niej szych do roz wią za nia w naj bliż szym cza sie. Pol ska ma w tym za kre sie wie le do zro bie nia, tym bar dziej, że

zmia ny kli ma tycz ne spra wia ją, iż co raz czę ściej do ty czą nas tak że eks tre mal ne zja wi ska po go do we. Dla te go istot ne jest

tak że po szu ki wa nie al ter na tyw nych źró deł wo dy oraz in no wa cyj nych tech no lo gii ich oczysz cza nia. Ta kie dzia ła nia są

po dej mo wa ne i - choć bar dzo kosz tow ne - są one nie zbęd ne. Pro blem do ce nia ją też wła dze, za rów no te w Bruk se li, jak

i te w War sza wie. Dla te go rzą dzą cy nie ża łu ją pie nię dzy, a do wo dem niech bę dzie fakt, że w ro ku 2017 Na ro do wy

Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej wy dał tyl ko na ochro nę wód 524,4 mln zł, a na prze ciw dzia ła nie

i ada pta cję do zmian kli ma tu oraz za po bie ga nie ry zy ku klęsk ży wio ło wych 916,8 mln zł. Do te go do dać na le ży 102

mi lio ny na mo ni to ring śro do wi ska i 121,3 mln na go spo dar kę wod ną. Na to miast w ramach fun du szu Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko (POIiŚ 2014-2020) za war to umo wy o war to ści pro jek tów pra wie 13,1 mld zł.

Krzysz tof Ma łysz ko
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We dług Kra jo we go Ośrod ka Bi lan so wa nia i Za rzą dza nia Emi -
sja mi za nie czysz cze nia po wie trza w pol skich mia stach wy ni -
ka ją głów nie z tak zwa nej ni skiej emi sji, czy li ze sto so wa nia
w go spo dar stwach do mo wych pie ców nie speł nia ją cych żad -
nych norm oraz nie wła ści we go pa li wa. Miesz kań cy pa lą
w nich do słow nie wszyst kim, wy ko rzy stu jąc śmie ci, wszel kie -
go ro dza ju mu ły i flo ty wę glo we i róż ne go ro dza ju od pa dy ko -
mu nal ne. Ape le i man da ty na kła da ne na za tru wa ją cych śro -
do wi sko nie są sku tecz ne. Efek tów nie przy no szą też spo ra -
dycz nie pro wa dzo ne kon tro le. Aby sku tecz nie wal czyć z ni -
ską emi sją, po trzeb ne są kom plek so we roz wią za nia praw ne.
Mó wi się o nich już dłu go, ale w ostat nim ro ku rze czy wi ście
coś za czę ło się dziać. Mi ni ster stwo Roz wo ju opra co wa ło pro -
jekt roz po rzą dze nia do ty czą ce go wy ma gań dla ko tłów na pa -

li wa sta łe. Do no wej ge ne ra cji urzą dzeń grzew czych bę dą
nada wa ły się tyl ko pa li wa kwa li fi ko wa ne, któ re już są pro du -
ko wa ne przez pol skich pro du cen tów wę gla.
Tym cza sem pro blem smo gu w wiel kim mie ście, ja kim jest War -
sza wa, by wa ba ga te li zo wa ny. Nie wy obra żal ne znisz cze nia wo -
jen ne spra wi ły bo wiem, że sto li ca Pol ski stra ci ła prak tycz nie
ca łą sta rą za bu do wę, nie ma za tem pro ble mu z funk cjo no wa -
niem prze sta rza łych sys te mów ogrze wa nia. Z jed nej stro ny to
praw da, ale… Do za nie czysz cze nia po wie trza w War sza wie
przy czy nia ją się bo wiem w du żej mie rze nie sa mi war sza wia cy,
ale miesz kań cy oko licz nych miej sco wo ści. Nie ste ty, wła dze
sto li cy nie ma ją wpły wu na to, czym i jak ogrze wa ją swo je do -
my miesz kań cy Wo ło mi na czy Otwoc ka. Nie obo wią zu ją też
żad ne prze pi sy, któ re po zwa la ły by re ago wać im na to, w ja ki

ŚRODOWISKO
www.poskom.pl

Te mat eko lo gii i dzia łań na rzecz po pra wy wa run ków ochro ny śro do wi -
ska na tu ral ne go do ty czy za rów no co dzien ne go ży cia, jak i sek to ra sze -
ro ko po ję tej go spo dar ki. Du żo mó wi się o ne ga tyw nym wpły wie spa lin
z po jaz dów, ma szyn i in sta la cji na po gar sza ją cą się ja kość po wie trza.
Pol ska znaj du je się nie ste ty w nie chlub nej czo łów ce naj bar dziej za nie -
czysz czo nych kra jów w Unii Eu ro pej skiej. Wszy scy bez wy jąt ku od dy -
cha my bar dzo złym po wie trzem, a pro blem do ty czy szcze gól nie miesz -
kań ców du żych miast i aglo me ra cji. Jesz cze chwi la, a prze sta nie nas
zu peł nie dzi wić wi dok prze chod niów chro nią cych dro gi od de cho we
spe cjal ny mi ma ska mi z fil tra mi neu tra li zu ją cy mi groź ne za nie czysz cze -
nia. Wdy cha nie miej skie go po wie trza mo że oka zać się bar dzo szko dli -
we dla na sze go sta nu zdro wia. Czy sy tu acja, któ ra w ostat nim cza sie
ule gła zna czą ce mu po gor sze niu, mu si wciąż zmie rzać w tym zde cy do -
wa nie ne ga tyw nym kie run ku? Skąd bie rze się wła ści wie smog? Czy
wła dze wiel kich miast są w sta nie sku tecz nie wal czyć z pro ble mem po -
gar sza ją cej się ja ko ści po wie trza? Co moż na zro bić od rę ki, a ja kie dzia -
ła nia po win ny być na kre ślo ne na dłuż szy czas? O po moc w zna le zie niu
od po wie dzi na te py ta nia po pro si li śmy jed ną z naj młod szych rad nych
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, Ka ta rzy nę Ko sty rę, któ ra jest rów nież
człon kiem Ko mi sji In fra struk tu ry i In we sty cji.

Ele men ty 
miej skiej
in fra struk tu ry, 
któ re po ma ga ją
sku tecz nie 
wal czyć 
ze smo giem
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spo sób i czym ogrze wa ją oni swo je do mo stwa… Nie ozna cza
to oczy wi ście, że nie moż na zro bić nic dla po pra wy ja ko ści po -
wie trza w mie ście. Do po wsta wa nia smo gu przy czy nia się prze -
cież tak że trans port sa mo cho do wy. Ale po wo du ją go nie tyl ko
spa li ny, szcze gól nie te wy rzu ca ne ze star szej ge ne ra cji sil ni -
ków wy so ko pręż nych, ale tak że ście ra nie się kloc ków ha mul -
co wych i opon. Two rzą ca się w ten spo sób py li sta mie szan ka
za wie ra ją ca ra ko twór cze związ ki sta no wi ol brzy mie za gro że nie
dla zdro wia i ży cia. Co praw da lu dzie nie cho ru ją i nie umie ra ją
na tych miast po za czerp nię ciu kil ku hau stów za py lo ne go po -
wie trza. Smog ata ku je po wo li de gra du jąc śro do wi sko na tu ral -
ne i przy czy nia jąc się do roz wo ju wie lu, czę sto śmier tel nych
cho rób. – Ma to miej sce szcze gól nie w okre sie je sien no -zi mo -
wym, gdy ma my do czy nie nia z na si la niem się two rze nia smo -
gu. Jest to re al ny pro blem i rad ni mu szą się z nim zmie rzyć. Te -
mat wpły wu smo gu na śro do wi sko i wa run ki ży cia w mie ście jest
naj czę ściej pod no szo ny nie przez sa mych rad nych, ale i przez
sa mych miesz kań ców. Nie wszy scy pra cow ni cy Ra tu sza po waż -
nie pod cho dzą do te go te ma tu, spo tka łam się na wet z wy po -
wie dzią, że War sza wa nie jest ku ror tem, w któ rym moż na li czyć
na od dy cha nie świe żym po wie trzem. Nor my sta nu po wie trza są
sta le prze kra cza ne i nie moż na uda wać, że pro blem nie ist nie -
je – ko men tu je Ka ta rzy na Ko sty ra.
War sza wa jest je dy nym mia stem w Pol sce, któ re po sia da pod -
ziem ne li nie me tra. Są też par kin gi Par kuj i Jedź, uru cha mia
się sta cje do ła do wa nia po jaz dów o na pę dzie elek trycz nym.
Wła dze War sza wy sta ra ją się czy nić ruch sa mo cho do wy
w mie ście bar dziej płyn nym. Ist nie ją też pla ny je go ogra ni cze -
nia. Cho dzi o to, by do cen trum wjeż dża ło jak naj mniej sa mo -
cho dów i by po zo sta wa ły tam krót ko. Urzęd ni cy dzia ła ją, a ja -
kość po wie trza któ rym od dy cha my się po gar sza. Gdzie więc
na le ży upa try wać przy czyn ta kie go sta nu rze czy? – Mo im zda -
niem pro blem tkwi nie w licz bie po my słów na po lep sze nie sy -
tu acji zwią za nej ze śro do wi skiem, bo tych jest du żo, a w de cy -
zjach do ty czą cych ich re ali za cji. Od no szę wra że nie, że dzia ła -
nia mia sta są cha otycz ne, przy pad ko we i pro wa dzo ne bez prze -
my śla ne go pla nu. Dla te go pie nią dze bar dzo czę sto zo sta ją wy -
rzu co ne w bło to – tłu ma czy Ka ta rzy na Ko sty ra. 
W War sza wie do cho dzi do tak po waż ne go prze kra cza nia norm
ja ko ści po wie trza, że mia sto zde cy do wa ło się na wpro wa dze -
nie dni dar mo wej ko mu ni ka cji miej skiej. Czy nie dzie je się to
jed nak zbyt rzad ko? Od ro ku 2015 je dy nie dwa ra zy wpro wa -
dzo no ta kie roz wią za nie, dzię ki któ re mu miesz kań cy War sza -
wy mo gli po dró żo wać bez opłat środ ka mi ko mu ni ka cji miej -
skiej. Ka ta rzy na Ko sty ra uwa ża, że dar mo we prze jaz dy środ -
ka mi ko mu ni ka cji miej skiej po win ny być wpro wa dza ne czę -
ściej, szcze gól nie w okre sie na si la nia się smo gu. – Po ja wił się
jed nak pro blem z ja snym prze ka za niem miesz kań com z od po -
wied nim wy prze dze niem in for ma cji o dar mo wych prze jaz dach.
Z re gu ły czy nio no to za póź no, nie kie dy na wet te go sa me go
dnia, w któ rym ko mu ni ka cja miej ska mia ła być bez płat na. W re -
zul ta cie wie le osób nie mia ło na wet po ję cia, że nie opła ca się
im ko rzy stać z sa mo cho dów, by do je chać do pra cy – pod kre -
śla rad na m. st War sza wy. Ka ta rzy na Ko sty ra chwa li dzia ła nia
władz mia sta, któ re na wnio sek rad nych wpro wa dzi ło w wy -
bra nych żłob kach i przed szko lach urzą dze nia oczysz cza ją ce
po wie trze i czuj ni ki do mo ni to ro wa nia je go sta nu. Ich za da -
niem jest in for mo wa nie ro dzi ców i opie ku nów o ja ko ści po wie -
trza. W re zul ta cie opie ku no wie mo gą ła twiej po dej mo wać de -
cy zję o wyj ściu dzie ci na ze wnątrz pla ców ki. – Czuj ni ki po wie -
trza w przed szko lach to do bre dzia ła nie mia sta, zde cy do wa -

nie ko rzyst ne z per spek ty wy dba nia o śro do wi sko. Ra tusz dłu -
go nie udo stęp niał do kład nych da nych o sta nie za nie czysz -
cze nia at mos fe ry, do pó ki pro ble mem nie za in te re so wa li się
miesz kań cy i nie któ rzy rad ni, któ rzy wy raź nie wi dzie li, że pro -
blem sta je się co raz bar dziej pa lą cy. W tej chwi li mó wi się
o wspól nym dzia ła niu w ce lu po lep sze nia sy tu acji i śro do wi -
ska, ale cięż ko jest oprzeć się wra że niu, że za ufa nie miesz -
kań ców mo gło zo stać nad uży te wo bec trak to wa nia te ma tu
sta nu po wie trza ja ko cze goś nie zbyt istot ne go.
Ka ta rzy na Ko sty ra przy bli ży ła nam rów nież spo sób dzia ła nia
we wnętrz nych ko mi sji w struk tu rach Ra dy, któ re zaj mu ją się
pro ble ma ty ką ochro ny śro do wi ska w War sza wie. – Ko mi sja
Śro do wi ska oraz Ko mi sja in fra struk tu ry, któ rej je stem człon -
kiem, to miej sca gdzie dys ku tu je się o roz wią za niach i pla nie
ich wdra ża nia. Osta tecz nie jed nak to do Pre zy den ta War sza wy
na le ży osta tecz na de cy zja, na przy kład co do mo der ni za cji ta -
bo ru au to bu so we go. Oma wia nie no wych po my słów to po zy -
tyw ne zja wi sko, ale tak jak wspo mnia łam już wcze śniej, pro -
blem le ży przede wszyst kim w ich wła ści wym wdro że niu w ży -
cie co dzien ne miesz kań ców.
Z ca ło ści przy to czo nych wy po wie dzi wy ła nia się ob raz Ra dy
War sza wy, w któ rym ist nie ją wy zna czo ne do oma wia nia pro -
ble mu gru py i ko mi sje, ale mo men ta mi mo gą mieć one zwią -
za ne rę ce w kwe stiach de cy zyj no ści. Wła dza usta wo daw cza
mo że pro po no wać kon kret ne roz wią za nia, ale za ich re ali za cję
czę sto od po wia da ją oso by z sa mej gó ry. Stąd też bar dzo istot -
ne, głów nie dla in te re su wszyst kich miesz kań ców, jest in te re -
so wa nie się pro ble mem te go co wdy cha my na uli cach, jak mo -
że my do pro wa dzić do po lep sza nia ja ko ści śro do wi ska i jak
bar dzo re al ne są dzia ła nia w tę stro nę zmie rza ją ce. Czy jed -
nak sy tu acja jest zde cy do wa nie ne ga tyw na? Czy są szan se
na praw dzi wą po pra wę? Ka ta rzy na Ko sty ra pa trzy w przy -
szłość z opty mi zmem: – Mi mo wszyst ko uwa żam, że per spek -
ty wy na po lep sze nie sy tu acji są re al ne. Pro blem ja ko ści po -
wie trza, któ rym wszy scy od dy cha my jest ja sno za uwa żal ny.
War sza wa ca ły czas się roz ra sta, po ja wia się w niej co raz wię -
cej osób, miesz kań i sa mo cho dów. Być mo że po win ni śmy
brać przy kład z do świad czeń in nych wiel kich miast eu ro pej -
skich, któ re mie rzy ły się z po dob ny mi pro ble ma mi i by ły w sta -
nie so bie z ni mi po ra dzić. W do brze po ję tym in te re sie mia sta
i je go miesz kań ców jest do pro wa dze nie do ta kiej sy tu acji,
w któ rej prze jazd ko mu ni ka cją miej ską sta nie się bar dziej atrak -
cyj ny eko no micz nie od wy ko rzy sta nia sa mo cho du do prze -
miesz cza nia się po gę stym te re nie za bu do wa nym. Do pó ki jed -
nak in fra struk tu ra trans por tu nie bę dzie roz wi nię ta na wyż szym
po zio mie, zbli żo nym do stan dar dów za chod nich, nie uza sad -
nio ne jest wy ma ga nie od lu dzi zu peł nej re zy gna cji z użyt ko wa -
nia aut do po ru sza nia się po mie ście.
War sza wa to oczy wi ście tyl ko jed no z miast w Pol sce, któ re
jest do tknię te pro ble ma mi złej ja ko ści po wie trza. Ze szko dli -
wy mi spa li na mi z sa mo cho dów i wy zie wa mi z pie ców oraz
prze sta rza łych in sta la cji cie płow ni czych bo ry ka ją się choć by
Kra ków, Wro cław czy też Po znań. By wa jąc na licz nych sym -
po zjach i kon fe ren cjach po świę co nych tej pro ble ma ty ce do -
wia du je my się, że ostat nie z wy mie nio nych miast ra dzi so bie
naj le piej z uciąż li wo ścia mi smo gu. Nie ozna cza to, że je go wło -
da rze mo gą spo cząć na lau rach. Nie ste ty, wciąż je ste śmy da -
le ko w ty le za aglo me ra cja mi miej ski mi z za chod niej Eu ro py,
dla te go nie zbęd ne jest pro wa dze nie dłu go fa lo wych dzia łań
w za kre sie ochro ny przed za nie czysz cze nia mi dla wszyst kich
prze by wa ją cych na te re nie pol skich miast i aglo me ra cji.
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Od lat pol ski sys tem go spo dar ki od pa da mi prze cho dzi zmia -
ny, któ rych ce lem jest do sto so wa nie go do co raz bar dziej re -
stryk cyj nych w tym za kre sie prze pi sów kra jo wych i unij nych,
na kie ro wa nych na uzy ska nie okre ślo nych po zio mów od zy sku
i re cy klin gu od pa dów. Jesz cze wy żej po przecz kę w tym za kre -
sie pod no si Ko mi sja Eu ro pej ska, któ ra 2 grud nia 2015 roku
przy ję ła pa kiet do ty czą cy go spo dar ki o obie gu za mknię tym,
tzw. cir cu lar eco no my pac ka ge. Idea wznio sła, do bra, jed nak
dla wszyst kich gra czy od pa do we go ryn ku sta no wi już dziś po -
waż ne wy zwa nie or ga ni za cyj ne, tech no lo gicz ne i spo łecz ne.
Czy je ste śmy w sta nie te mu spro stać?

Ile ma my sor tow ni?
W mi nio nych la tach w na szym kra ju po wsta ło spo ro te go ty pu in -
sta la cji. Zgod nie z Kra jo wym Pla nem Go spo dar ki Od pa da -
mi 2022, w Pol sce funk cjo nu je ich bli sko 300, a do dat ko wo eks -
plo ato wa nych jest 127 obiek tów me cha nicz no -bio lo gicz ne go
prze twa rza nia od pa dów (MBP), któ re rów nież w czę ści me cha -
nicz nej wy se gre go wu ją po szcze gól ne frak cje od pa do we. Wspo -
mnia ny do ku ment wska zu je, że 118 sor tow ni jest prze zna czo nych
wy łącz nie na od pa dy po cho dzą ce z se lek tyw nej zbiór ki (naj wię -
cej, bo 24, znaj du je się ich w Wiel ko pol sce), zaś 120 za kła dów
na od pa dy za rów no zmie sza ne, jak i zbie ra ne se lek tyw nie (aż 35
jest ich na Ślą sku). In sta la cji na kie ro wa nych wy łącz nie na od pa -
dy zmie sza ne jest w kra ju 50 (tu do mi nu je województwo ma zo -
wiec kie, w któ rym zlo ka li zo wa no 17 te go ty pu obiek tów). A za -
tem ist nie je w Pol sce od po wied nia in fra struk tu ra. War to do dać,
że nie rzad ko wy po sa że nie tych sor tow ni, a co za tym idzie – uzy -
ski wa ne efek ty eko lo gicz ne do rów nu ją naj lep szym ta kim za kła -
dom na świe cie. To wła śnie dzię ki nim bę dzie my mo gli ja ko kraj
uzy skać okre ślo ne po zio my od zy sku i re cy klin gu.

Mo der ni zo wać czy nie? Oto jest py ta nie!
Czę sto de cy zja o mo der ni za cji in sta la cji jest de ter mi no wa na
wy mo ga mi pra wa. Do brze jed nak, je śli bę dzie ona wy pły wać
rów nież z ana li zy pra cy da ne go obiek tu, je go efek tyw no ści.

War to od po wie dzieć so bie na py ta nie: czy funk cjo no wa nie sor -
tow ni po zwa la osią gać ce le, ja kie chcie li śmy uzy skać, in we -
stu jąc w ten za kład? Dziś nie ma pro ble mu, by – po od po wied -
niej mo der ni za cji in sta la cji – tak usta wić li nię, by pra co wa ła
ona nie za leż nie od te go, ja ki stru mień od pa dów bę dzie ją za -
si lał. A za tem efek tem eko lo gicz nym każ de go dzia ła nia po wi -
nien być mul ti funk cyj ny, wy daj ny obiekt. Dla cze go? W do bie
cią głe go roz wo ju sys te mu se lek tyw nej zbiór ki, kie dy ewi dent -
nie wi dać, jak zmie nia się stru mień od pa dów, pro ces prze twa -
rza nia mu si być ela stycz ny. A zauto ma ty zo wa nie te go pro ce -
su prze kła da się tyl ko na ko rzy ści: zwięk sze nie wy daj no ści sor -
tow ni, wy dzie la nie frak cji wi zu al nie nie roz po zna wal nych przez
lu dzi, wy od ręb nia nie tyl ko te go asor ty men tu, któ ry przy no si
naj więk sze przy cho dy. Jak oce nia dr inż. Woj ciech Hryb z Po -
li tech ni ki Ślą skiej, w od pa dach zmie sza nych tra fia ją cych na za -
kład tkwi spo ry po ten cjał. Obec nie ze zmie sza nych od pa dów
moż na wy dzie lić na wet 20% zby wal nych su row ców wtór nych.
Nie ste ty, ak tu al nie wi docz na jest du ża dys pro por cja w efek -
tyw no ści tych in sta la cji. Po win no to skło nić in we sto rów do mo -
der ni za cji prze sta rza łych obiek tów i zwięk sze nia wy daj no ści
sor to wa nia. A ma jąc na wzglę dzie idee za rów no cir cu lar eco -
no my, jak i ze ro wa ste mu si my mo der ni zo wać nie tyl ko sor -
tow nie, ale rów nież sys te my zbiór ki se lek tyw nej „u źró dła”,

Po dej ście ewo lu cyj ne
Mo dy fi ka cji gmin nych sys te mów se lek tyw nej zbiór ki z pew no -
ścią wy cho dzi na prze ciw obo wią zu ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie jed no li tych stan dar dów se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów ko mu nal nych. Dla nie któ rych sa mo rzą dów to nie la da wy -
zwa nie, któ re nie któ rzy na zy wa ją ko lej ną „śmie cio wą” re wo lu -
cją. – War to jed nak po dejść do te go ina czej – nie jak do re wo -
lu cji, któ ra bu rzy do tych cza so wy po rzą dek, ale jak do ewo lu -
cji, któ ra roz wi ja, do sko na li to, co do tej po ry uda ło nam się
w od pa dach osią gnąć – twier dzi Pa weł Sza dzie wicz z fir my
Eko rum. – I trze ba o tym roz ma wiać za rów no z miesz kań ca mi,
jak i z de cy den ta mi, edu ko wać oraz po ka zy wać opty mal ne
roz wią za nia w tym za kre sie. Co wię cej, bez od po wied nie go
wpro wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki bio od pa dów nie uda nam
się osią gnąć po zio mów re cy klin gu, na wet z naj bar dziej no wo -
cze sny mi za kła da mi. Uwzględ nia jąc fakt, ile w od pa dach zmie -
sza nych znaj du je się su row ców i ile moż na ich wy cią gnąć, ile
jest za nie czysz czeń w se lek tyw nej zbiór ce i ile pro cent moż na
z te go stru mie nia od zy skać, wia do mo, że se lek tyw na zbiór ka
bio od pa dów jest nie zbęd na. Bo tyl ko do bry ja ko ścio wo su ro -
wiec, bez za nie czysz czeń frak cją bio, jest w sta nie przy bli żyć
Pol skę do ce lów sta wia nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

Co na to re cy kle rzy?
Od 1 lip ca 2017 roku wpro wa dzo no obo wią zek od dzie le nia
stru mie nia su row ców od od pa dów bio de gra do wal nych, co zna -
czą co po zy tyw nie wpły nie na po ziom war to ści obu stru mie ni.
Nie ste ty, prze wi dzia ny na wet pię cio let ni okres przej ścio wy dla

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Sor tow nie – wy so ko usta wio na po przecz ka
Do ro ku 2025 pięć dzie siąt pięć pro cent skła do wa nych od pa dów ma być przy go to wa nych do po -
now ne go uży cia i re cy klin gu, a do ro ku 2030 ce lem jest pu łap sześć dzie się ciu pro cent. War to
jed nak zdać so bie spra wę, że bez no wo cze snych obiek tów słu żą cych za go spo da ro wa niu od pa -
dów, zwłasz cza sor tow ni, speł nie nie na ło żo nych na Pol skę wy mo gów nie bę dzie moż li we.



GOSPODARKA ODPADAMI

tych prze pi sów mo że za ha mo wać ko rzy ści, ja kie mo gą one
przy nieść dla ryn ku su row ców wtór nych, a przede wszyst kim
dla ich ce ny. – Moż na dzi siaj za uwa żyć, że re cy kle rzy nie za -
wsze są go to wi ku po wać wy se gre go wa ne od pa dy, a ce ny su -
row ców są po ra ża ją co ni skie. W efek cie nie rzad ko ten cen ny
to war za le ga na pla cach, pod wia ta mi w za kła dach za go spo -
da ro wa nia od pa dów, w ocze ki wa niu na lep szą ko niunk tu -
rę – oce nia Kin ga Ga mań ska z fir my Eko rum. – Na le ży za tem
za sta no wić się nad pod ję ciem ko niecz nych dzia łań sprzy ja ją -
cych po zy ska niu od bior ców dla wy sor to wa nych od pa dów su -
row co wych. Moż na też mieć na dzie ję, że wpro wa dzo na pod -
wyż ka po zio mu opłat mar szał kow skich sku tecz nie znie chę ci fir -
my do mar no tra wie nia su row ców wtór nych i za chę ci do po szu -
ki wa nia al ter na tyw nych me tod za go spo da ro wa nia od pa dów.
Oli wy do ognia do da je fakt, że w wie lu gmi nach prze sza co wa -
no wpły wy ze sprze da ży su row ców od zy ska nych w pro ce sie
re cy klin gu, kal ku lu jąc bu dże ty na go spo dar kę od pa da mi. Nie
tyl ko są one znacz nie mniej sze niż sza co wa no, ale rów nież ro -
dzi się pro blem ze zna le zie niem chęt nych na su row ce. Sy tu -
ację do dat ko wo kom pli ku je fakt za blo ko wa nia przez Chi ny
przyj mo wa nia od pa dów z two rzyw sztucz nych. A do tej po ry
Kraj Środ ka im por to wał na wet 40 pro cent eu ro pej skie go ryn -
ku! Ta ilość po zo sta nie w Eu ro pie, co mo że do pro wa dzić
do te go, że re cy kle rzy nie bę dą w sta nie za go spo da ro wać
w ca ło ści te go stru mie nia. Bę dą za tem sta wia li co raz wyż sze
wy ma ga nia dla przyj mo wa ne go „to wa ru”. Dla te go tak istot ne
jest pod no sze nie świa do mo ści eko lo gicz nej w tym wzglę dzie
wśród miesz kań ców. I sta wia nie na roz wią za nia, któ re pod nio -
są efek tyw ność sor to wa nia. Jak to zro bić? Mo wa o tym bę dzie

pod czas Ogól no pol skiej kon fe ren cji „Sor tow nie od pa dów”,
któ ra od bę dzie się w dniach 19-20 czerw ca 2018 r. we Wro cła -
wiu. Prze wi dy wa ne na ten czas licz ne wy kła dy i dys ku sje,
a tak że pa nel z udzia łem re cy kle rów z pew no ścią po zwo lą
na wy mia nę wza jem nych ocze ki wań i wska za nie pro ble mów,
któ rym na le ży sta wić czo ła, by Pol ska osią gnę ła efek ty śro do -
wi sko we wy ma ga ne pra wem.

Ka ta rzy na Te rek, 
Eko rum



8 Pośrednik Komunalny

Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów w Mar szo -
wie bę dą cy Re gio nal ną In sta la cją Prze twa rza nia
Od pa dów Ko mu nal nych (RI POK) dla dwu dzie stu
dwóch gmin wo je wódz twa lu bu skie go roz po czął
swoją działalność przed po nad dwo ma la ty,
a sys tem go spo dar ki od pa da mi ob jął swym za -
się giem po nad 200 ty się cy miesz kań ców. Koszt
bu do wy za kła du wy niósł po nad 83 mi lio ny zło -
tych brut to, a je go wła ści cie lem i ope ra to rem jest
spół ka Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów. 
ZZO Mar szów funk cjo nu je w opar ciu o tech no lo -
gię me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia
od pa dów ko mu nal nych (MBP). Cał ko wi ta prze -
pu sto wość za kła du wy no si mi ni mum 72.000
Mg/rok od pa dów ko mu nal nych rocz nie.
W ubie głym ro ku zo sta ła uru cho mio na li nia do do -
czysz cza nia sta bi li za tu. Skła da się ona z: bok su
ma te ria łu wsa do we go, le ja za sy po we go, pię ciu
prze no śni ków ta śmo wych, se pa ra to ra ba li stycz -
no -po wietrz ne go, se pa ra to ra ma gne tycz ne go, si -
ta wi bra cyj ne go o oczkach 10 mi li me trów oraz se -
pa ra to ra optycz ne go. Ma te riał wsa do wy w pierw -
szej ko lej no ści tra fia do le ja za sy po we go, skąd
prze no szo ny jest do se pa ra to ra ba li stycz no -po -
wietrz ne go, któ ry dzie li ma te riał na trzy frak cje:
lek ką, cięż ką i bardzo lekką (pył). Frak cja lek ka
i pył tra fia ją do bok su z prze zna cze niem na RDF.
Frak cja cięż ka prze cho dzi przez se pa ra tor ma -
gne tycz ny, któ ry od dzie la me ta le. Da lej ma te riał
tra fia na si to wi bra cyj ne, na któ rym od dzie la na jest
frak cja po ni żej 10 mm. Frak cja ta jest wy ko rzy sty -
wa na w bu dow nic twie m.in. ja ko kru szy wo do mie -
sza nek be to no wych, ma te riał na pod bu do wę dróg
itd. Frak cja cięż ka o uziar nie niu mię dzy 10
a 35 mm tra fia na se pa ra tor optycz ny, któ ry ma
za za da nie od dzie lić szkło od za nie czysz -
czeń – ka mie ni, ce ra mi ki itp. Te od pa dy na da ją się
rów nież do po now ne go wy ko rzy sta nia w bu dow -
nic twie. Go to wy ma te riał ma ga zy no wa ny jest
w bok sie przy le ga ją cym do ha li na mio to wej, gdzie
cze ka na od biór. Do ce lo wa wy daj ność li nii do do -
czysz cza nia sta bi li za tu wy no si oko ło 6 Mg/h, co
po zwa la za go spo da ro wać ca ły stru mień su row ca.
W ZZO Mar szów od zy sku je się ta kie su row ce
wtór ne jak ma ku la tu ra, tetrapaki, szkło ko lo ro we
i bez barw ne, two rzy wa sztucz ne oraz me ta le.
– Nasz za kład zaj mu je się od zy ski wa niem z od pa -
dów ko mu nal nych jak naj więk szej ilo ści ma te ria -
łu, któ ry mo że tra fić póź niej do po now ne go użyt -
ku. Ta kie po dej ście umoż li wia nie tyl ko więk sze
zy ski z od sprze da ży od zy ska ne go su row ca, ale
przede wszyst kim zmniej sza ilość od pa dów tra fia -

ją cych na wy sy pi sko. W tym ce lu zo stał też za ku -
pio ny w Agrex -Eco stół se pa ra cyj ny TTS – pod kre -
śla Ja cek Po łom ka, pre zes Za rzą du Za kła du Za -
go spo da ro wa nia Od pa dów w Mar szo wie.
Sto ły se pa ra cyj ne TTS są je dy ny mi ma szy na mi
na ryn ku, któ re znaj du ją za sto so wa nie w se pa ra -
cji tak róż no rod nych ma te ria łów syp kich czy roz -
drob nio nych. Po za szkłem umoż li wia ją po zy ski -
wa nie su row ców tak że z in ne go ro dza ju od pa -
dów. Urzą dze nia sor tu ją ma te ria ły syp kie wy ko -
rzy stu jąc ich róż ną gę stość na sy po wą i kształt.
Roz dział ma te ria łu na stę pu je na trzy wiel ko ści
frak cji przy uży ciu zmien nych for ma tów sit. Prze -
sie wa ny pro dukt tra fia po przez otwór za sy po wy

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

Dobry sposób na sku tecz ny re cy kling
Za ku pio ny w Agrex -Eco stół den sy me trycz ny pro duk cji Tren n so -Tech nik przez Za kład Za go -
spo da ro wa nia Od pa dów w Mar szo wie to je dy ne na ryn ku urzą dze nie do od zy sku szkła ze sta -
bi li za tu. Po nie waż za kup się opła cił i zwięk szył o kil ka pro cent ilość szkła od zy ski wa ne go w za -
kła dzie, wła dze ZZO w nie da le kiej przy szło ści pla nu ją za kup ko lej ne go sto łu te go pro du cen ta.

a Stół se pa ra cyj ny TTS sor tu je
f ma te ria ły syp kie na róż nej

wiel ko ści frak cje przy uży ciu
wi bra cyj ne go po kła du prze -
sie wa ją ce go o prze pusz -
czal nej po wierzch ni.. Pro -
duk ty wej ścio we pod da wa -
ne se pa ra cji na sto le mu szą
być syp kie, o nie wiel kim
współ czyn ni ku za wil go ce -
nia. Prze sie wa ny pro dukt tra -
fia po przez otwór za sy po wy
do roz dzie la cza, a na stęp nie
na po kład prze sie wa ją cy
o na pę dzie mi mo śro do wym

a Ja cek Po łom ka, pre zes Za -
rzą du Za kła du Za go spo da ro -
wa nia Od pa dów ob li cza, że
za kup sto łu przy czy nił się
do zna czą ce go zwięk sze nia
ilo ści od zy ski wa ne go szkła.
To nie je dy na ko rzyść, gdyż
więk szy od zysk ozna cza tak -
że ogra ni cze nie kosz tów
skła do wa nia od pa dów
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do roz dzie la cza, a na stęp nie na po kład prze sie -
wa ją cy o prze pusz czal nej po wierzch ni i na pę dzie
mi mo śro do wym. Na chy le nie sto łu mo że być re -
gu lo wa ne w za kre sie 8-12°. Po wie trze jest wpro -
wa dza ne we frak cjo no wa ny pro dukt za po mo cą
wen ty la to ra ci śnie nio we go umiesz czo ne go
pod po kła dem prze sie wa ją cym. Po wo du je to flu -
idy za cję lek kich ele men tów i od se pa ro wa nie ich
od skład ni ków cięż kich. W za leż no ści od ru chu
wi bra cyj ne go i ką ta na chy le nia sto łu prze sie wa ją -
ce go, jak rów nież pręd ko ści prze pły wu po wie trza,
cięż sze ele men ty są prze no szo ne w gó rę sto łu,
a frak cje lżej sze są trans por to wa ne w dół w kie -
run ku wy lo tu frak cji lek kich. Wen ty la tor wlo to wy
mo że być ste ro wa ny elek tro nicz nie, co spra wia
że moż na z ła two ścią ste ro wać si łą prą du po wie -
trza. Za sto so wa ny w urzą dze niu układ re cyr ku la -
cji po wie trza spra wia, że po wie trze wy lo to we jest
oczysz cza ne przez ze spół fil trów, a na stęp nie kie -
ro wa ne z po wro tem do urzą dze nia. – Dzię ki uni -
ka to we mu sys te mo wi stół do se pa ra cji mar ki Tren -
n so -Tech nik umoż li wia swe mu użyt kow ni ko wi uzy -
ska nie wy mier nych ko rzy ści. Przede wszyst kim
od zy ska nie do dat ko wej ma sy su row ców, któ re
mo gą zo stać od sprze da ne. W ten spo sób zmniej -
sza się tak że ma sa od pa dów tra fia ją cych na skła -
do wi sko, co przy no si ko lej ne ko rzy ści nie tyl ko
w aspek cie fi nan so wym, ale tak że eko lo gicz -
nym – wy ja śnia Ja cek Za wadz ki, pre zes spół ki
Agrex -Eco, któ ra do star czy ła urzą dze nie. 
Du ży mi za le ta mi sto łu jest ła twa ob słu ga i du ża
sku tecz ność w se pa ra cji ma te ria łu za nie czysz cza -
ją ce go kom post czy sta bi li zat. Za sto so wa na tech -
no lo gia, nie za wod ność i dłu ga ży wot ność po -
szcze gól nych pod ze spo łów za pew nia ją opty mal -
ne efek ty eko no micz ne pod czas eks plo ata cji urzą -
dze nia. – Za ku pio ny w fir mie Agrex -Eco stół po zwo -
lił istot nie zwięk szyć ilość od zy ski wa ne go szkła.
Speł nił na sze ocze ki wa nia w tym za kre sie w stu
pro cen tach. W chwi li obec nej w peł ni wy ko rzy stu -
je my je go zdol no ści prze ro bo we i po wo li za czy na -
my doj rze wać do de cy zji o za ku pie ko lej ne go sto łu
tak że tej sa mej mar ki – za pew nia Ja cek Po łom ka.
New ral gicz ny mi ob sza ra mi dzia ła nia ZZO w Mar -
szo wie są sor tow nia i kom po stow nia. To wła śnie
efek tyw ność dzia ła nia w tych miej scach de cy du je
o ja ko ści i war to ści od zy ska ne go su row ca.
Do kom po stow ni tra fia ją od pa dy bio de gra do wal -
ne, wy dzie lo ne w pro ce sie sor to wa nia od pa dów
zmie sza nych. Kom po stow nia skła da się z ośmiu
za mknię tych żel be to wych ko mór, w któ rych za -
cho dzi bio lo gicz ne prze two rze nie od pa dów bio de -
gra do wal nych z wy ko rzy sta niem na po wie trza nia,
na wad nia nia z au to ma tycz ną kon tro lą pro ce su.
Osob no trak to wa ne są od pa dy zie lo ne, a w wy ni -
ku ich kom po sto wa nia po wsta je cie szą cy się uzna -
niem od bior ców pro dukt o na zwie „KOM PO -ZZO
Mar szów”, któ ry jest ide al nym środ kiem do na wo -
że nia gle by w ogro dach i par kach. – Pro du ko wa ny
przez nas kom post znaj du je co raz więk szą gru pę
na byw ców. Chwa lą so bie nasz wy rób. Wie lu na -

byw ców twier dzi na wet, że ża den in ny kom post nie
da je tak do brych efek tów za rów no w upra wach
w przy do mo wych ogród kach, jak i du żych plan ta -
cjach – nie kry je sa tys fak cji pre zes Po łom ka.
Oczy wi ście kom post to tyl ko je den z wie lu pro -
duk tów mar szow skie go ZZO. Głów nym przed -
mio tem dzia łal no ści fir my jest za spo ka ja nie po -
trzeb od bior ców usług. W ich skład po za zbiór ką
i se gre ga cją od pa dów wcho dzi mię dzy in ny mi
tak że pro duk cja ma sy włók ni stej, wy ro bów z pa -
pie ru i tek tu ry oraz wy twa rza nie pa liw ga zo -
wych. – Od bior ca mi na szych usług są za rów no in -
dy wi du al ni klien ci, jak i du że fir my. Dzię ki du że mu
po py to wi na na sze pro duk ty za kład jest w sta nie
po kryć kosz ty swe go utrzy ma nia. Wy ko rzy stu je my
nie mal cał ko wi cie na sze mo ce pro duk cyj ne i dla -
te go wkrót ce nasz za kład cze ka roz bu do -
wa – prze wi du je pre zes Po łom ka.
War to wie dzieć, że za kład w Mar szo wie jest naj -
no wo cze śniej szą te go ty pu pla ców ką w Lu bu -
skiem. Je go dzia łal ność w zna czą cy spo sób
wpły wa na po pra wę sta nu śro do wi ska w re gio nie.
Świad czyć o tym mo że na przy kład fakt, że jesz -
cze kil ka lat te mu na skła do wi ska tra fia ło po -
nad dzie więć dzie siąt pro cent od pa dów. ZZO Mar -
szów zre du ko wa ło tę licz bę do dwudziestu pięciu
procent, a w przy szło ści na skła do wi sko bę dzie
tra fia ło tyl ko dziesięć pro cent od pa dów. Po zo sta -
łe dziewięćdziesiąt pro cent zo sta nie prze two rzo -
ne i tra fi do po now ne go za go spo da ro wa nia.
Do dać na le ży, że za ku pio ny przez za kład w Mar -
szo wie stół se pa ra cyj ny fir my Tren n so -Tech nik
zo stał na gro dzo ny zło tym me da lem Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Po znań pod czas ubie gło rocz -
nych tar gów ochro ny śro do wi ska POL -ECO -SYS -
TEM. Zresz tą w swo jej po nad ćwierć wiecz nej
dzia łal no ści spół ka Agrex -Eco by ła wie lo krot nie
na gra dza na za oferowane in no wa cyj ne pro duk -
ty, mające pozytywny wpływ na ochro nę śro do -
wi ska na tu ral ne go. Oczy wi ście sto ły se pa ra cyj ne
to tyl ko część ofer ty fir my, któ ra obej mu je rów -
nież li nie tech no lo gicz ne do pro duk cji pa li wa
RDF i z bio ma sy, a także ma szy ny oraz tech no -
lo gie do uty li za cji od pa dów ście ko wych, do fer -
men ta cji mo krej i su chej oraz do prze twa rza nia
od pa dów, re cy klin gu i pra cy w kom po stow niach.

MASZYNY KOMUNALNE
.

a W cza sie pro ce su tech no lo -
gicz ne go sze reg ta śmo cią -
gów trans por tu je po sor to wa -
ne frak cje o róż nej wiel ko ści

a Przy uży ciu sto łu se pa ra cyj -
ne go TTS moż li we jest uzy -
ska nie stu pro cen to wej czy -
sto ści frak cji wyj ścio wych

a Za nim przy wie zio ne do za kła -
du od pa dy tra fią na stół se pa -
ra cyj ny mu szą zo stać pod da -
ne ca łe mu sze re go wi czyn no -
ści przy go to waw czych
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IMPREZY TARGOWE

Tar gi od by wa ją ce się pod ha słem – „Za so by, in no wa cje, roz wią -
za nia” przy cią ga ją z każ dą edy cją co raz więk szą licz bę od wie -
dza ją cych. We dług da nych or ga ni za to rów w cią gu mi nio ne go
pół wie cza licz ba go ści IFAT -u wzro sła z 10,2 tysiąca do po -
nad 136 ty się cy. Wzro sto wi za in te re so wa nia wy da rze niem to wa -
rzy szył roz wój za kre su te ma tycz ne go. W la tach sie dem dzie sią -
tych ubie głe go stu le cia or ga ni za to rzy sku pia li się głów nie na pro -
ble ma ty ce za go spo da ro wy wa nia od pa dów. W ko lej nej de ka -
dzie za ję to się też ca ło rocz nym utrzy ma niem dróg. W koń cu
ubie głe go stu le cia za po cząt ko wa no de ba ty o do stęp no ści wo dy
pit nej, a na po cząt ku no we go dys ku sje na te mat ener gii ter mal -
nej oraz uty li za cji od pa dów bio lo gicz nych. Tym sa mym tar gi
IFAT zy ski wa ły sta le na re no mie sta jąc się glo bal ną plat for mą in -
no wa cji. Im pre za pro mo wa ła za wsze pio nier skie tech no lo gie,
pro duk ty, sys te my i usłu gi bran ży do ty czą ce mię dzy in ny mi
uzdat nia nia i dys try bu cji wo dy, oczysz cza nia ście ków czy roz -
wią zań w za kre sie bu do wy i re mon tów ka na li za cji. Każ da z jej
do tych cza so wych edy cji prze ko ny wa ła in we sto rów i wy ko naw -
ców o efek tyw no ści i opła cal no ści wdra ża nia no wo cze snych
me tod dzia ła nia. Bar dzo czę sto ze stro ny wy staw ców po ja wia -
ły też się pro po zy cje opty mal nie do pa so wy wa ne do po trzeb
wy ni ka ją cych ze spe cy fi ki kon kret ne go pro jek tu.

Przed dwo ma la ty w tar gach, któ re za ję ły im po nu ją cą po -
wierzch nię 230 ty się cy me trów kwa dra to wych wzię ło
udział 3.087 wy staw ców z 59 kra jów. Ich sto iska od wie dzi -
ło 136.885 go ści ze 168 państw ca łe go świa ta. Wśród wy -
staw ców do mi no wa ły fir my nie miec kie, ale IFAT za cho wał
swój mię dzy na ro do wy cha rak ter.  Od wie lu lat naj więk sze pol -
skie sto isko na tar gach IFAT, na le ży do fir my PRO NAR bę dą cej
naj więk szym w Pol sce pro du cen tem urzą dzeń do re cy klin gu
i za go spo da ro wy wa nia od pa dów. Od daw na roz po zna wal -
na jest ona tak że ja ko czo ło wy pro du cent miej skich po jaz dów
użyt ko wych i ma szyn rol ni czych. W Mo na chium swą ofer tę pre -
zen tu ją tak że in ne polskie fir my. Na tar gach moż na zo ba czyć
eks po zy cję Cen trum Ko ope ra cji Re cy klin gu, któ re or ga ni zu je
wspól ne pol skie sto isko. In nym wie lo krot nym wy staw cą na tar -
gach IFAT jest fir ma Hy dro -Va cu um – pro du cent cie szą cych się
ro sną cą re no mą pomp. Ogól nie rzecz bio rąc, licz ba pol skich
wy staw ców od ro ku 2012 pra wie się po dwo iła. Przed sze ścio -
ma la ty w sto li cy Ba wa rii obec nych by ło dwu dzie stu wy staw -
ców z na sze go kra ju, w ro ku 2014 licz ba ta wy no si ła 26, by
w cza sie mi nio nej edy cji wzro snąć do 30 wy sta wia ją cych się
firm. To spra wi ło, że Pol ska zna la zła się wśród 15 kra jów przo -
du ją cych pod wzglę dem licz by wy staw ców. 

www.ifat.de

Tar gi IFAT 2018 – za so by, in no wa cje, roz wią za nia 
IFAT to od by wa ją ce się w cy klu dwu let nim w Mo na chium mię dzy na ro do we tar gi zwią za ne z za -
gad nie nia mi go spo da ro wa nia wo dą i su row ca mi, oczysz cza nia ście ków oraz za go spo da ro wy -
wa nia od pa dów. W od by wa ją cej się od ro ku 1966 wiel ce pre sti żo wej im pre zie udział bio rą na -
ukow cy, pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń oraz fir my wy ko naw cze i in we sto rzy. 
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W ha lach tar go wych swo je eks po zy cje pre zen to -
wa ły za rów no fir my pol skie, jak i za gra nicz ne.
Na przy jazd do Kielc zde cy do wa li się mię dzy in -
ny mi przed sta wi cie le firm z Nie miec, Szwe cji
i Włoch. Ge ne ral nie tar go wą ekspozycję zdo mi -
no wa ły ma szy ny i urzą dze nia wspie ra ją ce go spo -
dar kę od pa da mi. Swo je sto iska mia ły też fir my
ofe ru ją ce urzą dze nia do utrzy ma nia czy sto ści
ulic, bu dyn ków, po miesz czeń, sprzęt do pie lę -
gna cji zie le ni oraz sprzęt i urzą dze nia do oczysz -
cza nia ście ków ko mu nal nych i prze my sło wych.
Mi mo mroź nej au ry te re ny wy sta wo we kie lec kich
tar gów od wie dzi ła du ża licz ba zwie dza ją cych.
Wy staw ców – bar dziej od fre kwen cji – cie szy ło
me ry to rycz ne za in te re so wa nie zwie dza ją cych
i w związ ku z tym moż li wość od by cia wie lu kon -
kret nych roz mów han dlo wych. 
– Z na sze go punk tu wi dze nia kie lec kie tar gi są
bar dzo uda ną im pre zą i cie szy my się, że wzię li śmy
w niej udział. Już pierw sze go dnia od by li śmy wie -
le kon kret nych roz mów z klien ta mi. Po dob nie
zresz tą by ło tak że dru gie go dnia. Du że za in te re -
so wa nie na szy mi pro duk ta mi to wa rzy szy już
od dłuż sze go cza su, a kie lec ka im pre za tyl ko je
po twier dzi ła – cie szył się Ka je tan No wak, kie row -
nik sprze da ży w spół ce Kar cher.
Da ło się też za uwa żyć, że wśród wy staw ców by ło
wię cej niż w la tach po przed nich przed sta wi cie li
bran ży ko mu nal nej. Jest to zresz tą ten den cja,
któ rą moż na ob ser wo wać już od lat. Świad czy to
o ro sną cej ro li go spo dar ki ko mu nal nej i po trze -
bie po szu ki wa nia no wo cze snych roz wią zań po -
zwa la ją cych ra cjo nal nie i w zgo dzie z eko lo gią za -
rzą dzać za go spo da ro wa niem od pa dów. Zresz tą
ten trend da ło się za uwa żyć nie tyl ko na sto iskach
wy staw ców, ale tak że w te ma tach za gad nień po -
ru sza nych pod czas to wa rzy szą cych tar gom licz -
nych se mi na riów i kon fe ren cji. Te go ty pu pa ne lo -
we spo tka nia już na trwa łe wpi sa ły się w pro gram
tar gów, a peł ne sa le świad czą, że są one nie zwy -
kle po trzeb ne. W tym ro ku przed się bior cy, spe -

cja li ści i eks per ci mo gli wziąć udział w wie lu kon -
fe ren cjach oraz warsz ta tach, któ rych te ma tem
prze wod nim by ła sze ro ko ro zu mia na ochro na
śro do wi ska i po trze ba efek tyw ne go go spo da ro -
wa nia od pa da mi. Du żo kon tro wer sji wzbu dza ły
szcze gól nie no we re gu la cje praw ne. Zwra ca no
uwa gę, że wie le z nich jest nie pre cy zyj nych, co
mo że do pro wa dzić do cha osu i za miast po ma -
gać, bę dzie szko dzić w pra wi dło wym funk cjo no -
wa niu go spo dar ki od pa da mi. 
Wra ca jąc zaś do eks po zy cji wy staw ców, da ło się
tak że za uwa żyć, że co raz wię cej z nich sta ra się
pro mo wać pro duk ty, któ re do brze pa su ją do lan -
so wa nej przez rząd usta wy o elek tro mo bil no ści.
Jak wia do mo, za war te w niej re gu la cje wy mu szą
sto so wa nie w co raz szer szym stop niu tech no lo gii,
ma szyn i po jaz dów ko rzy sta ją cych z przy ja znych
śro do wi sku źró deł ener gii. War to wie dzieć, że ta
usta wa ob li gu je wszyst kie pod mio ty dzia ła ją ce
w bran ży ko mu nal nej do wy ko rzy sty wa nia w jak
naj szer szym stop niu ta kich tech no lo gii. A część
firm de cy du jąc się na za kup, na przy kład elek trycz -
nych po jaz dów, mo że li czyć na rzą do we do ta cje. 
Na tu ral nie naj więk sze za in te re so wa nie zwie dza -
ją cych te re ny tar go we wzbu dza ły elek trycz ne
sa mo cho dy. W Kiel cach w tym ro ku by ło kil ka
oso bo wych sa mo cho dów elek trycz nych, łącz nie
z po pu lar ną Te slą, ale by ła też cał kiem du ża licz -
ba elek trycz nych po jaz dów użyt ko wych, ta kich
jak po jaz dy do staw cze, za mia tar ki i śmie ciar ki.
Te – jak na ra zie – jed nost ko we przy kła dy elek -
trycz nych po jaz dów użyt ko wych świad czą, że
wie lu pro du cen tów do strze ga ich po ten cjał
i moż na się spo dzie wać, że z każ dą na stęp ną
edy cją tar gów wła śnie ten sek tor bę dzie re pre -
zen to wa ny co raz sze rzej.

IMPREZY TARGOWE
www.ekotech.pl

Tar gi EKO TECH na wzro sto wej ścież ce
Po nad 140 firm i 4.700 zwie dza ją cych – tak naj pro ściej pod su mo wać moż na te go rocz ną edy cję
Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKO TECH. Jed nak nie
tyl ko licz by świad czą o ro sną cym zna cze niu im pre zy, po twier dza ją to tak że opi nie więk szo ści
wy staw ców oraz go ści, któ rzy zdecydowali się od wie dzi ć te re ny wy sta wo we Tar gów Kiel ce.

a Tar go wą eks po zy cję zdo mi -
no wa ły ma szy ny i urzą dze -
nia. Swo je sto iska mia ły też
fir my ofe ru ją ce urzą dze nia
do utrzy ma nia czy sto ści,
sprzęt do pie lę gna cji zie le ni
oraz sprzęt i urzą dze nia
do oczysz cza nia ście ków 

a I kto po wie dział, że kosz
na śmie ci i od pad ki mu si
być sza rą, ni czym nie wy róż -
nia ją cą się bry łą?!

d Te go rocz ne tar gi EKO TECH
za koń czy ły się suk ce sem
tak że dla „Po śred ni ka Ko -
mu nal ne go”, któ re go eg -
zem pla rze cie szy ły się du -
żym wzię ciem za rów no
wśród od wie dza ją cych, jak
i sa mych wy staw ców
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KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Gnejs wy stę pu je w wie lu miej scach, ale w opi nii
fa chow ców na le żą ce do TESM Sp. z o.o. Sp. k.
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 ład nym wy -
glą dzie. Pro du ko wa ne przez fir mę 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. 
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 pre zen tu -
je się w ogro dach skal nych i wod nych. Gnejs
moż na też po zy skać w for mie na tu ral nych płyt
ka mien nych, któ ry mi wy kła da się ta ra sy i ścież ki.
Ka mień moż na tak że wy ko rzy stać do bu do wy
efek tow nych ka skad wod nych i na tu ral nych
scho dów w ogro dach skal nych. Wy se lek cjo no -
wa ne gła zy lub bry ły skal ne mo gą po słu żyć
do kompo zy cji ogro dów ja poń skich. Z efek tow -
nie wy glą da ją cych płyt łu pa nych wy ko nać moż -

na ścież ki al bo wy ko rzy stać je ja ko okła dzi nę
mur ków oraz most ków ogro do wych.
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. Ro sną ce 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 sprze da ży. W ce lu szer szej
pro mo cji pro du ko wa ne go ka mie nia TESM
stwo rzył też wła sną mar kę – gnej sy. pl, któ ra
do słow nie z każ dym mie sią cem jest co raz bar -
dziej roz po zna wal na w ca łej Pol sce.

www.gnejsy.pl

Gnejs? Efek tow ny ma te riał z po ten cja łem!
Gnejs ja ko kru szy wo znaj du je za sto so wa nie w war stwach pod bu dów ar te rii ko mu ni ka cyj nych.
Je go wa lo ry es te tycz ne spra wia ją, że co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ny jest ja ko ele ment ozdob -
ny okła dzin ele wa cyj nych, oczek wod nych, ście żek ogro do wych czy ogro dzeń. Moż li wo ści za -
sto so wa nia te go ozdob ne go kru szy wa ogra ni cza je dy nie wy obraź nia wy ko naw cy.

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

a Po zy ski wa ny w Do bo szo wie -
cach 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
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XV Zi mo wy Mię dzy na ro do wy Kon gres Dro go wy,
któ ry od był się w Gdań sku, go ścił prze szło ty siąc
spe cja li stów z 42 kra jów i aż 5 kon ty nen tów. Wy -
mia na do świad czeń na te mat zi mo we go utrzy ma -
nia dróg w tak róż nych wa run kach geo gra ficz nych
to zna ko mi ty po mysł. A glo bal ny cha rak ter im pre -
zy to nie wszyst ko, gdyż jej ran gę pod kre ślał tak -
że udział przed sta wi cie li władz rzą do wych kil ku
kra jów. Pol skę re pre zen to wał mi ni ster in fra struk -
tu ry An drzej Adam czyk, a po za nim by li tak że mi -
ni stro wie trans por tu z Czar no gó ry, Li twy i Ja po nii.
Te go ty pu spo tka nia PIARC (Świa to we Sto wa rzy -
sze nie Dro go we) or ga ni zu je co czte ry la ta, po -
przed ni kon gres od był się w An do rze, a ko lej ny
za pla no wa no w ka na dyj skim Cal ga ry. Świa to we
Sto wa rzy sze nie Dro go we ist nie je od 1909 ro ku
i jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go. Je go mi -
sją jest wy mia na wie dzy na te mat po li ty ki i prak -
tyk zwią za nych z dro ga mi i trans por tem dro go -
wym w kon tek ście zin te gro wa ne go i zrów no wa -
żo ne go trans por tu. Do PIARC na le ży obec nie 121
kra jów, z cze go dwie trze cie sta no wią pań stwa
o ni skich i śred nich do cho dach. Zrze szo nych jest
po nad 2000 przed sta wi cie li bran ży, ad mi ni stra cji
i śro do wi ska aka de mic kie go oraz człon ków in dy -
wi du al nych. Zi mo wy Kon gres Dro go wy or ga ni zo -
wa ny jest od 1969 ro ku.
Gdań skie spo tka nie trwa ło czte ry dni, a uczest ni -
cy mie li oka zję wziąć udział tak że w wi zy tach
tech nicz nych, zwie dza jąc np. tu nel pod Mar twą
Wi słą oraz most w Kwi dzy nie. W wy sta wien ni czej
czę ści kon gre su moż na by ło oglą dać po jaz dy,

sprzęt do utrzy ma nia dróg oraz pa wi lo ny róż nych
kra jów i or ga ni za cji, a wśród nich tak że na sze
wła sne – z naj now szy mi wy da nia mi „Po śred ni ka
Ko mu nal ne go” i „Po śred ni ka Bu dow la ne go”. 
Fir my któ re zde cy do wa ły się uczest nic two w Kon -
gre sie po łą czyć z pre zen ta cją swo ich pro duk tów
i tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych w utrzy ma niu
dróg, zwra cały uwa gę na pre stiż, ran gę im pre zy.
Dzię ki te mu zy ska ły uni kal ną oka zję pro mo cji swo -
ich pro duk tów przed tak róż no rod nym au dy to rium.
– Pod ję li śmy de cy zję o uczest nic twie w kon gre sie
mię dzy in ny mi dla te go, że znacz na część na szej
pro duk cji kie ro wa na jest do przed się bior ców dzia -
ła ją cych w bran ży ko mu nal nej, w tym tych zwią za -
nych bez po śred nio z utrzy ma niem dróg. Zresz tą

IMPREZY TARGOWE
www.

Gdańsk podejmował eli tę dro go wców
Po raz pierw szy w hi sto rii Pol ska by ła go spo da rzem Mię dzy na ro do we go Zi mo we go Kon gre su
Dro go we go. To jed no z naj waż niej szych w świe cie wy da rzeń po świę co nych utrzy ma niu dróg
od by ło się na te re nie AM BE RE XPO w Gdań sku. Im pre za or ga ni zo wa na jest przez Świa to we
Sto wa rzy sze nie Dro go we PIARC w cy klu czte ro let nim, a za każ dym ra zem od by wa się w in nej
czę ści świa ta. Po raz pierw szy w hi sto rii kon gres zor ga ni zo wa no w Eu ro pie Środ kowo -Wschod -
niej, co mo że świad czyć o ro sną cym za in te re so wa niu tą czę ścią świa ta, w tym tak że Pol ską. 

a Du że wra że nie na wszyst -
s kich uczest ni kach kon gre su

zro bi ło uro czy ste otwar cie.
Po czę ści ar ty stycz nej na stą -
pi ło prze cię cie wstę gi,
w któ rym uczest ni czy li: mi ni -
ster in fra struk tu ry An drzej
Adam czyk, pre zes PIARC
Clau de Van Ro uten, za stęp -
ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra
Dróg Kra jo wych i Au to strad
Iwo na Stę pień -Ko tla rek, pre -
zy dent Gdań ska Pa weł Ada -
mo wicz i pre zes Mię dzy na -
ro do wych Tar gów Gdańsk
An drzej Ka sprzak
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na sze ma szy ny i urzą dze nia już od lat z po wo dze -
niem są wy ko rzy sty wa ne przez czo ło we fir my trud -
nią ce się te go ty pu dzia łal no ścią. Uwa ża my też,
że w naj bliż szych la tach ca ła bran ża ko mu nal na
w Pol sce bę dzie prze ży wa ła in ten syw ny roz wój
i dla te go in we sty cje w tym seg men cie są jed nym
z prio ry te tów w roz wo ju na szej fir my. Na tu ral ną
kon se kwen cją te go jest więc obec ność w Gdań -
sku, gdyż jest to naj waż niej sza w świe cie im pre za
skie ro wa na do przed się biorstw i za rząd ców zaj -
mu ją cych się utrzy ma niem dróg i au to strad. Po za
tym Kon gres przy cią ga za rów no fir my, jak i in sty -
tu cje z ca łe go świa ta zma ga ją ce się z ty mi pro ble -
mem i dzię ki te mu stwa rza to zna ko mi tą oka zję
do za pre zen to wa nia swo jej ofer ty dla tak licz nej
gru py po ten cjal nych klien tów – tłu ma czył Ra fał
Bry ła, menedżer Sprze da ży Sprzę tu Ko mu nal ne -
go spół ki Pro nar.
Po za ofi cjal ną, se mi na ryj ną czę ścią, kon gre so wi
to wa rzy szy ło sze reg atrak cyj nych im prez to wa -
rzy szą cych. Interesujące – i chy ba też naj bar dziej
wi do wi sko we – by ły za wo dy płu gów od śnież -
nych. Ich uczest ni cy zo sta li wy ło nie ni we wcze -
śniej szych eli mi na cjach, w wy ni ku któ rych
w Gdań sku do wal ki o ty tuł naj lep sze go ope ra to -
ra płu gu od śnież ne go przy stą pi ło 22 za wod ni -
ków, któ rzy przy le cie li z róż nych za kąt ków świa -
ta. By li to re pre zen tan ci ośmiu kra jów: An do ry,
Au strii, Fran cji, Ka na dy, Nie miec, Pol ski, Por tu ga -
lii i Wę gier. Pol skę re pre zen to wa li trzej kie row -
cy – Zbi gniew Pa rzy ja gła, Zbi gniew Kló sko ski
i An drzej Ma li szew ski – któ rzy zo sta li wy ło nie ni
w dro dze kra jo wych eli mi na cji. Pol ska eki pa to
pra cow ni cy róż nych od dzia łów Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. Nie ste ty, nie uda -
ło się im za kwa li fi ko wać do wą skie -
go, dziesięciooso bo we go fi na łu. Naj bliż szy suk -
ce su był Zbi gniew Kló skow ski, któ ry osta tecz nie
upla so wał się na czternastej po zy cji.
– Staw ka by ła bar dzo wy rów na na i o po szcze gól -
nych lo ka tach de cy do wa ły po je dyn cze punk ty.
W za wo dach li czy się czas i pre cy zja. Za każ de
po trą ce nie pa choł ka lub becz ki odej mo wa ne są
punk ty i wła śnie kil ku z nich mi za bra kło. Po dob -

nie po zo sta łym ko le gom z Pol ski bra ko wa ło kil ku
punktów, aby do stać się do ści słe go fi na łu. Gra -
tu lu ję wszyst kim uczest ni kom bo już sa mo do sta -
nie się do staw ki 22 za łóg wy ma ga ło du żych umie -
jęt no ści i trze ba by ło wcze śniej wy grać kra jo we
eli mi na cje – za uwa ża An drzej Ma li szew ski,
z gdań skie go od dzia łu GDDKiA. 
Tra sa, któ rą po ko ny wa li za wod ni cy to ki lo me tro -
wa pę tla po dzie lo na od cin ka mi spe cjal ny mi. Kie -
row cy pod czas swo ich prze jaz dów mu sie li po ko -
nać sla lom, prze je chać ty łem mię dzy prze szko da -
mi, ze spo rą pręd ko ścią na je chać na pły tę po śli -
zgo wą oraz prze su nąć przed miot (w Gdań sku by -
ły to opo ny) w wy zna czo ne miej sce. Każ dy prze -
jazd trwał oko ło 6-7 mi nut. Ope ra to rzy płu gów by li
oce nia ni przez sę dziów, któ rzy bra li pod uwa gę
trzy aspek ty: umie jęt no ści prak tycz ne (70 proc.
oce ny), czas prze jaz du (20 proc.) i spraw dze nie
zdat no ści po jaz du do jaz dy (10 proc.).
Trze ba pod kre ślić, że pol scy or ga ni za to rzy Kon -
gre su wy wią za li się z za da nia do sko na le. Za rów -
no Tar gi Gdań skie, jak i GDDKiA za dba li o naj -
drob niej sze de ta le i wszy scy go ście opusz cza li
Gdańsk za do wo le ni. Naj więk sze wra że nie zro bi ła
na nich część ar ty stycz na to wa rzy szą ca otwar ciu
Kon gre su, a tak że spraw ne prze pro wa dze nie tak
wie lu rów no le głe to czą cych się spo tkań. Z uzna -
niem wy po wia da no się tak że o Pol sce i Gdań sku,
a te re ny wy sta wo we AM BE RE XPO w zgod nej opi -
nii uzna no za ide al ne do te go ty pu im prez.

www.pl.aipcrgdansk2018.org

s W czę ści ar ty stycz nej nie mo -
gło za brak nąć po ka zu pol -
skich tań ców lu do wych

a Ob ra dom kon gre su to wa rzy -
f szy ły tar gi, któ re po zwa la ły

za po znać się z naj now szy mi
tech no lo gia mi i moż li wo ścia -
mi sprzę tu sto so wa ne go
w utrzy ma niu dróg



Od kon ne go wo zu 

po mo bil ny roz drab niacz
Lu bel ska spół ka KOM -EKO to do bry przy kład fir my, któ ra po tra fi ła umie jęt nie po łą czyć
dzia ła nia przy no szą ce zysk z pro pa go wa niem edu ka cji eko lo gicz nej i pro spo łecz ną dzia -
łal no ścią na rzecz lo kal nej wspól no ty. Ta kie po dej ście owo cu je mię dzy in ny mi tym, że
na Sta rym Mie ście w Lu bli nie mo że my zo ba czyć kon ny wóz, bę dą cy re kon struk cją po jaz du
słu żą ce go przed stu la tu do zbiór ki od pa dów, a na pla cu prze ła dun ko wym pra cu je no wo -
cze sny, mo bil ny roz drab niacz mar ki Lind ner UR RA CO.
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KOM -EKO SA to spół ka, któ ra od ro ku 1994 zaj -
mu je się przede wszyst kim  zbiór ką od pa dów ko -
mu nal nych i utrzy ma niem czy sto ści. Sys te ma tycz -
nie i kon se kwent nie wdra ża na stra te gia za owo co -
wa ła, że obec nie fir ma ma prze szło 50-pro cen to -
wy udział w ryn ku od pa dów ko mu nal nych, a sa -
mo cho dy z cha rak te ry stycz ny mi ma ka mi na za bu -
do wach na trwa łe wpi sa ły się w kra jo braz miej ski
Lu bli na. Od po cząt ku ist nie nia KOM -EKO jest pod -
mio tem kon cen tru ją cym się na dzia ła niach
na rzecz eko lo gii i ochro ny śro do wi ska. W pierw -
szym okre sie głów ną dzia łal no ścią fir my by ły usłu -
gi sanitarno-inżynieryjne, re kul ty wa cja te re nów
zde gra do wa nych oraz sys te ma tycz nie roz wi ja na
dzia łal ność zbiór ki od pa dów. W jej wy ni ku już
w 2002 ro ku rozpoczęto pra ce nad kom plek so -
wym pro gra mem od bio ru i za go spo da ro wa nia od -
pa dów. Efek tem in ten syw nych i skom pli ko wa nych
prac by ła bu do wa Za kła du Za go spo da ro wa nia
Od pa dów, któ ry od ro ku 2013 zy skał sta tus Re -

gio nal nej In sta la cji Prze twa rza nia Od pa dów Ko -
mu nal nych (RI POK). Je go za da niem jest kom plek -
so we za go spo da ro wa nia wszyst kich ka te go rii nie -
czy sto ści ze szcze gól nym uwzględ nie niem od pa -
dów zmie sza nych (in sta la cja me cha nicz no -bio lo -
gicz ne go prze twa rza nia od pa dów), zie lo nych,
opa ko wa nio wych, bu dow la nych i wiel ko ga ba ry to -
wych. War to pod kre ślić, iż od da na do użyt ku
w 2012 ro ku in sta la cja MBP by ła pierw szym te go
ty pu kom plek so wym i speł nia ją cym wy mo gi
ochro ny śro do wi ska roz wią za niem w Pol sce po łu -
dnio wej i wschod niej. KOM -EKO jest rów nież zna -
czą cym w ska li kra ju pro du cen tem pa li wa al ter na -
tyw ne go (RDF) z od pa dów. Kon ty nu ując od 2006
ro ku stra te gicz ną współ pra cę z gru pą Ce mex Pol -
ska, w pie cach ce men to wych spa la nych jest prze -
szło 50 ty się cy ton rocz nie wy twa rza ne go przez
KOM -EKO pa li wa. Za kład przyj mu je do za go spo -
da ro wa nia oko ło 100.000 ton śmie ci rocz nie, ale
na skła do wi sko kie ro wa ne jest je dy nie 20 pro cent

MASZYNY KOMUNALNE

a We wrze śniu 2007 ro ku
spół ka KOM -EKO wpro wa -
dzi ła spe cjal ną for mę od bio -
ru od pa dów z ko szy ulicz -
nych w za byt ko wym ob sza -
rze Sta re go Mia sta w Lu bli -
nie. Nie czy sto ści zbie ra ne
są tam przy uży ciu jed no -
osio we go wo zu kon ne go,
po dob ne go do te go któ ry
jeź dził ulicz ka mi Lu bli na
przed stu la ty. Przy bu do wie
wo zu opar to się na do stęp -
nej iko no gra fii nie miec kiej,
fran cu skiej i za chod niej Pol -
ski, a je go sty li za cja na wią -
zu je do ele men tów ar chi tek -
tu ry Sta re go Mia sta
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prze two rzo nych od pa dów reszt ko wych. Dzię ki te -
mu fir ma osią ga wy ma ga ne pra wem po zio my od -
zy sku od pa dów opa ko wa nio wych. Do daj my też,
że od 2010 ro ku na te re nie RI POK funk cjo nu je
stwo rzo ne przy współ pra cy z NFOŚiGW je dy ne
w Pol sce cen trum edu ka cji eko lo gicz nej. Co ro ku
je go bra my prze kra cza prze szło 1000 zwie dza ją -
cych, któ rzy ma ją moż li wość w prak ty ce po znać
za sa dy ra cjo nal nej i eko lo gicz nej go spo dar ki od -
pa da mi. Sze ro ka pro eko lo gicz na i pro spo łecz na
dzia łal ność spół ki zna la zła od zwier cie dle nie w na -
gro dach i wy róż nie niach. Fir ma dwu krot -
nie – w 2011 i 2012 ro ku – zo sta ła uho no ro wa na
ty tu łem „Fir my Przy ja znej Śro do wi sku” zaś w 2011
ro ku ode bra ła z rąk Mi ni stra Śro do wi ska pre sti żo -
wy ty tuł „Li de ra Pol skiej Eko lo gii”. Oprócz dzia łal -
no ści pod sta wo wej zwią za nej z od bio rem i prze -
twa rza niem od pa dów ko mu nal nych KOM -EKO
wy ko nu je rów nież usłu gi zwią za ne re mon ta mi cią -
gów pie szo -jezd nych oraz z oczysz cza niem let nim
i zi mo wym ulic i pla ców. 
Dzia ła niem na po ły eko lo gicz nym, na po ły edu -
ka cyj nym, a z ca łą pew no ścią nie sza blo no wym
by ło uru cho mie nie we wrze śniu 2007 ro ku spe -
cjal nej for my od bio ru od pa dów z ko szy ulicz nych
usta wio nych w za byt ko wym ob sza rze Sta re go
Mia sta w Lu bli nie. Od dzie się ciu lat śmie ci i in ne -
go ro dza ju nie czy sto ści zbie ra ne są tam przy uży -
ciu jed no osio we go wo zu kon ne go. 

– Po jazd nie jest wpraw dzie wier ną re kon struk cją
wozu słu żą ce go przed stu la tu do zbiór ki lu bel -
skich od pa dów, gdyż w mu ze al nych zbio rach gro -
du nad By strzy cą próż no szu kać zdjęć czy ilu stra -
cji. Przy bu do wie wo zu opar li śmy się więc na do -
stęp nej iko no gra fii nie miec kiej, fran cu skiej i za -
chod niej Pol ski – tłu ma czy Adam Przy stu pa, dy -
rek tor w spół ce KOM -EKO. 
Na tu ral nie wóz kon ny to tyl ko przy kład nie sza blo -
no wych dzia łań władz spół ki. Po za nim spół ka
wy ko rzy stu je w swej dzia łal no ści naj no wo cze -
śniej sze roz wią za nia i tech no lo gie. 
– Po cząw szy od lip ca 2013 ro ku, to jest od wej -
ścia w ży cie no wych roz wią zań sys te mo wych
w za kre sie go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi, ob ser wu je my sta ły wzrost ilo ści od bie ra -
nych od pa dów wiel ko ga ba ry to wych. W na szym
wy pad ku spo so bem ich za go spo da ro wa nia jest
prze two rze nie na pa li wa al ter na tyw ne (RDF),
a do te go pro ce su wy ko rzy stu je my urzą dze nia roz -
drab nia ją ce fir my Lind ner. W chwi li obec nej na te -
re nie Za kła du Za go spo da ro wa nia Od pa dów użyt -
ku je my 10 roz drab nia czy wol no obro to wych te go
pro du cen ta – wy li cza dy rek tor Przy stu pa.
Tak du ża ilość urzą dzeń jed ne go pro du cen ta
świad czyć mo że o du żym za ufa niu do ja ko ści
i opi nii, ja ką cie szy się mar ka. Na ryn ku jest prze -
cież du ża kon ku ren cja i bez tru du moż na zna leźć
po dob ne urzą dze nia u in nych do staw ców.
– Fir mę Lind ner trak tu je my ja ko do świad czo ne go,
wy spe cja li zo wa ne go wy twór cę ma szyn do sto so wa -
nych do od pa dów, z ja ki mi się spo ty ka my. Wszyst -
kie ma szy ny są eks plo ato wa ne w try bie trzy zmia no -
wym, a mi mo to rzad ko ule ga ją awa riom. Za pew nia -
ją one ma te riał wyj ścio wy zgod ny z na szy mi ocze ki -
wa nia mi oraz wła ści wą wy daj ność. Tak jest rów nież
w przy pad ku za ku pio ne go w stycz niu 2018 ro ku mo -
bil ne go urzą dze nia Lind ner UR RA CO 75. Uży wa my
go do roz drab nia nia od pa dów wiel ko ga ba ry to wych
i ga łę zi. To nie zwy kle sku tecz ne i wy daj ne urzą dze -
nie po zwa la ją ce opty ma li zo wać kosz ty prze twa rza -
nia od pa dów. Nie bez zna cze nia jest je go mo bil -
ność, któ ra umoż li wia nie tyl ko za go spo da ro wa nie
od pa dów na te re nie wła snej in sta la cji, ale i świad -
cze nie usług u klien ta – do da je Adam Przy stu pa. 

www.powers.pl

d Ma ki na ma lo wa ne na za bu do -
wach po jaz dów spół ki KOM -
-EKO na trwa łe wpi sa ły się
w kra jo braz lu bel skich ulic

a Ma szy ny mo bil ne Lind ner
po sia da ją moż li wość do sto -
so wa nia pa ra me trów pra cy
do róż nych ma te ria łów, któ -
re moż na za pi sać w pa mię -
ci urzą dze nia i w ra zie po -
trze by wy brać pro gram pra -
cy od po wied ni do ak tu al -
nych po trzeb. No wo cze sny,
do ty ko wy pa nel ste ro wa nia
ma szy ny po zwa la na pod -
gląd wszyst kich pa ra me trów
pra cy łącz nie ze śred nim
i ak tu al nym spa la niem ole ju
na pę do we go, ob cią że nia
wa łów i wie lu in nych

s Do brą opi nie roz drab nia cze
Lind ne ra za wdzię cza ją mię -
dzy in ny mi do sko na łym ma -
te ria łom uży tym do ich pro -
duk cji. I tak prze no śnik wy -
ła dow czy wy ko na ny jest
z ocyn ko wa nej sta li, a prze -
wo dy ze sta li nie rdzew nej 
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– Ja kie są ce le Tar gów – in te gra cja firm, po zna wa nie no -
wych tech no lo gii i roz wią zań, jak to Pań stwo po strze ga ją?
– Za cznę od cy ta tu: „Ża den in ny in stru ment ko mu ni ka cji i mar -
ke tin gu nie jest szyb szy, pew niej szy, prak tycz niej szy i jed no -
cze śnie bar dziej oso bi sty niż tar gi. Z ca łą pew no ścią no we me -
dia in for ma cyj ne ni gdy nie za stą pią dia lo gu, ja ki one umoż li -
wia ją”. Tar gi to do sko na ła oka zja do pre zen ta cji ofer ty swo jej
fir my oraz kon tak tu bez po śred nie go z po ten cjal ny mi klien ta -
mi. Dla firm udział w tar gach to pre stiż i roz po zna wal ność
na te re nie ca łe go kra ju, a nie rzad ko i za gra ni cą, to tak że sze -
ro ko ro zu mia na pro mo cja. Ja ko or ga ni za to rzy do kła da my sta -
rań, by wy staw cy i od wie dza ją cy Mię dzy na ro do we Tar gi Ma -
szyn i Urzą dzeń WOD -KAN wy jeż dża li za do wo le ni, z po sta no -
wie niem po wro tu za rok. 
– Tar gi to nie tyl ko wy staw cy, ale rów nież wy stą pie nia pre -
le gen tów i wy da rze nia to wa rzy szą ce. Co na tar gach znaj dą
oso by szu ka ją ce kon kret nych roz wią zań, a co szu ka ją ce
prak tycz nej wie dzy?
– Co rocz nie go ści my pra wie czte ry stu wy staw ców, pre zen tu ją -
cych naj now sze roz wią za nia do stęp ne na ryn ku, oraz or ga ni -
zu ją cych spe cja li stycz ne pre lek cje i po ka zy. Już po raz trze ci
Tar gom to wa rzy szyć bę dą ob ra dy Mię dzy na ro do we go Kon -
gre su ENVI CON Wa ter. 
Na te go rocz nej wy sta wie za de biu tu ją Stre fa No wych Tech no -
lo gii, czy li miej sce pre zen ta cji naj now szych roz wią zań w bran -
ży wod -kan. Tu od by wać się bę dą se sje te ma tycz ne z udzia -
łem wy staw ców, zgła sza ją cych pro duk ty do na gro dy GRAND
PRIX. Dzię ki pa ne lom te ma tycz nym pro wa dzo nym przez mo -
de ra to rów – eks per tów z bran ży – wszy scy za in te re so wa ni po -
zy ska ją wie dzę o ryn ko wych no win kach i naj no wo cze śniej -
szych roz wią za niach tech no lo gicz nych. 
Dru gą no wą ini cja ty wą, bę dzie Stre fa Zarządzania WOD -KAN.
Te ma ty z za kre su za rzą dza nia, fi nan sów, in we sty cji, za rzą dza -
nia pro ce so we go, mar ke tin gu i uwa run ko wań praw nych oma -
wia ne bę dą przez eks per tów w tych dzie dzi nach. Uczest ni ków
za pro si my do udzia łu w dys ku sjach, wy mia ny do świad czeń
i szu ka nia od po wie dzi na waż ne dla me ne dże rów py ta nia. 
Po prze rwie po wra ca wspól ne sto isko i punkt kon sul ta cyj ny Na -
ro do we go, a tak że Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Tra dy cyj nie już po ja wi się sto isko
Izby Go spo dar czej „Wo do cią gi Pol skie”, gdzie na si eks per ci słu -
żyć bę dą bez płat ny mi kon sul ta cja mi eko no micz no -praw ny mi. 
Pod czas tar go wych wie czo rów uczest ni cy spo tka ją się, tro chę
mniej ofi cjal nie, w byd go skim klu bie SO DA na klu bo wej no cy
oraz na Bie sia dzie Tar go wej w uro kli wej sce ne rii Wy spy Młyń -

skiej. Sta ra my się, aby na sza ofer ta tar go wa by ła do pa so wa -
na do ocze ki wań wszyst kich wy staw ców i zwie dza ją cych. 
– No wo ścią po przed nich dwóch edy cji by ła Kon fe ren cja
ENVI CON Wa ter. W tym ro ku od bę dzie się trze cia edy cja.
Na co war to zwró cić uwa gę?
– Ra da Pro gra mo wa, któ ra ukła da ła agen dę te go rocz nej kon fe -
ren cji sku pi ła się na naj bar dziej ak tu al nych i obec nie naj waż niej -
szych dla bran ży za gad nie niach. Roz pocz nie my od Pol skiej Po -
li ty ki Wod nej. To obec nie bar dzo waż ne za gad nie nie ze wzglę du
na licz ne zmia ny le gi sla cyj ne. Bę dzie my mó wić też o ko rzy ściach
pły ną cych ze współ pra cy przed sta wi cie li na uki, przed się biorstw
wo do cią go wych i sa mo rzą dów. Trze cia se sja do ty czyć bę dzie
za gad nień zwią za nych z go spo dar ką osa do wą.
Te ma ty po ru sza ne dru gie go dnia kon fe ren cji bę dą do ty czyć
ta ry fy oraz za rzą dza nia i bu do wa nia wi ze run ku fir my wod -kan.
Je ste śmy prze ko na ni, że każ dy uczest nik kon fe ren cji znaj dzie
od po wiedź na nur tu ją ce go py ta nia.
– Ja ką po zy cję na ryn ku kra jo wych i eu ro pej skich im prez
dla bran ży ma ją dzi siaj tar gi WOD -KAN?
– Mię dzy na ro do we Tar gi Ma szyn i Urzą dzeń WOD -KAN to naj -
więk sza te go ty pu im pre za bran żo wa w Pol sce i jed na z więk -
szych w Eu ro pie. Po wierzch nia tar go wa to po nad 20 000 m2

z cze go 11.000m2 to eks po zy cja w ha li, a 9.000 m2 sto iska
na ze wnątrz. Licz ba wy staw ców (pra wie 400) i zwie dza ją cych
(pra wie 10.000) suk ce syw nie wzra sta. Tar gi WOD -KAN to dla
Izby Go spo dar czej „Wo do cią gi Pol skie” ogrom ne lo gi stycz ne
wy zwa nie, ale też wiel ka sa tys fak cja i ra dość ich or ga ni za cji.
– Dla cze go Pań stwa zda niem wy staw cy de cy du ją się
na wzię cie udzia łu w tar gach WOD -KAN?
– Or ga ni zo wa ne po raz dwu dzie sty szó sty w Byd gosz czy tar gi
są ogrom nie waż nym wy da rze niem dla bran ży wod no -ka na li -
za cyj nej i wszyst kich przy jeż dża ją cych do nas wy staw ców.
Trzy tar go we dni to praw dzi we świę to bran ży. Pod czas tar gów
w jed nym miej scu spo ty ka się wie le firm, dzię ki cze mu klien ci
mo gą do wol nie po rów ny wać ofer ty pod ką tem ja ko ści, cen
oraz ilo ści usług. Każ de go ro ku eks po zy cje są cie kaw sze, cią -
gle zgła sza ją się no wi wy staw cy, znaj du je my lep sze i no wo -
cze śniej sze pro duk ty, tech no lo gie, te ma ty do pa ne lo wych dys -
ku sji, se mi na riów, kon fe ren cji. Wie czo ra mi spo ty ka my się
na kon cer tach, bie sia dach. Na gra dza my fir my za naj lep sze
eks po zy cje i za pre zen to wa ne pro duk ty. Wy bo ry są dla ko mi sji
kon kur so wej co raz trud niej sze, bo wszyst kie sto iska wy glą da -
ją pięk nie, a pro duk ty wszyst kich firm za słu gu ją na na gro dy.
To za wsze są te sa me tar gi, ale ni gdy nie są ta kie sa me. A to
za chę ca do uczest nic twa.

IMPREZY TARGOWE

Licz by mó wią 

sa me za sie bie
Roz mo wa z Do ro tą Ja ku tą, Pre zes Izby Go spo dar czej „Wo do cią gi Pol skie”

TAR GI WOD -KAN w Byd gosz czy
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Ma ni tou Gro up zor ga ni zo wa ło swe uro dzi ny
w bar dzo ory gi nal nym miej scu – w Musée Des
Arts Fo ra ins, gdzie zgro ma dzo no za byt ko we ka -
ru ze le i in ne urzą dze nia słu żą ce roz ryw ce na te -
re nie lu na par ków i we so łych mia ste czek. Tchną -
ce hi sto rią za bu do wa nia po mie ści ły te go dnia
tak że kil ka na ście cał kiem no wych obiek tów
znacz nie od bie ga ją cych wie kiem od więk szo ści
mu ze al nych eks po na tów – ma szy ny i sprzęt pro -
duk cji Ma ni tou. Czer wo ne ła do war ki te le sko po -
we, wóz ki wi dło we i plat for my ro bo cze sta nę ły
w kar nym rząd ku wzdłuż wej ścia upew nia jąc licz -
nie przy by łych go ści, że do brze tra fi li. To jed nak
nie one gra ły głów ną ro lę te go wie czo ru, sta no -
wi ły bo wiem tyl ko opra wę dla oso bi stych spo -
tkań pra cow ni ków i współ pra cow ni ków fran cu -
skiej fir my. A go spo da rza mi wie czo ru by li – le -
gen da Ma ni tou czy li Mar cel Braud, kon struk tor
ju bi le uszo we go wóz ka, po nad 80-let ni se nior ro -
du oraz in ni człon ko wie ro dzi ny, w któ rej wła da -
niu od sa me go po cząt ku znaj du je się Ma ni tou
Gro up. Wy cho dząc po ko lei na sce nę wspo mi -
na li dzie je fir my, wy mie nia li wszyst kich, któ rzy
przy czy ni li się do jej suk ce su. Ro dzin ny cha rak -
ter Gru py Ma ni tou jest jej naj więk szą si łą – twier -
dzi szef Ma ni tou Pol ska, Woj ciech Rze wu ski,
w któ re go to wa rzy stwie mie li śmy przy jem ność
uczest ni czyć w uro czy stej ga li. Mar cel Braud,
choć już nie spra wu je żad nych funk cji w za rzą -
dzie fir my, na dal po ja wia się w jej sie dzi bie do -
glą da jąc wszyst kie go oso bi ście. Był tak że waż ną
po sta cią te go wie czo ru, a w cią gu dnia moż na go
by ło spo tkać w sto isku Ma ni tou na trwa ją cych
w tym sa mym cza sie tar gach In ter mat.
Ma ni tou ma zresz tą tak że in ne, jesz cze lep sze po -
wo dy do ce le bro wa nia suk ce sów. Mi chel De nis,

pre zes i dy rek tor ge ne ral ny, z du mą ujaw nił, że
Gru pa osią gnę ła wła śnie no wy re kord kwar tal -
ny – wzrost przy cho dów o po nad dwa dzie ścia je -
den pro cent. Aby spro stać ta kie mu za po trze bo -
wa niu i skró cić czas do staw, w po ro zu mie niu z re -
no mo wa ny mi do staw ca mi Ma ni tou Gro up pod ję -
ło de cy zję o ra dy kal nym zwięk sze niu pro duk cji. 
Po wo dy do świę to wa nia ma też pol ski od dział 
Ma ni tou Gro up. Przed dzie się cio ma ro ku zo sta ła
bo wiem za re je stro wa na spół ka Ma ni tou Pol ska,
któ ra ob słu gu je rów nież ry nek wę gier ski, cze ski
i sło wac ki. We wszyst kich tych kra jach Ma ni tou
Pol ska od roz po czę cia dzia łal no ści zna la zło na -
byw ców na po nad dzie sięć ty się cy róż ne go ro -
dza ju ma szyn. Ods lip ca 2012 ro ku Ma ni tou Pol -
ska dzia ła w obiek cie o po wierzch ni 1.300 m2

w Sę ko ci nie Sta rym ko ło War sza wy. Pro wa dzo ne
są tu taj spe cja li stycz ne szko le nia dla me cha ni ków
i han dlow ców, a tak że pre zen ta cje no wych ma -
szyn. Fir ma jest w sta nie spro stać ocze ki wa niom
pol skich klien tów ze wszyst kich branż, nie tyl ko ko -
mu nal nej. Nie bę dą oni cze kać dłu go na re ali za cję
ko lej nych za mó wień na czer wo ne ma szy ny…

www.manitou.com/pl/

Ma ni tou Gro up – rok okrą głych ju bi le uszy
W tym ro ku mi nę ło sześć dzie siąt lat od wy pro du ko wa nia pierw sze go te re no we go wóz ka wi -
dło we go Ma ni tou. Po wo dy do świę to wa nia ma tak że pol skie przed sta wi ciel stwo fran cu skie go
pro du cen ta. Ma ni tou Pol ska ob cho dzi bo wiem ju bi le usz dzie się cio le cia dzia łal no ści.

a Go spo da rza mi wie czo ru by li 
– le gen da Ma ni tou czy li Mar cel
Braud, po nad osiem dzie się -
cio let ni se nior ro du oraz in ni
człon ko wie ro dzi ny, w któ rej
wła da niu od sa me go po cząt -
ku znaj du je się Ma ni tou 

f Na uro dzi nach nie mo gło za -
brak nąć tor tu. Ten, choć był
nie zwy kle im po nu ją cy nie nada -
wał się do je dze nia, ale sto ły
usta wio ne w sa lach Musée Des
Arts Fo ra ins wprost ugi na ły się
pod cię ża rem wy szu ka nych po -
traw, trun ków i ła ko ci 

d Pod czas ju bi le uszo wej im pre -
zy na pa ry skim bru ku sta nę ły
ma szy ny Mu stang w od mie -
nio nych bar wach. Si ła i pre -
stiż mar ki Ma ni tou ma ją prze -
ło żyć się na istot ne zwięk sze -
nie ich sprze da ży
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Spalać czy nie spalać, 
oto jest pytanie…
Ba ro metr Ko mu nal ny to cy kl son da ży po świę co nych ak tu al nym wy da rze niom w bran ży. Chce my, aby w tym miej scu

wy po wia da ły się oso by zwią za ne z pol ską „ko mu nal ką”, któ re ma ją istot ny wpływ na sposób funk cjo no wa nia tej ga -

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

niebagatelny wpływ na co dzien ne ży cie, to na szym zda niem war to po znać opi nie osób, któ re z ra cji wy ko ny wa nych

za jęć ma ją od po wied nią wie dzę i do świad cze nie. 

Naj now szą edy cję Ba ro me tru Ko mu nal ne go zdecydowaliśmy się po świę cić te ma to wi, któ ry od pewnego czasu bu dzi wie le

kontrowersji i emo cji. Traktowany jest bardzo różnie, dlatego też od samego początku spodziewaliśmy się, że zdania naszych

ekspertów będą mocno po dzie lo ne. W ostat nich mie sią cach przez Pol skę prze ta cza się bo wiem dys ku sja na te mat spa lar ni

śmie ci. Te bar dzo kosz tow ne in we sty cje – kwoty w prze tar gach na spa lar nie w Gdań sku, War sza wie czy Kra ko wie oscy lo wa ły

wo kół na wet po wy żej pół mi liar da zło tych – ma ją nie mal ty le sa mo zwo len ni ków co prze ciw ni ków. Ci pierw si bro nią idei bu -

do wy ko lej nych obiek tów ko niecz no ścią uty li za cji frak cji, któ re nie na da ją się do dal sze go uży cia, a dzię ki spa lar niom po zy -

sku je się z nich ener gię elek trycz ną i ter micz ną. Po nad to bro niąc ide i po da ją za przy kład kra je, któ re uwa ża ne są za li de rów

w re cy klin gu oraz ochro nie śro do wi ska na tu ral ne go, jak Szwaj ca ria i Au stria, a któ re pod da ją spa la niu na wet dwadzieścia do

trzydziestu pro cent od pa dów. Na to miast prze ciw ni cy są zda nia, że ow szem spa lar nie wy twa rza ją do dat ko wą ener gię, ale są

bar dzo kosz tow ne w bu do wie, a spa la jąc od pa dy wy dzie la ją jed nak do at mos fe ry do dat ko we szko dli we sub stan cje. Pa trząc

obiek tyw nie ra cje ma ją i jed ni, i dru dzy. W na szej son dzie znalazła się też pro po zycja, któ ra w ja kiejś czę ści go dzi te skraj ne

opi nie. A po nie waż za zwy czaj przy tak du żej róż ni cy zdań naj lep szym wyj ściem jest zna le zie nie „zło te go środ ka” to mo że na -

le ża ło by tak że w tej spra wie zna leźć roz wią za nie, któ re naj le piej spraw dzi ło by się w pol skich re aliach. 

Andrzej Szultka
Menadżer w Eggersmann Poska Spółka z o.o.

Na sza fir ma zaj mu je się do star cza niem kom plek so wych roz wią zań, któ re ma ją na ce lu ogra ni cze nie

do mi ni mum ilo ści od pa dów ma ją cych tra fić do spa lar ni. Na si in ży nie ro wie pro jek tu ją ca łe li nie, któ -

re umoż li wia ją re cy kling mak sy mal nie du żej ilo ści su row ca tra fia ją ce go do za kła dów za go spo da ro -

wa nia od pa dów. Ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca Eg ger smann jest w sta nie za pro jek to wać, wy bu do wać

a póź niej wy po sa żyć w opty mal ne tech no lo gie ca łe in sta la cje prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych.

Tak prze my śla ne in we sty cje mo gą w efek cie ogra ni czyć ilość od pa dów, któ re nie na da ją się do re -

cy klin gu. I to wła śnie na szym zda niem jest naj lep sza dro ga do ogra ni cze nia kosz tów bu do wy spa lar -

ni. Ra chu nek w tym wy pad ku jest pro sty – im wię cej su row ców od zy ska my, tym mniej trze ba bę dzie ich uty li zo wać. Ozna cza to

w efek cie, że nie bę dzie po trzeb nych tak wie le spa lar ni. Dla te go pa trząc na kosz ty zwią za ne z ich bu do wą wy da -

je się, że sen sow niej by ło by część z tych środ ków prze zna czyć na bu do wę no wo cze snych in sta la cji słu żą -

cych prze my śla ne mu re cy klin go wi. Oczy wi ście na wet naj le piej za pro jek to wa na in sta la cja re cy klin gu nie

speł ni ocze ki wań, je śli nie bę dzie pro wa dzo na od po wied nia se gre ga cja od pa dów przez miesz kań ców.
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Pa weł Woj na
Pre zes Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śre mie

Mo im zda niem trze ba przede wszyst kim zmo bi li zo wać się, aby jak naj wię cej od pa dów prze ka zy wać
do po now ne go za go spo da ro wa nia. To jest je dy nie słusz na dro ga i to wła śnie tu ma my naj wię cej
do zro bie nia. Nie tyl ko dla te go, że unij ne dy rek ty wy na ka zu ją nam zwięk sze nie wo lu me nu od zy ski wa -
ne go su row ca, ale z po wo du wa run ków, w ja kich w przy szło ści przyj dzie żyć nam i przy szłym po ko -
le niom. Dla te go nie zwy kle waż ną ro lę po win na ode grać edu ka cja co do ko niecz no ści po zy ski wa nia
su row ców z od pa dów i na ucze nia lu dzi wła ści wej se gre ga cji. Mó wię to z do świad cze nia, gdyż współ -
pra cu jąc od kil ku na stu lat z miesz kań ca mi Śre mu zdo ła li śmy tak zmie nić ich na wy ki, że te raz do sor -
tow ni tra fia bar dzo do brze po se gre go wa ny su ro wiec.
Dla te go pro blem spa lar nie czy nie bu do wać  jest mo im zda niem dru go rzęd ny. Na tu ral nie na wet naj lep sza se gre ga cja nie spra -
wi, że uda się nam od zy ski wać su ro wiec w stu pro cen tach. Wpływ na to mają cho ciaż by ma te ria ły sto so wa ne
w prze my śle, któ re nie na da ją się do po wtór ne go uży cia. Do pie ro od nie daw na pro du cen ci zmu sze ni są sto so -
wać ma te ria ły, któ re na da ją się do re cy klin gu. Stąd też jesz cze przez ja kiś czas spa la nia pew nej czę ści od pa -
dów nie da się wy eli mi no wać. Jed nak im szyb ciej na uczy my się sku tecz nie od zy ski wać su row ce wtór ne, tym
po trze ba spa la nia od pa dów bę dzie mniej sza i pro blem ze spa lar nia mi znik nie.

Jacek Połomka
Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Mo im zda niem spa la ni od pa dów ni gdy nie uda się wy eli mi no wać. Ow szem war to dą żyć do te go, aby
do spa la nia tra fia ło jak naj mniej od pa dów, że by moż li wie jak naj wię cej z nich uda ło się prze zna czyć
do po now ne go użyt ku. Tak czy ina czej pew na część z nich tra fiać bę dzie na wy sy pi sko bądź do spa -
lar ni. A prze cież wy sy pi sko nie jest roz wią za niem, gdyż wią że się z du ży mi kosz ta mi, a po za tym gro -
ma dzo ne na nim sys te ma tycz nie od pa dy z bie giem cza su sta ną się du żym pro ble mem. Dla te go pro -
po nu ję, że by nie bu do wać kosz tow nych spe cja li stycz nych spa lar ni, ale wy ko rzy sty wać już ist nie ją ce
ko tłow nie, cie płow nie, ewen tu al nie bu do wać przy nich spe cjal ne ko tły do spa la nia od pa dów. Kosz ty
bę dą nie po rów ny wal nie mniej sze, a efek ty prak tycz nie iden tycz ne. Pod su mo wu jąc, je stem prze ciw -
ni kiem bu do wy obiek tów, któ re mia ły by słu żyć wy łącz nie spa la niu od pa dów. Ogrom ne kwo ty, któ re po chła nia ich
bu do wa nie znaj du ją mo im zda niem uza sad nie nia eko no micz ne go. Oczy wi ście przy sto so wa nie do spa la nia
od pa dów już ist nie ją cych ko tłow ni, elek trow ni czy ce men tow ni bę dzie wy ma ga ła do dat ko wych in we sty cji,
ale o nie współ mier nie niż szych kosz tach. Nie oba wiaj my się też, że od pa dy spa la ne w elek tro cie płow niach
spo wo du ją za nie czysz cze nie śro do wi ska. I tak bę dzie to mniej szko dli we niż po wszech ne obec nie pa le nie
wę glem. Weź my przy kład ze Szwe cji, gdzie ener gią po zy ska ną ze spa la nych od pa dów ogrze wa się do my.

Jarosław Malinowski
Prezes Fox Recykling Sp. z o.o. w Gdyni

Na sza fir ma nie zaj mu je się zbiór ką ty po wych od pa dów ko mu nal nych, ale już wstęp nie po se gre go -
wa nych. Dla te go też po zo sta ją nam sto sun ko wo nie wiel kie ilo ści od pa dów nie pod le ga ją cych re cy -
klin go wi. W za sa dzie prze ka zu je my je do spe cja li stycz nej fir my pro du ku ją cej z nich pa li wo al ter na -
tyw ne (RDF). Mo im zda niem jest to naj ko rzyst niej sze roz wią za nie za rów no ze wzglę dów fi nan -
so wych, jak i ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Po pierw sze, przed się bior cy ta cy jak my po -
no szą mniej sze kosz ty od da jąc je wy spe cja li zo wa nej fir mie, niż w przy pad ku opła ce nia wy sy -
pi ska śmie ci. Po dru gie nie trze ba bu do wać dro gich spa lar ni, gdyż fir my pro du ku ją ce pa li wo

z od pa dów są naj czę ściej przed się bior stwa mi ko mer cyj ny mi i w przy pad ku po trze by prze ro bie nia więk -
szej ich licz by sa me po nio sły by kosz ty roz bu do wy swo ich in sta la cji. Z ko lei śro do wi sko na tu ral ne zy -
ska, gdyż zmniej szy się po wierzch nia hałd od pa dów za le ga ją cych wy sy pi ska, a po wsta łe al ter na tyw -
ne pa li wo bę dzie mo gło po słu żyć do ogrze wa nia miesz kań czy do pro duk cji ener gii elek trycz nej.
A na do da tek in sta la cje umoż li wia ją ce ta kie prze twa rza nie od pa dów emi tu ją mniej za nie czysz czeń niż
tra dy cyj ne cie płow nie i elek trow nie wę glo we.



Chwa sty zresz tą moż na spo tkać nie tyl ko na na -
wierzch niach z pre fa bry ko wa ne go be to nu. Po ja -
wia ją się tak że w na roż ni kach, przy kra węż ni kach
tak że as fal to wych/bi tu micz nych na wierzch niach.
Pro blem z czysz cze niem na wierzch ni na si la się
szcze gól nie wio sną, gdy po se zo nie zi mo wym
na cią gach ko mu ni ka cyj nych za le ga pia sek i in -
ne sub stan cje uży wa ne do utrzy ma nia ich droż -
no ści w cza sie zi my. A po nie waż wio sną wzmo -
żo ną we ge ta cję roz po czy na ją też ro śli ny, to
w wie lu miej scach po za zwy czaj nym bru dem wi -
docz ne są też sku pi ska chwa stów. 
I o ile z usu nię ciem pia chu i in nych śmie ci pra -
cow ni cy firm ko mu nal nych nie ma ją szcze gól ne -
go kło po tu to na rze ka ją na uciąż li wo ści zwią za ne
z usu nię ciem chwa stów. Pro blem szcze gól nie do -
tkli wy jest w na wierzch niach z kost ki bru ko wej
i in nych po wierzch niach wy ko na nych z pre fa bry -
ko wa ne go be to nu. A ten ma te riał w Pol sce cie szy
się prze cież ogrom ną po pu lar no ścią i jest naj czę -
ściej uży wa nym do wy kań cza nia ście żek ro we ro -
wych, par kin gów, pla ców miej skich i chod ni ków.
Są to więc miej sca eks po no wa ne, któ rych es te ty -
ka jest istot na, a prze cież do cho dzą jesz cze
wzglę dy bez pie czeń stwa ich użyt kow ni ków. 
Tym cza sem na wierzch nia z ele men tów be to no -
wych po kil ku la tach eks plo ata cji i wpły wie wa run -
ków at mos fe rycz nych nie pre zen tu je się tak do brze
jak za raz po jej uło że niu. W du żym stop niu wy gląd
kost ki bru ko wej, a tak że in ne jej pa ra me try, uza leż -
nio ne są od czyn no ści kon ser wa cyj nych, ma ją cych

na ce lu utrzy ma nia jej w czy sto ści. Tyl ko po zba wio -
na za nie czysz czeń kost ka bez wzglę du na ko lor
bę dzie bez piecz na i es te tycz na przez la ta.
Es te tycz ny wy gląd kost ki bru ko wej to nie jest wy -
łącz nie kwe stia zwią za na z jej uło że niem czy ja -
ko ścią ma te ria łu, z któ re go kost ka zo sta ła wy ko -
na na. Wie lu nie zda je so bie z pew no ścią spra wy,
że kost kę bru ko wą moż na, a wręcz trze ba pod -
da wać za bie gom czysz czą cym. War to za zna -
czyć, że prze waż nie kost kę bru ko wą czy ści się
1 lub dwa ra zy w cią gu ro ku. Cy klicz ność czysz -
cze nia kost ki bru ko wej za le ży od kil ku czyn ni ków:
• ro dza ju kost ki bru ko wej 

(np. gra ni to wa, be to no wa)
• wpły wu opa dów at mos fe rycz nych, pro mie ni UV

i in nych czyn ni ków bio lo gicz nych, ta kich jak
cho ciaż by na ra sta nie mchów

• wpły wu za nie czysz cza ją ce go dzia ła nia opon
sa mo cho do wych czy ole jów sil ni ko wych

Ze wzglę du na to, że kost kę bru ko wą ukła da się
za rów no na ścież kach, jak i par kin gach wpływ
czyn ni ków za nie czysz cza ją cych kost kę bru ko wą
jest oczy wi ście zróż ni co wa ny. Stąd też od stę py
cza so we po mię dzy ko lej ny mi czysz cze nia mi nie
za wsze są ta kie sa me. Jed nym z naj trud niej -
szych do usu nię cia za bru dzeń są śla dy po zo sta -
wio ne po ole jach sil ni ko wych, któ re szcze gól nie
trud no usu wa się z be to no wych, w do dat ku nie -
za bez pie czo nych che micz nie, po wierzch ni. Du -
żo ła twiej jest usu nąć je z kost ki gra ni to wej, ale
dla od mia ny w przy pad ku kost ki gra ni to wej czę -
ściej po ja wia ją się mchy czy tra wy, któ re trze ba

Od chwasz cza nie? Uciąż li wy pro blem!
Be to no wa kost ka bru ko wa, róż ne go ro dza ju ka fle i pły ty be to no we to po pu lar ne ma te ria ły
uży wa ne do bu do wy na wierzch ni ulic osie dlo wych, chod ni ków, ście żek ro we ro wych, par kin -
gów i pla ców miej skich. Nic dziw ne go wszak wy ko na ne z nich na wierzch nie są es te tycz ne,
da ją du ży wy bór aran ża cji, a do te go są sto sun ko wo ta nie. Kło po ty po ja wia ją się jed nak,
gdy nad cho dzi czas ich kon ser wa cji, utrzy ma nia w czy sto ści. Fir my, któ re się tym zaj mu ją,
na rze ka ją szcze gól nie na uciąż li wość zwią za ną z usu wa niem wszę do byl skich chwa stów.
Tym bar dziej, że w mia stach sto so wa nie pre pa ra tów che micz nych jest prak tycz nie nie moż li -
we i do pusz czal ne jest tyl ko oczysz cza nie me cha nicz ne.

a Szczot ki fir my Ka stell, po za -
sto so wa niu od po wied niej
przy staw ki z po wo dze niem
mo gą współ pra co wać z ko -
sa mi spa li no wy mi

a Głowica Chwastgo

a Głowica V-Shape do kosy
spalinowej

d Wy po sa żo na w od po wied -
nie szczot ki do chwa stów
za mia tar ka oczy ści z nich
na wet tak trud no do stęp ne
miej sca, jak za głę bie nia
w kra węż ni kach
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sys te ma tycz nie usu wać, aby nie do pro wa dzać
do ich nad mier ne go roz ro stu.
Jed nak nie za leż nie, z ja kie go ma te ria łu wy ko na -
na jest na wierzch nia jej wła ści wa kon ser wa cja
moż li wa bę dzie je dy nie w przy pad ku sto so wa nia
od po wied nich na rzę dzi. W mia stach sto so wa nie
środ ków che micz nych, zwłasz cza do usu wa nia
chwa stów, jest prak tycz nie za ka za ne. Środ ki che -
micz ne są sku tecz ne, ale jed no cze śnie ma ją skut -
ki ubocz ne, któ re mo gą być nie bez piecz ne dla
zdro wia lu dzi i zwie rząt. Trud no prze cież so bie
wy obra zić, aby na przy kład par ko we alej ki by ły
spry ski wa ne che micz ny mi roz two ra mi, a po chwi li
spa ce ro wa ły by po nich ro dzi ny i czwo ro no gi. Dla -
te go je dy nym bez piecz nym roz wią za niem jest
me cha nicz ne usu wa nie chwa stów, a do te go po -
trzeb ne bę dą od po wied nie szczot ki. A war to wie -
dzieć, że na ryn ku do stęp ne są już spe cjal ne
szczot ki do czysz cze nia bru ku, któ rych bu do wa
za pew nia kom for to we ko rzy sta nie, a sku tecz ność
usu wa nia chwa stów jest stu pro cen to wa. 
Dla firm ko mu nal nych, ma ją cych pod opie ką czę -
sto wie lo ki lo me tro we po wierzch nie cho ciaż by
ście żek ro we ro wych, istot nym roz wią za niem są
szczot ki, któ re mo gą być mon to wa ne w za mia tar -
kach. Do efek tyw ne go usu wa nia tra wy i chwa -
stów po trzeb ne są spe cja li stycz ne szczot ki, gdyż
te uży wa ne do co dzien nej pie lę gna cji pla ców
i ulic nie gwa ran tu ją sku tecz ne go od chwasz cze -
nia, a do te go przy ta kich pra cach szyb ciej ule -
ga ją znisz cze niu. Dla te go szczot ka do chwa stów

mu si być wy ko na na z nie zwy kle od por ne go ma -
te ria łu, naj le piej sta lo we go dru tu.
Wio dą cym pro du cen tem szczo tek do za mia ta rek,
w tym tak że szczo tek do usu wa nia tra wy i chwa -
stów jest spół ka Ka stell.
Stan dar do we szczot ki do usu wa nia chwa stów
mar ki Ka stell mo gą być sto so wa ne w za mia tar -
kach ulicz nych pra wie wszyst kich mo de li. Po za
usu wa niem chwa stów prze zna czo ne są tak że
do usu wa nia za le ga ją ce go, zbi te go bru du i pia -
chu. Do dat ko wo do sko na le ra dzą so bie z tra wą
i chwa sta mi znaj du ją cy mi się w trud no do stęp -
nych miej scach, ta kich jak za głę bie nia przy kra -
węż ni kach oraz w row kach kost ki bru ko wej. 
Fir ma Ka stell ma w ofer cie tak że roz wią za nia
do ręcz ne go użyt ku. Wia do mo, że nie w każ dym
miej scu moż na za sto so wać sa mo jezd ną za mia -
tar kę. Po za tym są miej sca, gdzie sto so wa nie du -
że go po jaz du nie ma eko no micz ne go uza sad nie -
nia. W ta kich wy pad kach moż na uży wać szczo -
tek współ pra cu ją cych z ko sa mi spa li no wy mi.
Na przy kład gło wi ca Chwa st go mo że współ pra -
co wać z ko sa mi o mo cy po wy żej 2 kW, a dzię ki
prze my śla nym roz wią za niom za mia na żył ki
na sta lo we li ny jest szyb ka i ła twa. Do współ pra -
cy z ko sa mi spa li no wy mi prze zna czo ne są tak że
gło wi ce Ho ri zon i V -Sha pe.
War to też wie dzieć, że re gu lar ne prze jaz dy za mia -
ta rek wy po sa żo nych w wy so kiej ja ko ści szczot ki
oraz spłu ki wa nie ulic nie tyl ko usu nie chwa sty
i brud, ale wpły nie też ko rzyst nie na ja kość po -
wie trza, któ rym od dy cha my. Przy czy nia ją się bo -
wiem do zna czą ce go spad ku po zio mu za nie -
czysz czeń, za rów no ich ilo ści, jak i skła du fi zy ko -
che micz ne go. Naj waż niej sza jest cza so wa re duk -
cja po zio mu py łów za wie szo nych w po wie trzu,
zwłasz cza bar dzo szko dli we go PM10.

a Sprzątanie pozimowe,
usuwanie trawy

a Gło wi ca Ho ri zon prze zna -
czo na do ko sy spa li no wej

f Szczot ki fir my Ka stell do sko -
na le ra dzą so bie z tra wą
i chwa sta mi znaj du ją cy mi się
w trud no do stęp nych miej -
scach, ta kich jak za głę bie nia
przy kra węż ni kach oraz
w row kach kost ki bru ko wej.

a Szczotka do chwastów

d Za mia na ko sy spa li no wej
w me cha nicz ną szczot kę
do chwa stów jest bar dzo
pro sta i nie wy ma ga żad -
nych skom pli ko wa nych na -
rzę dzi ani umie jęt no ści
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Bo ga ta ofer ta ła do wa rek ko ło wych, ja ka jest kie ro wa -
na do pol skie go przed się bior cy, da je szan sę opty mal ne go
do pa so wa nia ma szy ny do swo ich po trzeb. Pod tym wzglę -
dem na sze ro dzi me fir my nie mo gą na rze kać na gor sze trak -
to wa nie w po rów na niu z za chod nią kon ku ren cją. Wręcz prze -
ciw nie, już od kil ku, kil ku na stu na wet lat wie lu pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych trak tu je pol ski ry nek ja ko prio ry te to wy,
wi dząc w nim ogrom ny i wciąż nie za go spo da ro wa ny do koń -
ca po ten cjał. Dla te go wpro wa dza ne do pro duk cji no wo ści,
chwi lę po świa to wej pre mie rze do stęp ne są tak że w pol skich
sie ciach sprze da żo wych. Nie ste ty, na si przed się bior cy i ci
z bran ży bu dow la nej, jak i ko mu nal nej w po rów na niu z eu ro -
pej ski mi od po wied ni ka mi rza dziej się ga ją po ła do war ki. Dzie -
je się tak po nie waż wśród pol skich przed się bior ców do mi nu -
je opi nia, że ła do war ka to dro ga ma szy na, któ rej za kup opła -
ca się tyl ko w nie któ rych przy pad kach. Dla te go naj czę ściej
moż na je spo tkać w ko pal niach – wę gla i kru szy wa, na du -
żych pla cach prze ła dun ko wych, przy bu do wie dróg oraz in -
nych wiel kich in we sty cjach bu dow la nych. W przy pad ku sek -
to ra ko mu nal ne go naj czę ściej ko rzy sta ją z nich za kła dy uty li -
za cyj ne i re cy klin go we. Tam po pro stu są one nie zbęd ną ma -
szy ną, ale to sta no wi tyl ko nie wiel ki wy ci nek moż li wo ści, któ -
re ofe ru ją ła do war ki ko ło we. Przede wszyst kim du że po le ma -
new ru za pew nia ich róż no rod ność i to za rów no pod wzglę -
dem roz mia rów, jak i tech no lo gii uży tych do ich bu do wy. Ma -
my prze cież po za kla sycz ny mi ma szy na mi tak że ła do war ki
te le sko po we oraz prze gu bo we. Jed nak si ła ła do wa rek tkwi
przede wszyst kim w moż li wo ści współ pra cy z bar dzo zróż ni -
co wa nym osprzę tem do dat ko wym. Dzię ki te mu moż na je
szyb ko prze kształ cić w ma szy ny o nie mal do wol nym za sto -
so wa niu. Na przy kład ła do war kę te le sko po wą moż na wy ko -
rzy sty wać w du żych ha lach ma ga zy no wych do trans por tu pa -
let z pro duk ta mi na na wet naj wyż sze pół ki, ale po za mon to -

wa niu do jej wy się gni ka plat for my ro bo czej z po wo dze niem
spraw dzi się w ro li pod no śni ka plat for my ro bo czej przy kon -
ser wa cji oświe tle nia ulic.
Z ko lei za mia na łyż ki za ła dun ko wej w kla sycz nych ła do war -
kach na osprzęt za mia tar ko wy po zwo li wy ko rzy stać ją
w oczysz cze niu ulic i par kin gów, a za mon to wa nie le mie sza
prze kształ ci ją w sku tecz ny pług od śnież ny. To tyl ko kil ka przy -
kła dów, któ re nie wy czer pu ją moż li wo ści ich za sto so wa nia,
gdyż po ten cjał tych ma szyn jest znacz nie więk szy. W za sa dzie
do stęp na na ryn ku róż no rod ność do dat ko we go osprzę tu jest
tak wiel ka, że prak tycz ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia ła do wa rek
są nie ogra ni czo ne i z po wo dze niem spraw dzą się nie tyl ko we
wszel kie go ro dza ju pra cach bu dow la nych, ale tak że ko mu nal -
nych, rol nych i le śnych. I wła śnie ta uni wer sal ność – moż li wość
wy ko rzy sta nie jed nej ma szy ny w wie lu, cał ko wi cie od mien nych
pra cach rów no wa ży sto sun ko wo wy so kie kosz ty jej za ku pu.
W Pol sce moż na ku pić ła do war ki prak tycz nie wszyst kich li -
czą cych się na świa to wym ryn ku pro du cen tów. Kon struk to -
rzy naj now szych ła do wa rek ko ło wych udo sko na la ją je
pod ką tem przede wszyst kim osią gów, ale mu szą też zwra -
cać uwa gę na ogra ni cze nie emi sji szko dli wych sub stan cji.
Ostat nie la ta po ka zu ją, że pod tym wzglę dem po wo li wy czer -
pu ją się moż li wo ści re duk cji spa lin w tra dy cyj nych sil ni kach.
Dla te go po szu ku je się al ter na tyw nych źró deł na pę du, jak hy -
bry do wy i elek trycz ny. Wy glą da na to, że ostat nio prze wa gę
zy sku je kon cep cja kon stru owa nia ła do wa rek elek trycz nych.
Są już te go pierw sze efek ty i pierw sze ła do war ki z elek trycz -
nym na pę dem tra fi ły już do od bior ców. Jak do tąd na pęd ten
sto so wa ny jest w ma łych, kom pak to wych ma szy nach, ale
nie wy klu czo ne, że już wkrót ce do sprze da ży tra fią tak że du -
że ma szy ny. Ich za le tą jest nie tyl ko bez e mi syj na pra ca sil ni -
ka, tań sze od pa li wa kosz ty ener gii, ale tak że pro sto ta sil ni ka
(prak tycz nie tyl ko jed na część ru cho ma) do dat ko wo ob ni ża -
ją ca kosz ty eks plo ata cyj ne.

www.poskom.pl

Ła do war ki ko ło we 
– wciąż nie do ce nia ne, a prze cież nie zbęd ne
Ma łe, śred nie, du że i te le sko po we – ła do war ki ko ło we mi mo sta le ro sną ce go za in te re so wa nia
to na dal naj bar dziej nie do ce nia ny na pol skim ryn ku seg ment ma szyn. Nie chęt nie się ga ją po nie
fir my i ko mu nal ne, i bu dow la ne. A prze cież od po wied nio do po sa żo na ła do war ka mo że się stać
naj bar dziej wszech stron ną ma szy ną we flo cie każ de go przed się bior cy.
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Konstruktorzy nowej maszyny szcze gól ny na cisk po ło żyli na
zapewnienie maksymalnego komfortu ope ra to rowi, in no wa cyj -
ność funk cji ro bo czych oraz zwiększenie wy trzy ma ło ści. Ła do -
war ka T870 w nowej wersji dostępna jest ze skręt nym za wie -
sze niem. W tym celu zmieniono całkowicie konstrukcję pod -
wo zia. Jest ono inne niż w po zo sta łych ła do wa rkach gą sie ni -
co wych tej marki. W zawieszeniu zastosowano   skręt ne osie
tłu mią ce drga nia, któ re łą czą kom fort amor ty zo wa ne go za wie -
sze nia rol ko we go ze sta bil nością. W celu poprawy parametrów
jezdnych podwozie maszyny wydłużono do 1.783 milimetrów. 
No wa ła do war ka Bob cat T870 im po nu je pa ra me tra mi ro bo czy -
mi, przede wszyst kim wy no szą cą aż 3.657 mi li me trów wy so ko -
ścią pod no sze nia. Ope ra to rzy do ce nią ją szcze gól nie pod czas
za ła dun ku po jaz dów o wy so kich bur tach, a tak że prze ła dun ku
i ukła da niu ma te ria łów, ta kich jak ce gły, blo ki be to no we lub
cegieł na pa le tach. Ładowarka wy róż nia się udźwi giem ope ra -
cyj nym wy no szą cym 1.726 ki lo gra mów. Ozna cza to jego wzrost
o po nad dzie sięć pro cent w po rów na niu z parametrami maszyny
po przed niej ge ne ra cji z amor ty zo wa nym za wie sze niem ro lek.

Bob cat T870 jest więk szy i dłuż szy niż sta rsze mo de le. Naj wyż -
szej kla sy ła do war ka łą czy w so bie wy so ką moc i wy daj ność,
pod wzglę dem któ rej wy zna cza no we stan dar dy dla ła do wa rek
kom pak to wych tej kla sy. Bob cat T870 o ma sie ro bo czej 5.863
ki lo gra mów jest na praw dę funk cjo nal ną ma szy ną. Wy so kość
pod no sze nia ra mie nia wy no si aż 3.657 mi li me trów czy ni z niej
nie kwe stio no wa ne go li de ra na ryn ku kom pak to wych ła do wa -
rek gą sie ni co wych. Ma szy na ta cha rak te ry zu je się wy so ką wy -
daj no ścią ukła du hy drau licz ne go po zwa la ją cą na skró ce nie cy -
kli ro bo czych. No wy Bob cat wy róż nia się za rów no pod wzglę -
dem du żej war to ści si ły pcha nia, jak i podnoszenia. Na
szczególne podkreślenie zasługują też nie za wod no ść oraz eko -
no mi ka eks plo ata cyj na nowoczesnego sil ni ka na pę do we go.
Ła do war ka gą sie ni co wa Bobcat T870 jest prze zna czo na
do współ pra cy z osprzę tem du żej mo cy uła twia ją cym ko pa nie
ro wów na ka ble i prze wo dy czy wy cin kę drzew. Ma szy na
spraw dza się do sko na le w pra cach prze ła dun ko wych, bu dow -
la nych i roz biór ko wych, a tak że fre zo wa niu na wierzch ni, kształ -
to wa niu terenów zielonych i ko pa niu ro wów.

MASZYNY KOMUNALNE
www.bobcat.com

Bob cat T870 – konstrukcyjny krok w przyszłość!
Pod czas te grocz nych pa ry skich tar gów In ter mat Bob cat za pre zen to wał ca ły sze reg no wo ści. Wśród
nich na szcze gól ną uwa gę za słu ży ła z ca łą pew no ścią kom pak to wa ła do war ka gą sie ni co wa T870

Bob cat T870 – konstrukcyjny krok w przyszłość!
Pod czas te grocz nych pa ry skich tar gów In ter mat Bob cat za pre zen to wał ca ły sze reg no wo ści. Wśród
nich na szcze gól ną uwa gę za słu ży ła z ca łą pew no ścią kom pak to wa ła do war ka gą sie ni co wa T870
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Bez e mi syj ne roz wią za nia Wac ker Neu son ozna cza ją wy jąt -
ko wą ochro nę ope ra to ra i śro do wi ska bez uszczerb ku dla wy -
daj no ści. Ma szy ny Se rii „Ze ro Emis sion” dają moż li wość pra -
cy bez szkodliwych spalin. Wpro wa dze nie w ro ku 2014 ko -
par ki o po dwój nej mo cy ozna cza ło po czą tek al ter na tyw nych
tech no lo gii na pę du. Od te go cza su fir ma Wac ker Neu son
wpro wa dzi ła trzy za si la ne ba te ria mi urzą dze nia: za si la ną
aku mu la to ro wo ła do war kę ko ło wą WL20e, wo zi dło gą sie ni -
co we DT10e oraz mi ni ko par kę EZ17e. No wo ścią wśród pro -
duk tów eco jest elek trycz na za gęsz czar ka AP1850e. Obec -
nie ża den in ny pro du cent nie mo że ofe ro wać tak wszech -
stron nej ga my ma szyn i urzą dzeń o na pę dzie elek trycz nym.
Ce lem Wac ker Neu son jest za ofe ro wa nie praw dzi wej al ter -
na ty wy w po sta ci roz wią za nia bez e mi syj ne go, w każ dej gru -
pie pro duk tów w prze wi dy wal nej przy szło ści.
Bez e mi syj ne źró dło na pę du to nie je dy na ce cha pre dys po nu ją -
ca elek trycz ną ła do war kę do prac w sek to rze ko mu nal nym. Na -
pęd elek trycz ny to tak że ni ski po ziom ha ła su, a w za sa dzie ze -
ro wy w przy pad ku pra cy sil ni ka. To umoż li wia sto so wa nie ła do -
war ki tak że w tych miej scach, któ re z ra cji ogra ni czeń po zio mu
ha ła su są nie do stęp ne dla kon wen cjo nal nych ma szyn. Ko lej ną
za le tą te go roz wią za nia jest pro sta ob słu ga co dzien ne go ser wi -
su, a tak że ła twość ste ro wa nia. A war to wie dzieć, że pa ra me try
dzia ła nia kom pak to wej, za si la nej ba te ryj nie ła do war ki ko ło wej
WL20e od po wia da ją osiągom wer sji z sil ni kiem Die sla. Jed no -
cze śnie jed nak ope ra to rzy i ich śro do wi sko czer pią ko rzy ści
z ze ro wej emi sji. W nie któ rych pa ra me trach, ta kich jak ob cią -
że nie de sta bi li zu ją ce czy pręd kość wy ko ny wa nia po szcze gól -
nych ru chów ra mie niem, elek trycz na ła do war ka ko ło wa mo że
na wet prze wyż szać mo del z kon wen cjo nal nym na pę dem.
Dwa od dziel ne sil ni ki elek trycz ne słu żą ce do na pę du trak cyj ne -
go i hy drau li ki ro bo czej za pew nia ją mi ni mal ne zu ży cie ener gii.
Gdy ba te ria jest w peł ni na ła do wa na, ła do war ka ko ło wa mo że
być uży wa na przez pięć go dzin – czas wy star cza ją cy na ty po -

we za sto so wa nia, ta kie jak ła do wa nie i trans port to wa rów
na krót kich dy stan sach. Czas eks plo ata cji aku mu la to ra w du -
żym stop niu zale ży od od po wied nich wa run ków za sto so wa nia,
pra cy i spo so bu jaz dy. Ozna cza to, że moż li we jest tak że osią -
gnię cie dłuż sze go cza su eks plo ata cji. Okre ślo ny czas eks plo -
ata cji mo że być tak że krót szy w eks tre mal nych sy tu acjach,
na przy kład pod czas cięż kiej pra cy z łyż ką w te re nie gó rzy stym
mo że tr wać dwie go dzi ny na jednym ła do wa niu. Ob słu ga
z prze rwa mi (na przy kład 30 mi nut pra cy, 30 mi nut po sto ju) wy -
dłu ża czas eks plo ata cji aku mu la to ra. Sam pro ces ła do wa nia jest
bar dzo pro sty, a no wo cze sna ba te ria po zwa la na mię dzy ła do -
wa nia w trak cie po sto jów i nie ma to wpły wu na jej po jem ność.
Do dat ko wą za le tą ta kiej ła do war ki jest bar dzo bo ga te oprzy -
rzą do wa nie. Wac ker Neu son przy go to wał sze reg po moc ni -
czych przy sta wek i na rzę dzi, któ re spra wia ją, że ma szy na sta -
je się nie zwy kle uni wer sal nym po moc ni kiem. Na przy kład
w po łą cze niu ze spe cja li stycz ną przy staw ką moż na bły ska -
wicz nie z mie nić ją w sku tecz ną za mia tar kę. War to też wie -
dzieć, że z ra cji na oszczęd no ści w pa li wie i ser wi so wa niu,
wyż szy o dwa dzie ścia pro cent koszt za ku pu mo że się zwró -
cić już po oko ło 2.800 go dzi nach eks plo ata cji. 

www.wackerneuson.pl

Bez e mi syj ny po moc nik ko mu nal ny
Sek tor ko mu nal ny, jak chy ba ża den in ny, po trze bu je czę sto nie kon wen cjo nal nych roz wią zań, na przy -
kład ma szyn i po jaz dów z bez e mi syj nym na pę dem. Po dyk to wa ne jest to wa run ka mi, w któ rych ma -
szy ny mu szą pra co wać. Cho dzi głów nie o za da szo ne, trudno wentylowalne ob sza ry, gdzie do dat ko -
we za nie czysz cze nia spa li na mi są nie do przy ję cia. Naj czę ściej znaj du ją tam za sto so wa nie wszel kie -
go ty pu „ga zow ce”, ale ostat nio co raz więk szą kon ku ren cją dla nich sta ją się ma szy ny i po jaz dy elek -
trycz ne, jak cho ciaż by ła do war ka ko ło wa WL20e fir my Wac ker Neu son.
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Do pro duk cji no wej ła do war ki HL965 ko re ań ski
kon cern wy ko rzy stu je wy łącz nie spraw dzo ne
i nie za wod ne pod ze spo ły oraz ukła dy od wio dą -
cych do staw ców. Przede wszyst kim, po dob nie
jak ma to miej sce i w in nych ma szy nach mar ki
Hy un dai, do pro duk cji ła do war ki sto su je się naj -
wyż szej ja ko ści stal, a wszyst kie pod ze spo ły pod -
da ne są do kład nym te stom od por no ści na ob cią -
że nia cy klicz ne, dzia ła nie wy so kiej tem pe ra tu ry,
wi bra cje i uda ry. Dzię ki te mu pro du cent mo że za -
gwa ran to wać, że je go ma szy ny na wet w eks tre -
mal nych wa run kach za cho wa ją swo je wła ści wo -
ści, utrzy ma ją pa ra me try ro bo cze. A to w po łą cze -
niu z prze pro wa dza ny mi na le ży cie czyn no ścia mi
ser wi so wy mi, za pew ni dłu gą ży wot ność pod ze -
spo łów i bez a wa ryj ną pra cę ma szy ny, nie za leż -
nie od stop nia trud no ści wa run ków ro bo czych. 
Ma sa ro bo cza no we go mo de lu HL965 wy no -
si 20.100 ki lo gra mów. Ła do war kę na pę dza naj -
now szy ste ro wa ny elek tro nicz nie sil nik wy so ko -
pręż ny Cum mins QSL9. Jed nost ka ta speł nia wy -
mo gi nor my emi sji spa lin Sta ge IV, jej mak sy mal -
na moc wy no si 272 KM (200 kW), a osią ga na jest
przy 2.100 obr./min. Po za tym war to za uwa żyć,
że mak sy mal ny udźwig spe cjal nie wzmoc nio ne -
go mo stu wy no si aż 44.000 ki lo gra mów z przo du
i 35.000 z ty łu (przy za sto so wa niu stan dar do we -
go ogu mie nia 23,5 R25, L3). 
Kon struk to rzy Hy un da ia wie le uwa gi po świę ci li
za pew nie niu opty mal nych wa run ków pra cy ope -
ra to ro wi. Dla te go grun tow nie prze pro jek to wa li je -
go miej sce pra cy. No wa ka bi na sta ła się bar dziej
prze stron na, po więk szo no ją bo wiem o dzie sięć

pro cent w po rów na niu ze sto so wa ną w ma szy -
nach Se rii 9a. Ka bi na wy po sa żo na zo sta ła tak że
w kon struk cje ochron ne ROPS/FOPS. Po za tym
jest do sko na le wy ci szo na, bez piecz na i wy god -
na. Opty mal ny kom fort osią gnię to dzię ki za sto so -
wa niu re gu lo wa ne go wie lo płasz czy zno wo fo te la
ope ra to ra. Dźwię kosz czel ność ka bi na za wdzię -
cza naj now szej tech no lo gii re duk cji ha ła su, któ ra
na wet w przy pad ku pra cy na pla cach prze ła dun -
ko wych zło mu za pew nia mak sy mal ną ci szę we
wnę trzu. Kom fort pra cy zwięk sza też wy daj niej -
szy sys tem kli ma ty za cji i ogrze wa nia, któ ry cha -
rak te ry zu je się opty mal nym prze pły wem po wie -
trza przez ka bi nę. Po my śla no tak że o er go no -
micz nie za pro jek to wa nej dźwi gni zin te gro wa ne -
go re gu la to ra elek tro hy drau licz ne go. Uła twia ona
ope ra to ro wi ob słu gę osprzę tu, co pro wa dzi
do pod nie sie nia wy daj no ści i ogra ni cze nia zmę -
cze nia ope ra to ra. Po za tym ka bi na ła do war ki
HL965 za pew nia lep szą wi docz ność i to nie tyl ko
dzię ki zwięk sze niu po wierzch ni prze szkleń, ale
tak że dzię ki zmie nio ne mu po ło że niu lu ste rek. Do -
dat ko wo bez pie czeń stwo pra cy za pew nia sys tem
ka mer, dzię ki któ rym moż na mo ni to ro wać prak -
tycz nie ca ły ob szar ro bo czy wo kół ma szy ny. Ła -
do war kę moż na wy po sa żyć w opcjo nal ne świa tła
LED, za rów no przed nie, jak i tyl ne ze spo lo ne. 
Jed nak ope ra to rzy chy ba naj bar dziej cie szyć się
bę dą z sys te mu au dio na wi ga cyj ne go (In fo ta in -
ment) fir my Hy un dai. Dzię ki nie mu są bo wiem
na bie żą co in for mo wa ni o sta nie, w ja kim znaj du -
ją się naj waż niej sze pod ze spo ły ma szy ny. Ta
funk cja jest szcze gól nie przy dat na pod czas pra -
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Hy un dai HL965

– świet ny 

po mysł na

ła do war kę!

Hyundai HL965

– świetny 

pomysł na 

ładowarkę!

Fir ma Hy un dai Con struc tion Equ ip ment po sze rzy ła ofer tę ła do wa rek ko ło wych o cał ko wi cie
no wy mo del – HL965. Ma szy na zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą nie tyl ko o zwięk sze niu wy -
trzy ma ło ści oraz nie za wod no ści, ale tak że pod ką tem mniej szych kosz tów ob słu gi. W efek cie
no wa ła do war ka dys po nu je więk szym udźwi giem, jest ła twiej sza w ob słu dze, a jed no cze śnie
gwa ran tu je bez a wa ryj ną pra cę przy mi ni mal nych kosz tach eks plo ata cyj nych.

a Ła do war ka Hy un dai HL965
jest wy po sa żo na w joy stick
ste ro wa nia wy się gni kiem, łyż -
ką i trze cim ob wo dem hy drau -
licz nym w stan dar dzie. W ra -
mach wy po sa że nia opcjo nal -
ne go moż na go wy mie nić
na prze łącz ni ki ste ru ją ce
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cy w trud nych wa run kach i umoż li wia po pra wę
wy daj no ści. In te li gent ny, sied mio ca lo wy do ty ko -
wy mo ni tor pa no ra micz ny przy po mi na wy świe -
tlacz smart fo na. Jest więk szy niż mia ło to miej sce
w po przed nich mo de lach, a dzię ki te mu bar dziej
czy tel ny. Sys tem au dio, w któ re go skład wcho dzi
rów nież ra dio, mo że być ob słu gi wa ny w try bie
„Blu eto oth wol ne rę ce”, a wbu do wa ny mi kro fon
umoż li wia ope ra to ro wi bez piecz ne od bie ra nie
i na wią zy wa nie po łą czeń z wnę trza ka bi ny. Sys -
tem au dio na wi ga cyj ny ob słu gu je też funk cję Mi -
ra cast, któ ra łą czy się przez wi -fi ze smart fo nem
ope ra to ra i umoż li wia ko rzy sta nie z je go funk cji
na du żym ekra nie, w tym z na wi ga cji, prze glą dar -
ki in ter ne to wej oraz od twa rza cza wi deo i au dio. 
Do ty ko wy mo ni tor i re gu la to ry elek tro hy drau licz -
ne po zwa la ją na to miast na ste ro wa nie po przez
ekran licz ny mi no wy mi funk cja mi, ta ki mi jak „ła -
god ne za trzy ma nie”, „prio ry tet łyż ki” i „tryb blo -
ko wa nia wy się gni ka łyż ki”. Funk cja „ła god ne za -
trzy ma nie” ni we lu je wstrzą sy, re du ku jąc pręd -
kość osprzę tu ro bo cze go w koń co wym za kre sie
ru chu. Funk cję tę moż na w ra zie po trze by w ła -
twy spo sób wy łą czyć, ko rzy sta jąc z mo ni to ra. 
Ła do war ka Hy un dai HL965 jest wy po sa żo -
na w joy stick ste ro wa nia wy się gni kiem, łyż ką

i trze cim ob wo dem hy drau licz nym w stan dar -
dzie. W ra mach wy po sa że nia opcjo nal ne go
moż na go wy mie nić na prze łącz ni ki ste ru ją ce.
Po nad to ła do war ka – po dob nie zresz tą jak
wszyst kie ma szy ny z se rii HL900 – jest stan dar -
do wo wy po sa żo na w układ wa żą cy fir my Hy un -
dai. Sys tem ten, o do kład no ści ±1 pro cen ta,
moż na usta wiać au to ma tycz nie i ręcz nie. Umoż -
li wia to mo ni to ro wa nie po je dyn czych i łącz nych
mas ob cią żeń łyż ki. Re zul ta ty po mia rów wy -
świe tla ne są na wie lo funk cyj nym ekra nie w ka -
bi nie, a ca ły pro ces mo ni to ro wa nia ob cią że nia
jest wy star cza ją co mia ro daj ny, aby moż na go
by ło wy ko rzy stać w pro ce sie za rzą dza nia pro -
duk cją. No wa ła do war ka ko ło wa jest rów nież
do stęp na w wer sji XT (z dłuż szym wy się gni kiem
o więk szej wy so ko ści wy sy pu). Udo sko na lo no
tak że łyż kę fir my Hy un dai. Jest ona te raz wy po -
sa żo na w in no wa cyj ny szer szy otwór, za krzy -
wio ne pły ty bocz ne i lep sze za bez pie cze nie
przed roz sy py wa niem, co zwięk sza jej po jem -
ność i zmniej sza stra ty ma te ria łu pod czas jaz -
dy. Po pra wio no tak że jej trwa łość, sto su jąc
w głów nych ob sza rach kon struk cyj nych łyż ki
nie zwy kle od por ną stal trud no ście ral ną. 
Wie le uwa gi po świę co no uła twie niu co dzien nej
kon ser wa cji ma szy ny. Te raz wy star czy na ci śnię -
cie prze łącz ni ka, aby elek trycz ne si łow ni ki umoż li -
wi ły peł ny do stęp do prze dzia łu sil ni ka. Jest to cał -
kiem no wa funk cja, któ rej nie mia ły ła do war ki ko -
ło we Hy un dai po przed nich ge ne ra cji. Sze ro ko
otwie ra na po kry wa sil ni ka umoż li wia ła twy do stęp
w ce lu czysz cze nia i wy ko ny wa nia prac kon ser -
wa cyj nych. Do dat ko wo ma szy ny z se rii HL są wy -
po sa żo ne w du że fil try po wie trza, układ au to ma -
tycz ne go usu wa nia py łu i opcjo nal ny trzy stop nio -
wy filtr wstęp ny po wie trza wlo to we go, co wy dłu ża
czas eks plo ata cji oraz trwa łość fil tra po wie trza.
Prze dział sil ni ko wy zo stał cał ko wi cie od izo lo wa -
ny, co po zwo li ło wy eli mi no wać ry zy ko wy wo ła nia
po ża ru przez cia ła ob ce wni ka ją ce do nie go
z zewnętrznego oto cze nia ma szy ny. 

www.amago.pl

a Hy un dai sto su je do pro duk -
cji swych ma szyn się naj wyż -
szej ja ko ści stal, a wszyst kie
pod ze spo ły pod da ne są do -
kład nym te stom od por no ści
na ob cią że nia cy klicz ne,
dzia ła nie wy so kiej tem pe ra -
tu ry, wi bra cje i uda ry

s Konstruktorzy zadbali o uła -
twie nie co dzien nej kon ser wa -
cji ma szy ny. Wy star czy na ci -
śnię cie prze łącz ni ka, aby
elek trycz ne si łow ni ki uniosły
pokrywę prze dzia łu sil ni ka

d Ka bi na ła do war ki wy po sażo -
na zo sta ła w kon struk cje
ochron ne ROPS/FOPS. Po -
za tym jest do sko na le wy ci -
szo na, bez piecz na, prze -
stron na i nie zwy kle wy god na
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Naj więk szy po stęp osiągnięto w zu ży ciu pa li wa.
Pod tym wzglę dem średnie ła do war ki ko ło we
Volvo CE są na wet o dwadzieścia procent
oszczędniejsze. Wpływ na to ma funk cja sprzę że -
nia me cha nicz ne go na pę du (lock -up). To opcjo -
nal ne roz wią za nie eli mi nu je stra ty w zmien ni ku
mo men tu ob ro to we go, bez po śred nio, me cha -
nicz nie prze ka zu jąc na pęd z sil ni ka do skrzy ni
bie gów. Prze kła da się to na więk szą spraw ność
prze nie sie nia na pę du na osie. Sprzę że nie me cha -
nicz ne zmien ni ka mo men tu ob ro to we go za łą cza
się au to ma tycz nie, bez ingerencji ope ra to ra,
a dzia ła nie te go me cha ni zmu moż na do sto so wać
do spe cy fi ki wykonywanego zadania, tak by jesz -
cze bar dziej skró cić cykl ro bo czy i ob ni żyć zu ży -
cie pa li wa.  Po tym roz wią za niu, do stęp nym w ła -
do war kach ko ło wych L70H i L90H, ich ope ra to -
rzy spo dzie wać się mo gą poprawy cha rak te ry sty -
ki re ak cji na pę du, więk szej zdol no ści do po ko ny -
wa nia wznie sień, przy spie sze nia za ła dun ku
i trans por tu oraz więk szej płyn no ści jaz dy. 
Aby do pa so wać dzia ła nie na pę du do ro dza ju pra -
cy i wa run ków grun to wych, ope ra tor mo że w pro -
sty spo sób re gu lo wać si łę na ob wo dzie kół, ogra -
ni cza jąc w ten spo sób nie tyl ko zu ży cie pa li wa,
lecz rów nież zu ży cie opon i buk so wa nie kół, co
umożliwia optymalne na peł nia nie łyż ki. Ma szy ny
z se rii H są wy po sa żo ne w in te li gent ny układ ste -
ro wa nia Smart Con trol, któ ry za pew nia dosto so -
wa nie mo men tu ob ro to we go do bie żą cych wa -
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run ków roboczych. Do ob ni że nia zu ży cia pa li wa
przy czy nia się tak że spe cjal ny pe dał Eco, któ ry
sta wia me cha nicz ny opór znie chę ca ją cy ope ra to -
ra do sil niej sze go otwie ra nia prze pust ni cy, gdy
pręd kość ob ro to wa sil ni ka prze kro czy gór ną gra -
ni cę opty mal ne go za kre su.
Do sko na ła sta bil ność ma szy ny sprzy ja wy daj nej
pra cy. Na no wo zop ty ma li zo wa ny ze spół za ła -
dun ko wy i prze pro jek to wa ny prze ciw cię żar przy -
sto so wa ny do pra cy w trud nych wa run kach za -
pew nia ją ma szy nie nie za chwia ną sta bil ność nie -
za leż nie od ukształ to wa nia te re nu. Mo del L90H
cha rak te ry zu je się tak że wy so ko ścią pod no sze -
nia zwięk szo ną o 73 milimetry i o trzy procent
więk szym ob cią że niem wy wra ca ją cym.
Zmo der ni zo wa ne ma szy ny L60H, L70H i L90H
mo gą prze no sić ma te ria ły o róż nej gę sto ści.
Do ła do wa rek sto so wać moż na róż ne go ro dza ju
łyż ki Vo lvo, ta kie jak łyż ki ogól ne go za sto so wa nia,
do rów na nia, a tak że do prze no sze nia od pa dów
i do lek kich ma te ria łów. Aby efek tyw nie ko rzy stać
z osprzę tu, ope ra tor mo że bły ska wicz nie zmie niać
na rzę dzia dzię ki szyb ko złą czu Vo lvo. Kon tro l ka
w ka bi nie po twier dza, że na rzę dzie zo sta ło za mo -
co wa ne na le ży cie i jest go to we do użyt ku. Ła do -
war ki ko ło we no wej ge ne ra cji mo gą być wy po sa -
żo ne opcjo nal nie w na wet czte ry ob wo dy hy drau -
licz ne, co po zwa la ko rzy stać z do dat ko we -
go osprzę tu na pę dza ne go hy drau licz nie. 

Ładowarki kołowe Volvo z Serii H

Czy można udoskonalić doskonałe? 
Okazuje się, że na pytanie zawarte w tytule można odpowiedzieć twierdząco. Konstruktorzy  Vo -
lvo Con struc tion Equ ip ment opracowujący konstrukcję nowych średnich ładowarek kołowych
udowodnili, że  na wet naj lep sza ma szy na mo że stać się jesz cze do sko nal sza. Ja ko pierw szy pro -
du cent, któ ry po nad pół wie ku te mu spo pu la ry zo wał tego typu maszyny, Vo lvo CE wy ko rzy sta ło
swo je do świad cze nie i kom pe ten cje in ży nier skie, by tak zmodernizować ma szy ny, by zużywały
mniej pa li wa, były  wy daj niejsze, bardziej nie za wod ne oraz łatwiejsze w obsłudze. Nic dziwnego,
że no wa ge ne ra cja ładowarek z se rii H  uznawana jest za maszyny kom plet ne.

a Zmo der ni zo wa ne ła do war ki
Vo lvo CE z se rii H mo gą pra -
co wać z bar dzo sze ro ką ga -
mą spe cja li stycz ne go osprzę -
tu, w tym z chwy ta ka mi, za -
mia tar ka mi, płu ga mi śnież ny -
mi, a tak że na rzę dzia mi wy ko -
ny wa ny mi na za mó wie nie

s Pod no szo na elek trycz nie ma -
ska uła twia do stęp do new -
ral gicz nych pod ze spo łów.
Po szcze gól ne czyn no ści ser -
wi so we moż na wy ko ny wać
z po zio mu grun tu 
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Obec nie nikt już nie kwe stio nu je ro li re cy klin gu
we wła ści wym funk cjo no wa niu go spo dar ki świa -
to wej. Je go ro la sta le ro śnie i co raz wię cej państw
dą ży do wdra ża nia idei go spo dar ki obie gu za -
mknię te go. To po wo du je, że zna cze nie bran ży re -
cy klin gu jest co raz więk sze, ale po wo du je też, że
ro sną wo bec niej wy ma ga nia. Do sto so wać się
do no wej sy tu acji mu sie li też pro du cen ci ma szyn
i urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych w re cy klin gu. Bar -
dzo szyb ko na za cho dzą ce zmia ny za re ago wa ła
fir ma Lie bherr, któ ra opra co wa ła ga mę ma szyn
i urzą dzeń zdol nych sku tecz nie za spo ko ić ak tu al -
ne po trze by przed się bior ców zaj mu ją cych się go -
spo dar ką od pa da mi. W efek cie po wsta ły ma szy -
ny zróż ni co wa ne nie tyl ko pod wzglę dem prze -
zna cze nia, ale tak że pod wzglę dem wiel ko -
ści. I tak w ofer cie Lie bher ra są du że ma szy ny
prze ła dun ko we, jak np. mo del LH 30, czy sta cjo -
nar ny dźwig prze ła dun ko wy EP 944C Li tro nic
o za się gu 22 me trów. Są też nie zbęd ne przy za -
gęsz cze niu od pa dów na wy sy pi skach śmie ci spy -
char ki gą sie ni co we. Fir ma ofe ru je je aż w sied miu
wer sjach, co umoż li wia wy bór opty mal nej spe cy -
fi ka cji. Oczy wi ście po za ni mi jest ca ła ga ma róż -
no rod nych ła do wa rek i ko pa rek, któ re dzię ki bo -
ga te mu oprzy rzą do wa niu sta ją się uni wer sal ny mi
na rzę dzia mi, przy dat ny mi w wie lu pra cach zwią -
za nych z go spo dar ką od pa da mi. W efek cie ma -
szy ny Lie bherr po sor tu ją, roz dzie lą i za ła du ją
wszel kie od pa dy ko mu nal ne. 
Pod czas prac nad no wą ge ne ra cją ma szyn prze -
ła dun ko wych kon struk to rzy Lie bher ra wy ko rzy -
sta li naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, w tym no -
wą ge ne ra cję sil ni ków, dzię ki któ rym uzy ska no

opty mal ne pa ra me try pra cy przy jed no cze snym
zmi ni ma li zo wa niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Za -
wdzię cza ją to tech no lo gii Lie bherr Po wer Ef fi cien -
cy (LPE), któ ra po zwa la sil ni ko wi pra co wać
z mak sy mal ną mo cą przy naj niż szym zu ży ciu pa -
li wa. Za dba no tak że o na le ży te za bez pie cze nie
wraż li wych ele men tów kon struk cyj nych oraz eks -
plo ata cyj nych ma szyn. Ele men ty wy po sa że nia ta -
kie jak: filtr wstęp ny po wie trza z eli mi na cją py łów,
od wrot ny ciąg chłod ni cy czy chłod ni ca wiel ko -
ocz ko wa zo sta ły stwo rzo ne spe cjal nie dla za sto -
so wań w miej scach o wy so kim za py le niu i gwa -
ran tu ją mak sy mal ną nie za wod ność w tych trud -
nych wa run kach. Dłu go trwa ła ży wot ność jest za -
gwa ran to wa na dzię ki wła snej pro duk cji wszyst -
kich klu czo wych ele men tów. 
Po my śla no tak że o stwo rze niu jak naj lep szych
wa run ków pra cy ope ra to rom. No wo opra co wa na
ka bi na Lie bherr za pew nia od po wied nią prze strzeń
i kom fort. Du że po wierzch nie szkla ne, róż ne wa -
rian ty wy po sa że nia ka bi ny, a tak że mo ni to ro wa -
nie tyl nych i bocz nych prze strze ni umoż li wia ją kie -
row cy za cho wa nie opty mal nej wi docz no ści na ob -
szar ro bo czy. Ca łość uzu peł nia wy god ny fo tel, ko -
lo ro wy ekran do ty ko wy oraz au to ma tycz ne cen -
tral ne sys te my sma ro wa nia ma szy ny.
Przy kła dem ma szy ny, któ ra jest „skro jo na” we -
dług po trzeb bran ży re cy klin go wej, jest mo del
LH 22 M Li tro nic. Ma szy na wy ko rzy sty wa na
do trans por tu ma te ria łów łą czy kom fort, wy daj -
ność i nie za wod ność, a do te go za pew nia du żą
zdol no ść pod no sze nia na dłu gich dy stan sach.
Przy ma sie ro bo czej oko ło 21 ton, kom pak to wy
LH 22 M Li tro nic jest naj mniej szą ma szy ną Lie -
bherr prze zna czo ną do prac zwią za nych z prze -

Ma szy ny Lie bherr sku tecz ne w re cy klin gu 
Co raz bar dziej re stryk cyj ne prze pi sy oraz ro sną ce wy ma ga nia w za kre sie sto so wa nych tech -
no lo gii wy mu sza ją na fir mach zwią za nych z bran żą re cy klin go wą wy ko rzy sty wa nie – skon stru -
owa nych pod ką tem ich po trzeb – spe cja li stycz nych ma szyn. Ta ką ofer tę ma szyn i urzą dzeń
przy go to wa ła fir ma Lie bherr, któ rej naj now sze kon struk cje speł nia ją wszel kie wy ma ga nia tech -
no lo gicz ne i śro do wi sko we sek to ra re cy klin gu.

a Dzię ki ga mie róż no rod nych
chwy ta ków ma szy ny Lie -
bherr mo gą na pla cach
prze ła dun ko wych trans por -
to wać do wol ny ma te riał

s No wa ge ne ra cja ma szyn
prze ła dun ko wych dys po nu -
je wy mia ra mi po zwa la ją cy mi
swo bod nie pra co wać tak że
w za da szo nych ma ga zy -
nach, a ru cho ma ka bi na za -
pew nia ope ra to ro wi opty -
mal ne po le wi dze nia
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ła dun kiem. Po mi mo nie wiel kich wy mia rów – ob -
rys ma szy ny mie ści się w pro sto ką cie o wy mia -
rach 5x2,5 me tra) – jest bar dzo spraw na. Dzie je
się tak mię dzy in ny mi dzię ki jed no st ce na pę do -
wej, o zwięk szo nej do 105 kW (143 KM) mo cy,
któ ra umoż li wia znacz ne lep sze war to ści prze ła -
dun ko we. No wy, wy so ko pręż ny sil nik Lie bherr,
dzię ki za sto so wa niu no we go fil tra czą stek sta łych
z ka ta li za to rem utle nia ją cym, znacz nie re du ku je
emi sję za nie czysz czeń i speł nia nor my do ty czą -
ce emi sji spa lin Sta ge IV. Do dat ko wo no wa jed -
nost ka cha rak te ry zu je się mniej szym ape ty tem
na pa li wo, gdyż moż na uzy skać na wet 30-pro -
cen to we oszczęd no ści.
Moc ne pod wo zie LH 22 M Li tro nic jest dłuż sze, niż
w po przed nim mo de lu, co gwa ran tu je wy jąt ko wą
sta bil ność ma szy ny. A więk sza sze ro kość pod pór
i geo me tria zmo dy fi ko wa nej dźwi gni – mię dzy cy -
lin drem mo no blo ko wym, a pod no szą cym – umoż -
li wia pod no sze nie cięż szych ła dun ków. Te pa ra -
me try ide al nie od po wia da ją na po trze by trans por -
tu ma te ria łów, roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun -
ku. A trans port róż nych ma te ria łów umoż li wia sze -
ro ka ga ma chwy ta ków, w któ re moż na wy po sa żyć
ma szy nę. I tak w za leż no ści od ro dza ju chwy tak
umoż li wia trans port ma te ria łów na wet o ob ję to ści
pół to ra me tra sze ścien ne go. Mak sy mal ny za sięg
ra mie nia wy no si 11 me trów, a mak sy mal na wy so -
kość za ła dun ku się ga 3 me trów. Na to miast cię żar
ro bo czy ma szy ny wa ha się w gra ni cach od 19,2
do 22,2 to ny. 
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze
sztyw no za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym
pod no śni kiem. W pierw szym wy pad ku wzrok
ope ra to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me tra.
Na to miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi na po -
zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po zio mu
na wet 5 me trów. Ste ro wa nie ma szy ną od by wa się
przy po mo cy joy stic ka. Stan dar do wy joy stick ste -
ru ją cy da je ope ra to ro wi do dat ko we po czu cie bez -
pie czeń stwa. Re zy gna cja z ko ła kie row ni cy

na rzecz ste ro wa nia za po mo cą joy stic ka zwięk -
szy ła za rów no miej sce na no gi, ja k i wi docz ność
na ob szar ro bo czy. Po za tym ope ra tor ma do dys -
po zy cji 7-ca lo wy ko lo ro wy ekran do ty ko wy. Jest
on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie żą co in for -
mu je o wszyst kich waż nych da nych zwią za nych
z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró tów moż na
przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi po trze ba mi
i wy mo ga mi. Są one wy bie ra ne szyb ko i ła two
za po mo cą pa ska me nu.
Opcjo nal nie każ da z ma szyn prze ła dun ko wych Lie -
bherr mo gą być wy po sa żo na w funk cję ogra ni cze -
nia za kre su ro bo cze go, w któ rej moż li we jest usta -
wie nie ta kich pa ra me trów ro bo czych, jak wy so -
kość, głę bo kość, sze ro kość oraz za sięg. Dzię ki tej
funk cji moż na unik nąć stwa rza ją cych za gro że nie
ko li zji i uszko dzeń me cha nicz nych pod ze spo łów. 
Ja ko na rzę dzia ro bo cze do dys po zy cji są chwy -
ta ki do ma te ria łów syp kich, chwy ta ki wie lo łu pi no -
we i chwy ta ki do kłód drew na. Do dat ko wo na tu -
ral nie moż na za in sta lo wać tak że in sta la cję z elek -
tro ma gne sem wy ko rzy sty wa nym przy kła do wo
do prze ła dun ku zło mu me ta lo we go.
Do dat ko wo wszyst kie ma szy ny prze ła dun ko we
mar ki Lie bherr mo gą być wy po sa żo ne w sys tem
szyb ko złą cza. Dzię ki sys te mo wi LI KU FIX zmia ny
w wy po sa że niu są szyb kie, co po zwa la za osz czę -
dzić czas wy ko naw com na pla cach bu do wy,
a tak że zwięk szyć wy daj ność ma szyn aż o 30%.
Sys tem zwięk sza bez pie czeń stwo i kom fort, po -
nie waż ope ra tor mo że zmie nić na rzę dzia za po -
mo cą przy ci sku w ka bi nie. 
In nym sys te mem sto so wa nym w ma szy nach
Liebherr jest LiDAT, któ ry na pod sta wie naj now szej
tech no lo gii trans mi sji da nych prze ka zu je in for ma -
cje do ty czą ce lo ka li za cji, jak i pra cy ma szy ny, a tak -
że ana li zy da nych, umoż li wia ją cych wy daj ne za rzą -
dza nia par kiem ma szyn i ser wi sem.  Wszyst kie da -
ne są do stęp ne w każ dej chwi li w prze glą dar ce in -
ter ne to wej. Dla wie lu ma szyn, w tym dla LH 22, sys -
tem LiDAT jest wy po sa że niem stan dar do wym.
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s Ma szy ny Lie bherr do sko na le
spraw dzą się w pra cach po -
le ga ją cych na wstęp nej se -
pa ra cji od pa dów prze zna -
czo nych do dal szej prze rób ki

Sys tem LiDAT umoż -
li wia za cho wa nie ob -
szer nej do ku men ta -
cji ca łe go na kła du
pra cy, więk szą do -
stęp ność dzię ki krót -
szym prze sto jom,
szyb sze wspar cie ze
stro ny pro du cen ta,
szyb sze wy kry wa nie
ob cią żeń/prze cią żeń,
cze go wy ni kiem jest
wy dłu że nie ży wot no -
ści ma szy ny, a tak że
zwięk sze nie efek tyw -
no ści pla no wa nia
pra cy w za kła dzie.
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Mo wa tu o ko par ce ko ło wej Hy dra dig, któ ra jest
od po wie dzią na zmie nia ją ce się wa run ki pra cy,
w któ rych co raz bar dziej zna czą cą część sta no -
wią ru chli we dro gi oraz mia sta z gę stą za bu do -
wą. W ta kich sy tu acjach po trzeb na jest zwrot na,
wie lo funk cyj na ma szy na o kom pak to wej bu do -
wie, ale za pew nia ją ca osią gi po zwa la ją ce na swo -
bod ne wy ko ny wa nie róż nych za dań. Ocze ki wa -
nia te do sko na le speł nia ko par ka Hy dra dig. Ma
ona uni ka to wą kon struk cję wzo ro wa ną na ła do -
war kach te le sko po wych Lo adall, w któ rych sil nik,
pom pa hy drau licz na i zbior nik pa li wa ulo ko wa ne
są w pod wo ziu. Dzię ki te mu roz mia ry i kształt
nad wo zia umoż li wia ją ide al ny wi dok na naj bliż -
sze oto cze nie ma szy ny. To klu czo wa za le ta nie
tyl ko dla bez pie czeń stwa, ale tak że ła two ści ma -
new ro wa nia. W prze ci ska niu się mię dzy prze -
szko da mi po ma ga też skręt kół obu osi z trze ma
try ba mi pra cy ukła du kie row ni cze go. Moż li wy jest
skręt kół tyl ko jed nej osi, obu osi w prze ciw ną
stro nę lub obu osi w tę sa mą. 
Hy dro sta tycz ny na pęd wszyst kich kół roz sze rza
za sto so wa nie Hy dra di ga w trud nych wa run kach
te re no wych, a tak że po zwa la na cią gnię cie 3,5-to -
no wej przy czep ki przy dat nej do prze wo zu do dat -
ko we go osprzę tu czy ma te ria łów bu dow la nych.
Ma szy na mo że po ru szać się z mak sy mal ną pręd -
ko ścią na wet do 40 km/h, re gu lo wa ną bez stop nio -
wo w ca łym za kre sie. Szyb szej jeź dzie sprzy ja jed -
na ko wy roz kład ma sy mię dzy przed nią i tyl ną
osią, sto sun ko wo du ży roz staw osi wy no szą -
cy 2,65 me tra, a tak że do stęp ny opcjo nal nie sys -
tem amor ty za cji wy się gni ka JCB SRS. Oscy la cja

przed niej osi, moż li wa w za kre sie +/- 8°, za pew -
nia opty mal ny kon takt kół z pod ło żem.
Zgod ność z naj now szy mi nor ma mi emi sji spa lin
osią gnię to bez za sto so wa nia fil tra czą stek sta -
łych. Ni sko za mon to wa na jed nost ka na pę do wa
spra wia, że śro dek cięż ko ści ma szy ny nie prze -
kra cza jąc 1,5 me tra znaj du je się znacz nie ni żej,
niż w ko par kach ko ło wych o ma sie eks plo ata cyj -
nej dzie się ciu ton kon ku ren cyj nych ma rek.
Ma szy nę Hy dra dig za mó wić moż na ze stan dar do -
wy mi lub sze ro ki mi opo na mi po je dyn czy mi al bo
bliź nia czy mi na obu osiach. Do wol na jest też kon fi -
gu ra cja le mie szy i sta bi li za to rów. Z obu stron ko par -
ki mo gą być sto so wa ne ła py pod po ro we lub le mie -
sze al bo z jed nej stro ny le miesz, a z dru giej sta bi li -
za to ry. Pro du cent ko par ki za pew nia tak że wy bór
ha ków ho low ni czych, któ re mo gą być mon to wa ne
do pod wo zia lub zin te gro wa ne z le mie szem. 
Hy dra dig mo że być wy po sa żo ny w wy się gnik jed -
no czę ścio wy lub dwu czę ścio wy i trzy ro dza je ra -
mion do wy bo ru, o dłu go ści 1,65, 2,0 lub 2,25 me -
tra. Wszyst kie po łą cze nia sworz nio we są za bez -
pie czo ne przed wni ka niem za nie czysz czeń, dzię -
ki cze mu mo gą być sma ro wa ne co 500 go dzin
pra cy. Atrak cyj ność ma szy ny zwięk sza moż li wość
sto so wa nia ły żek od ko par ko -ła do war ki JCB 3CX
oraz ko pa rek śred niej wiel ko ści ofe ro wa nych
przez bry tyj ski kon cern. Do stęp ne są rów nież łyż -
ki ob ro to we, szyb ko złą cza me cha nicz ne lub hy -
drau licz ne oraz do dat ko we li nie hy drau licz ne. Ob -
wód wy so kie go ci śnie nia mon to wa ny jest stan dar -
do wo. Cie ka wą opcją jest też li nia hy drau licz na
słu żą ca do za si la nia na rzę dzi ze wnętrz nych.

MASZYNY KOMUNALNE
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JCB Hy dra dig – fu tu ry stycz na „ko łów ka”JCB Hy dra dig – fu tu ry stycz na „ko łów ka”

Trzy let nie do świad cze nia eks plo ata cyj ne po twier dza ją, że kon struk to rom JCB uda ło się stwo -
rzyć ko par kę ko ło wą wy róż nia ją cą się do sko na łą wi docz no ścią, sta bil no ścią, zwrot no ścią, mo -
bil no ścią i ła twą ob słu gą ser wi so wą. Czy li mó wiąc krót ko – ła mią cą wszel kie kon we nan se

a Ko par ka Hy dra dig jest do -
stęp na z wy się gni kiem mo no -
li tycz nym lub zgi na nym. Dru -
ga wer sja umoż li wia wy god -
ne ope ro wa nie na rzę dziem
ro bo czym wokół ma szy ny

a Ko par ka Hy dra dig zo sta ła
wy po sa żo na w prze stron ną
ka bi nę wzo ro wa ną na kon -
cep cji Com mand Plus zna -
nej z naj now szych ła do wa -
rek prze gu bo wych JCB

a Ma szy nę Hy dra dig za mó wić
moż na ze stan dar do wy mi
lub sze ro ki mi opo na mi po je -
dyn czy mi al bo bliź nia czy mi
na obu osiach
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Dys try bu cją tu rec kie go pro du cen ta ogumienia
Ga la xy zaj mu je się fir ma Boh nen kamp. Zo sta ła
ona za ło żo na w Osnabrück (Niem cy) w 1950 ro -
ku i jest jed nym z czo ło wych eu ro pej skich sprze -
daw ców hur to wych oraz dys try bu to rów opon
oraz kół. Do wo dem mo że być, utrzy my wa na
na sta łym po zio mie 6.500 sztuk, licz ba opon prze -
zna czo nych do wszyst kich branż. Sprze da wa ne
przez nich pro duk ty z po wo dze niem sto so wa ne
są w ma szy nach oraz po jaz dach wy ko rzy sty wa -
nych w sek to rze ko mu nal nym, rol ni czym, prze -
my sło wym i ro bót ziem nych, a tak że w sa mo cho -
dach cię ża ro wych i przy cze pach. I to wła śnie dla
użyt kow ni ków tych sek to rów two rzo ne są opo ny
Ga la xy. Ich hi sto ria roz po czę ła się po -
nad sześćdziesięciu lat te mu i od te go cza su z ro -

ku na rok cie szą się sta le ro sną cą po pu lar no ścią.
Wpły wa na to ma dba łość pro du cen ta o na wet
naj drob niej sze de ta le, a tak że szyb kie re ago wa -
nie na uwa gi zgła sza ne przez klien tów. 
W efek cie Ga la xy to jed na z naj bar dziej roz po zna -
wal nych ma rek, je że li cho dzi o opo ny wy ko rzy -
sty wa ne w po jaz dach i ma szy nach ko mu nal nych,
rol ni czych i prze my sło wych. Jej pro duk ty moż na
obec nie spo tkać w po nad stu dwudziestu kra jach
na ca łym świe cie, a co raz więk szym za in te re so -
wa niem cie szą się rów nież w Pol sce. Ich pod sta -
wo wa za le ta to trwa łość i uni wer sal ność, a do te -
go ofe ro wa ne są w atrak cyj nej ce nie. 
Sze ro ka ga ma opon Ga la xy spra wia, że bez tru -
du moż na do brać opo nę o ide al nie do pa so wa -
nych pa ra me trach do każ dej ma szy ny i ro dza ju

KOMPONENTY
www.bohnenkamp.pl

Najwyższa ja kość,

przystępna ce na
W eks tre mal nie cięż kich wa run kach, ja kie pa nu ją
na wy sy pi skach śmie ci, zło mow iskach, czy róż ne go
ty pu pla cach prze ła dun ko wych spraw dza ją się tyl ko
nie za wod ne, naj wy trzy mal sze ma szy ny. Jed nak na -
wet naj lep sza z nich nie wy ko na zadań, je śli nie bę -
dzie wy po sa żo na w od po wied nie i rów nie wy trzy ma łe
jak ona sama opo ny. Wy da wać by się mo gło, że ta kie są
wyłącznie opo ny naj droż sze, ale prze czą te mu opi nie użyt -
kow ni ków ogumienia Ga la xy, któ rzy od wie lu lat z po wo dze -
niem wy ko rzy stu ją je w wie lu trudnych zastosowaniach.

s JUMBO HULK s EX-1 s Beefy Baby SDS



Pośrednik Komunalny  37

KOMPONENTY

wy ko ny wa nej pra cy. Na przy kład w mi ni ła do war -
kach, tak chęt nie wy ko rzy sty wa nych pod czas
prac ma ga zy no wych, do sko na le spraw dza ją się
opo ny Be efy Ba by. Dzię ki du żej od por no ści
na prze bi cia i pęk nię cia za pew nia ją płyn ną pra -
cę, a głę bo ki bież nik gwa ran tu je dłu go trwa łe
użyt ko wa nia. Do dat ko wo zwięk szo na sze ro kość
za pew nia lep szy kon takt z pod ło żem, co zwięk -
sza bez pie czeń stwo i trak cję.
Z ko lei do ko par ko -ła do wa rek za pro jek to wa no
opo nę Ga la xy Jum bo Hulk. Ko par ko -ła do war ki
to sto sun ko wo lek kie i wie lo funk cyj ne ma szy ny,
któ re naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są przez fir my
zaj mu ją cy mi się pra ca mi w sek to rze ko mu nal -
nym. Dla te go ich opo ny mu szą być przy sto so -
wa ne do jaz dy w wie lu zróż ni co wa nych wa run -
kach. A po nie waż ma szy ny te czę sto wy ko rzy -
stu je się w wa run kach miej skich, ogra ni cze nie
prze sto jów spo wo do wa nych prze bi ciem opon
jest klu czo wym wa run kiem szyb kie go i spraw -
ne go wy ko ny wa nia prac. Opo na Jum bo Hulk
jest bez dęt ko wa. Ma ona bież nik o wzo rze L -4,
przy sto so wa ny do pra cy w trud nych wa run kach,
a je go ce chy to do bre sa mo oczysz cza nie i wy -
so ka przy czep ność. Po nad to, jak po da je pro du -
cent, opo na ma ko rzyst ny sto su nek wy pu stów
do row ków, co da je mak sy mal ną moż li wą po -
wierzch nię sty ku bież ni ka z pod ło żem. To prze -
kła da się na wol niej sze zu ży wa nie opo ny pod -

czas jaz dy po ście ra ją cych po wierzch niach, ta -
kich jak dro gi as fal to we. Do dat ko wo Jum bo
Hulk jest przy sto so wa ny jest do po ru sza nia się
z mak sy mal ną pręd ko ścią 40 km/h, a dzię ki te -
mu moż li we jest szyb kie i spraw ne wy ko ny wa -
nie prac oraz prze miesz cza nie ko par ko -ła do war -
ki po mię dzy pla ca mi bu do wy. Mak sy mal ne ob -
cią że nie, wy no szą ce 3878 kg na każ dą opo nę
tyl ną, po zwa la pra co wać ma szy ną przy każ dym
ro dza ju prac ziem nych.
Na to miast do ła do wa rek te le sko po wych – choć
z po wo dze niem moż na je wy ko rzy sty wać tak że
w in nych ma szy nach – kon struk to rzy za pro jek -
to wa li opo ny Ga la xy HIGH -LIFT RA DA IL R -1.
Ten mo del zo stał wy pro du ko wa ny z ra dial nej
tka ni ny -tu szy i pa sa po lie stro we go. Spe cy ficz ny
wzór bież ni ka umoż li wia sze ro ki za kres za sto -
so wań, spraw dzi się na wszyst kich pla cach
prze ła dun ko wych. 
Z ko lei Ga la xy EX -1 to opo na za pro jek to wa na
spe cjal nie do ob słu gi ko pa rek. Za pew nia do sko -
na łą przy czep ność we wszyst kich wa run kach
pra cy. Kla sycz ny wzór bież ni ka za pew nia du że
wła ści wo ści sa mo oczysz cza nia się, a jed no cze -
śnie umoż li wia płyn ną jaz dę w te re nie. Na to miast
opły wo wy kształt opo ny za pew nia lep szą trak cję
w róż no rod nych wa run kach te re no wych i po go -
do wych, a do dat ko wo cha rak te ry zu je się lep szą
od por no ścią na po ślizg bocz ny.

a High Lift Radial
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Po suk ce sie mo de lu BX2350 ja poń ski kon cern po sta no wił
kon ty nu ować pro duk cję kom pak to wych trak tor ków ko mu -
nal nych z se rii BX. Głów ne po praw ki w no wym mo de lu po -
le ga ły na zwięk sze niu prze stronności ka bi ny i zmianach
konstrukcyjnych ła do wa cza czo ło we go o zwięk szo nym
udźwi gu. Z ko lei za okrą glo na ma ska po pra wi ła znacz nie
wi docz ność do przodu. Po za tym do ło żo no no wą ko siar kę
mię dzy osio wą z sys te mem na jaz du, ujed no li co no też ze -
ga ry oraz ste ro wa nie stan dar do wą hy drau li ką. Do dat ko wo
w stan dar do wym wy po sa że niu znalazły się tak że po cztery
wyj ścia hy drau licz ne z przo du i z ty łu cią gni ka. 
Mi mo, że cią gni czek BX231 ga ba ry to wo nie wie le róż ni się
od zwy kłe go trak tor ka ogro do we go, jest on znacz nie
bar dziej wy daj ny i wszech stron ny. Mo del ten, zbu do -
wa ny na ba zie kul to wej ko siar ki G23, dzię ki swo jej
kom pak to wej bu do wie ide al nie na da je się do prac
w cia snych alej kach i nie wiel kich ogro dach. Zmie nio -
ny układ pe da łów przód -tył na pę du HST, oraz dźwi -
gni od blo ka dy dy fe ren cja łu, spra wi ły, że ope ra tor
ma na praw dę spo ro miej sca na no gi.
Mi ni cią gnik BX231 wy po sa żo ny jest w trzy cy lin -
dro wy sil nik Ku bo ta D902 o mo cy 23 KM, dwu -
za kre so wą prze kład nię hy dro sta tycz ną
oraz czte ry sek cje hy drau licz ne w roz mia rze
BG3, do stęp ne w stan dar do wym wy po sa że niu.
No wy mo del po sia da bar dzo moc -
ną ra mę głów ną, któ ra zo sta ła za -
pro jek to wa na z my ślą o jak naj -
wyż szym udźwi gu. Po zwo li ło to
na uzy ska nie im po nu ją cej no -
śno ści przed niej i tyl nej osi,
a war tość ze stan dar do wym wy -
po sa że niem jest na wet o 108%
wyż sza, niż w kon struk cjach
kon ku ren cyj nych. A dzię ki te mu
moż li wa jest współ pra ca ma szy -
ny z więk szo ścią ty po wych
osprzę tów ro bo czych.
Ja poń scy in ży nie ro wie wie le uwa -
gi po świę ci li na zwięk szo ną er go no -
mię oraz pro sto tę ob słu gi no we go mi ni cią gni ka. Mo del
BX231 wy po sa żo no w no wy, bar dziej er go no micz ny joy stick
hy drau licz ny do ste ro wa nia dwie ma przed ni mi sek cja mi. Na -
to miast za ste ro wa nie tyl ny mi sek cja mi od po wia da ją dwie
od dziel ne dźwi gnie hy drau licz ne. Cią gnik Ku bo ta BX231 wy -
po sa żo no po nad to w re gu lo wa ną kie row ni cę oraz no wą, pod -
świe tla ną ta bli cę roz dziel czą. Z ko lei nad bez pie czeń stwem

ope ra to ra czu wa skła da na ra ma ROPS z blo ka dą. Na to miast
dzię ki prze stron nej plat for mie mo del BX231 za pew nia du żą
ilość miej sca na wet przy za mon to wa nej ka bi nie.
Cią gnik Ku bo ta BX231 przy sto so wa ny jest do współ pra cy
z ko siar ką Dri ve -Over -Mo wer deck, któ rej mon taż jest bar dzo
szyb ki i pro sty. Naj więk szą za le tą sys te mu Dri ve -Over -Mo wer -
deck jest współ pra ca z przed nim WOM – ozna cza to, że nie

MASZYNY KOMUNALNE

Ko mu nal ny cią gni czek Ku bo ty
Ku bo ta BX231 to wszech stron ny mi ni cią gnik, ide al ny do pro fe sjo nal nych za sto so wań ko mu nal -
nych. Wy róż nia ją go kom pak to we wy mia ry, wy so ki kom fort i du ża moc. Po jazd wy po sa żo no
w se ryj ny na pęd 4×4, prze kład nię hy dro sta tycz ną, pod no śnik tyl ny o udźwi gu 540 kg, WOM tyl -
ny i mię dzy osio wy. To wraz z bo ga tym wy po sa że niem do dat ko wym spra wia, że moż na go w pro -
sty spo sób prze kształ cić w efek tyw ne go po moc ni ka wy ko rzy sty wa ne go mię dzy in ny mi w pra -
cach zwią za nych z zi mo wym utrzy ma niem dróg i par kin gów oraz pie lę gna cji te re nów zie lo nych. 
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trze ba już de mon to wać żad nych czę ści ma szy ny
przy wy ko rzy sta niu ko siar ki mię dzy osio wej, jak
ma to miej sce w po dob nych sys te mach in nych
pro du cen tów. Prze kła da się to na krót szy czas
wy mia ny na rzę dzi oraz znacz nie więk szą je go
funk cjo nal ność.
No wy, kom pak to wy cią gnik Ku bo ta BX231 moż -
na do sto so wać do naj róż niej szych za sto so wań.
Do wy bo ru są od po wied nie do każ de go ro dza ju
pra cy opo ny. Ma szy nę po sta wić moż na na ko łach
od po wied nich na na wierzch nie tra wia ste, rol ni cze
lub prze my sło we. Cią gnik moż na też wy po sa żyć
w wy daj ny ła do wacz czo ło wy Ku bo ta LA 243 lub
jed ną z trzech ko sia rek (o sze ro ko ści ko sze nia
od 1,22 do 1,52 metra). Po za tym mo del Ku bo ta
BX231 mo że być wy po sa żo ny w je den z dwóch so -
lid nych ko szy do tra wy o dol nym bądź wy so kim
wy sy pie, o po jem no ści do 600 l. Kosz dol ne go wy -
sy pu GCD 600 C po sia da po nad to zin te gro wa ną
dmu cha wę o opa ten to wa nej kon struk cji. 
W sto sun ku do swe go po przed ni ka, ma szy ny
BX2350, w no wym mo de lu uła twio no rów nież co -
dzien ną kon ser wa cję. Jest to moż li we dzię ki za -
sto so wa niu jed no ele men to wej po kry wy sil ni ka,
co spra wia że do stęp do naj waż niej szych punk -
tów ser wi so wych jest nie zwy kle pro sty i szyb ki.
Sze ro ka ga ma ak ce so riów oraz świet ny sto su -
nek ce ny do ja ko ści, czy ni z Ku bo ty BX231
wszech stron ne go po moc ni ka.

www.kubota-eu.com

v Cią gnik wy po sa żo no w re gu -
lo wa ną kolumnę kie row ni cy
oraz no wą, bardzo czytelną
ta bli cę roz dziel czą

v Mon taż, kom pa ty bil nej z no -
wym cią gni kiem, ko siar ki mię -
dzy osio wej Dri ve -Over -Mo -
wer deck jest bar dzo pro sty.
Do jej mon ta żu nie trze ba de -
mon to wać żad nych ele men -
tów i w efek cie ca ła czyn -
ność pod łą cze nia na rzę dzia
jest bar dzo krót ka

v Dzię ki zmo dy fi ko wa niu wy -
pro fi lo wa nia ma ski uzy ska -
no ła twiej szy do stęp do fil -
trów po wie trza
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Mer ce des -Benz Eco nic jest stan dar do wo wy po sa żo ny w asy -
sten ta ha mo wa nia awa ryj ne go Ac ti ve Bra ke As sist oraz asy -
sten ta utrzy my wa nia po jaz du na za da nym pa sie jaz dy. Opcjo -
nal nie do stęp ne są sys tem au to ma tycz ne go utrzy my wa nia od -
le gło ści oraz asy stent mar twe go po la. Po nad to Eco nic mo że
być wy po sa żo ny w asy stu ją ce sys te my oświe tle nio we, ta kie
jak: oświe tle nie na osi tyl nej do spraw ne go ma new ro wa nia
w ciem no ści czy sys tem au to ma tycz ne go za łą cza nia świa teł
awa ryj nych i ob ro to wych lamp ostrze gaw czych/mi go wych
po włą cze niu przy staw ki od bio ru mo cy.
Bar dzo do brą wi docz ność bez po śred nią ka bi ny do dat ko wo
uzu peł nia opcjo nal ny sys tem mo ni to ru ją cy mar twe po le,
na któ ry skła da ją się czte ry roz miesz czo ne na po jeź dzie ka -
me ry oraz mo ni tor.
Ten in te li gent ny sys tem w za leż no ści od sy tu acji na dro dze (włą -
czo ne go kie run kow ska zu, pręd ko ści i skrę tu kie row ni cy) po ka -
zu je kie row cy istot ne w da nej chwi li ob ra zy z ka mer. Po nad to
kie row ca mo że w ra zie po trze by ręcz nie ste ro wać po szcze gól -
ny mi ka me ra mi. Ofer tę sys te mów bez pie czeń stwa uzu peł nia do -
stęp ne opcjo nal nie złą cze dla asy sten ta co fa nia. Je śli zo sta nie
ono wy ko rzy sta ne, np. przez pro du cen ta za bu dów, wów czas
sys tem bę dzie pod czas co fa nia ostrze gał kie row cę przed prze -
szko da mi, a w sy tu acjach awa ryj nych wy ha mo wy wał po jazd.
Ser cem Eco ni ca NGT z na pę dem ga zo wym jest opra co wa ny
na ba zie no wo cze snej jed nost ki ty po sze re gu 936 sze ścio cy -
lin dro wy sil nik rzę do wy o po jem no ści sko ko wej 7,7 li tra, któ ry
osią ga moc 222 kW (302 KM) oraz mak sy mal ny mo ment ob -
ro to wy na po zio mie 1.200 Nm. Za si la ny ga zem sil nik Eu -
ro VI wy ka zu je ni ski po ziom ha ła su i emi sji spa lin. Pod czas
spa la nia ga zu ziem ne go Eco nic NGT emi tu je je dy nie mi ni mal -
ne ilo ści drob ne go py łu i czą stek sa dzy. Po nad to przy spa la -

niu ga zu ziem ne go po wsta je o oko ło 20 pro cent mniej CO2,
a przy wy ko rzy sta niu bio ga zu bi lans dwu tlen ku wę gla wy pa da
wręcz neu tral nie. Rów nież po ziom ha ła su Eco ni ca NGT le ży
znacz nie po ni żej praw nie do zwo lo nej gra ni cy. 
Oprócz sil ni ka na gaz ziem ny w ofer cie są tak że trzy sze ścio -
cy lin dro we jed nost ki wy so ko pręż ne ty po sze re gu OM 936 LA
o po jem no ści sko ko wej 7,7 li tra i mo cy 200 kW (272 KM), 220 kW
(299 KM) oraz 260 kW (354 KM). W tym wy pad ku spa li ny są
oczysz cza ne w wy ni ku re cyr ku la cji oraz po przez za mknię ty filtr
czą stek sta łych i ka ta li za tor SCR z wtry skiem pły nu AdBlue.
W ce lu re duk cji zu ży cia pa li wa opcjo nal nie ofe ro wa ny jest pa -
kiet Eco, obej mu ją cy m.in. ogra nicz nik pręd ko ści do 85 km/h.
No wość Mer ce de sa prze ko nu je użyt kow ni ków przede wszyst -
kim swo ją spraw dzo ną ka bi ną kie row cy Alu Spa ce Ca ge. Wy -
ko na na ja ko lek ka kon struk cja alu mi nio wa, łą czy ona nie wiel -
ka ma sę z opty mal nym po zio mem bez pie czeń stwa. Wy so ki
wa riant ka bi ny kie row cy ofe ru je swo bo dę ru chów, a to dzię ki
du żej wy so ko ści wnę trza stan dar do wej ka bi ny (193 cm po bo -
kach) oraz du żej ilo ści miej sca dla człon ków za ło gi. Ni ska ka -
bi na kie row cy ofe ru je 146 cen ty me trów wy so ko ści w i na da je
się do za sto so wań w cen trach miast, gdzie wja dą tyl ko po jaz -
dy o nie du żej wy so ko ści.
Mo dy fi ka cja tu ne lu sil ni ka umoż li wi ła prze cho dze nie ze stro ny
pa sa że ra na fo tel kie row cy, a drzwi po stro nie kie row cy są te -
raz wyż sze, ich kąt otwar cia szer szy, a si ły ko niecz ne do ob -
słu gi mniej sze.
Za rów no pa sa żer, jak i kie row ca mo gą bez piecz nie i wy god -
nie wsia dać oraz wy sia dać przez drzwi skła da ne po stro nie pa -
sa że ra. Do te go drzwi skła da ne otwie ra ją się do we wnątrz,
dzię ki cze mu nie zaj mu ją do dat ko wej prze strze ni na ze wnątrz,
co chro ni za rów no pa sa że rów, jak i in nych uczest ni ków ru chu.

Bez e mi syj na śmie ciar ka Mer ce de saBez e mi syj na śmie ciar ka Mer ce de sa

Mer ce des -Benz Eco nic to spraw dzo ny już po jazd re fe ren cyj ny w bran ży zbie ra nia i wy wo zu od -
pa dów. Sa mo chód wy po sa żo ny w za si la ny ga zem sil nik cha rak te ry zu je się ni skim po zio mem
ha ła su i emi sji spa lin. A dzię ki pa no ra micz nej szy bie, ni skiej po zy cji sie dze nia kie row cy oraz
oszklo nym drzwiom po stro nie pa sa że ra po jazd ten za pew nia opty mal ną wi docz ność in nych
uczest ni ków ru chu. Zwłasz cza w za tło czo nych cen trach miast bez po śred ni kon takt wzro ko wy
jest nie zbęd ny dla za pew nie nia pie szym i ro we rzy stom opty mal ne go po zio mu bez pie czeń stwa.
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– Dzię ki wpro wa dze niu na ry nek Vo lvo FE Elec tric po sia da my
peł ną ofer tę sa mo cho dów cię ża ro wych z na pę dem elek trycz -
nym, prze zna czo nych dla trans por tu miej skie go, a jed no cze -
śnie wy ko nu je my ko lej ny stra te gicz ny krok w bu do wie na szej
ofer ty w ob sza rze ze lek try fi ko wa nych roz wią zań trans por to -
wych. Tym sa mym to ru je my dro gę do no wych form współ pra cy
z mia sta mi, w któ rych dą ży się do po pra wy ja ko ści po wie trza,
ogra ni cze nia ha ła su ulicz ne go, zmniej sze nia tło ku na uli cach
w go dzi nach szczy tu, dzię ki moż li wo ści re ali zo wa nia do staw
wcze snym ran kiem lub póź nym wie czo rem, w spo sób ci chy
i cał ko wi cie bez e mi syj ny. 
Pierw szy eg zem plarz Vo lvo FE Elec tric, to śmie ciar ka z za bu -
do wą opra co wa ną wspól nie z naj więk szym w Eu ro pie pro du -
cen tem te go ty pu za bu dów, fir mą Faun, zo sta nie prze ka za ny
do eks plo ata cji na po cząt ku 2019 roku w dru gim naj -
więk szym mie ście Nie miec, Ham bur gu. 
– Ham burg, ogło szo ny w roku 2011. Zie lo ną Sto li cą
Eu ro py, od daw na i z suk ce sem pro wa dzi za kro jo ne
na sze ro ką ska lę dzia ła nia na rzecz pro eko lo gicz ne -
go i zrów no wa żo ne go roz wo ju mia sta. Do ty czy to
zwłasz cza sek to ra trans por to we go, w któ rym już te -
raz w sys te mie trans por tu pu blicz ne go są wy ko rzy -
sty wa ne ze lek try fi ko wa ne au to bu sy Vo lvo. Do świad -
cze nia i am bi cje wy ni ka ją ce z te go przed się wzię cia
czy nią Ham burg wy jąt ko wo in te re su ją cym dla nas
part ne rem – mó wi Jo nas Ode rmalm, wi ce pre zes ds.
li nii pro duk tów Vo lvo FL i Vo lvo FE w Vo lvo Trucks. 
Prof. dr Rüdi ger Sie chau, dy rek tor ge ne ral ny Stad -
tre ini gung Ham burg, do strze ga ogrom ny po ten cjał elek trycz -
nych sa mo cho dów cię ża ro wych w mie ście, je że li cho dzi o ko -
rzy ści śro do wi sko we.
– Obec nie każ da z na szych 300 kon wen cjo nal nych śmie cia rek
emi tu je oko ło 31.300 kg dwu tlen ku wę gla rocz nie. Śmie ciar ka
o na pę dzie elek trycz nym, z aku mu la to ra mi zdol ny mi wy trzy mać
peł ną zmia nę ro bo czą – osiem do dzie się ciu go dzin – sta no wi
prze łom tech no lo gicz ny. Ko lej na ko rzyść wy ni ka z fak tu, że Stad -
tre ini gung Ham burg wy twa rza neu tral ny dla kli ma tu prąd elek trycz -
ny, któ ry mo że być wy ko rzy sty wa ny do ła do wa nia aku mu la to rów.

No we Vo lvo FE Elec tric bę dzie ofe ro wa ne w kil ku wa rian tach,
do sto so wa nych do róż nych ro dza jów za dań trans por to wych.
Na przy kład, bę dzie do stęp ne z ni sko wej ścio wą ka bi ną Low
En try, uła twia ją cą wcho dze nie i wy cho dze nie oraz za pew nia -
ją cą kie row cy do sko na łą wi docz ność oto cze nia po jaz du. Skut -
kiem ni skie go po zio mu ha ła su i bra ku drgań jest rów nież po -
pra wa ogól nych wa run ków pra cy. Po jem ność aku mu la to rów
mo że być opty ma li zo wa na pod ką tem in dy wi du al nych po trzeb
i mo gą one być ła do wa ne za po śred nic twem gniazd sie cio -
wych lub sta cji szyb kie go ła do wa nia. 

– Na sze ca ło ścio we po dej ście do ze lek try fi ko wa ne go trans -
por tu ma na ce lu speł nie nie in dy wi du al nych po trzeb po -
szcze gól nych klien tów dzia ła ją cych w mia stach i aglo me -
ra cjach. Oprócz po jaz dów bę dzie my ofe ro wać ca łą resz tę:
od ana li zy tras po usłu gi i fi nan so wa nie, za po śred nic twem
na szej eu ro pej skiej sie ci de ale rów i sta cji ob słu gi. Bli sko
współ pra cu je my tak że z do staw ca mi in fra struk tu ry ła do wa -
nia aku mu la to rów – in for mu je Jo nas Ode rmalm.

www.volvotrucks.pl

Elek trycz ne Vo lvo 
do za sto so wań ko mu nal nych
Za le d wie trzy ty go dnie po ryn ko wej pre mie rze pierw sze go w peł ni elek trycz ne go sa mo cho du
cię ża ro we go, Vo lvo FL, fir ma za pre zen to wa ła ko lej ny po jazd elek trycz ny. Jest nim Vo lvo FE
Elec tric, za pro jek to wa ne z my ślą o cięż szym miej skim trans por cie dys try bu cyj nym oraz wy wo -
zie od pa dów przy ma sie cał ko wi tej po jaz du do 27 ton. Pierw szy wy pro du ko wa ny eg zem plarz
to śmie ciar ka, któ ra na po cząt ku 2019 ro ku roz pocz nie pra cę w Ham bur gu.

Parametry Volvo FE Electric:
• Napędzany wyłącznie elektrycznie samochód ciężarowy o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 27 t, 

przeznaczony dla transportu dystrybucyjnego, komunalnego i innych zastosowań na obszarach miejskich.
• Źródło energii: akumulatory litowo-jonowe, wydajność od 200-300 kWh
• Zasięg użyteczny: do 200 km.
• Ładowanie akumulatorów: dostępne są dwa różne systemy ładowania. CCS2: maksymalna moc ładowania 150 kW DC. 

Ładowanie małej mocy: maksymalna moc ładowania 22 kW AC.
• Czas ładowania akumulatorów: Od zera do maksimum (300 kWh): CCS2 150 kW około 1,5 godziny, ładowanie małej mocy około 10 godzin.
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Gra co ofe ru je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów cię ża ro wych wy po sa żo ne w urzą dze nia
prze ła dun ko we fir my Pal fin ger. Za pew nia tak że
opty mal ną kom ple ta cję tech nicz ną urzą dzeń
oraz sze ro ką ga mę osprzę tu ro bo cze go do żu ra -
wi, na przy kład chwy ta ki, ko sze ro bo cze, za wie -
sia, wcią gar ki, wi dły pa le to we, świ dry ziem ne
i ak ce so ria hy drau licz ne, ta kie jak zbior ni ki ole ju,
chłod ni ce ole ju, fil try i pom py. 
Jed nym z cie kaw szych pro jek tów Gra co jest wie -
lo funk cyj ny po jazd dla ener ge ty ki za bu do wa ny
na pod wo ziu sa mo cho du MAN z ukła dem na pę -
do wym 4x4. Zo stał on wy po sa żo ny w żu raw za -
ka bi no wy Pal fin ger PK27002 -SH. Pod sta wo wy
wy się gnik urzą dze nia kla sy 26 tm ma pięć sek cji
wy su wa nych hy drau licz nie, co w efek cie da je im -
po nu ją cy za sięg 16,8 me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji
udźwig urzą dze nia wy no si 930 kg, przy wy się -
gu 8,1 me tra – 2.650 kg, a mak sy mal na war tość te -
go pa ra me tru prze kra cza 5.500 kg. 
In nym cie ka wym roz wią za niem kon struk cyj nym
żu ra wia Pal fin ger PK27002 -SH jest sys tem AOS
eli mi nu ją cy tzw. efekt węd ki. Je go za da niem
jest szyb kie wy tłu mie nie drgań wy się gni ka po -
wsta łych na sku tek na głe go za trzy ma nia ru chu
pio no we go, co z jed nej stro ny po zwa la na bar -
dziej dy na micz ną pra cę, a z dru giej umoż li wia
bar dziej pre cy zyj ną kon tro lę urzą dze nia. Istot ną
ro lę, szcze gól nie przy za mon to wa nym ko szu ro -
bo czym, od gry wa też funk cja ła god ne go do bie -
gu si łow ni ków hy drau licz nych po szcze gól nych
sek cji wy się gni ka oraz płyn ny start i za trzy ma -
nie ob ro tu ko lum ny żu ra wia. Me cha nizm ob ro tu

żu ra wia z ło ży skiem wień co wym i dwo ma sil ni ka -
mi hy drau licz ny mi po zwa la na nie ogra ni czo ny ob -
rót ko lum ny w jed ną stro nę, bez ko niecz ność wy -
ko ny wa nia ru chu po wrot ne go. Ta kie roz wią za nie
uła twia i przy spie sza pra cę, ogra ni cza jąc do mi ni -
mum czas trwa nia cy kli ro bo czych.
Urzą dze nie jest ste ro wa ne ra dio wo za po mo cą
kon so li PALcom P7 z roz dzie la czem Bosch Re -
xroth, umoż li wia ją cym za po mo cą dwóch dźwi gni
krzy żo wych (joy stic ków) kon tro lę w spo sób pro -
por cjo nal ny do sied miu funk cji żu ra wia. Ma ono
przej rzy sty, ko lo ro wy ekran cie kło kry sta licz ny,
któ ry do sko na le spraw dza się w każ dych wa run -
kach oświe tle nio wych – na wet przy „ostrym słoń -
cu” ła two od czy ty wać na nim wszyst kie in for ma -
cje. Za po mo cą kon so li moż na usta wiać klu czo -
we pa ra me try żu ra wia oraz ste ro wać za sto so wa -
ny mi funk cja mi. Jej ob słu ga jest bar dzo pro sta
po nie waż w in tu icyj nym me nu za miast opi sów
do mi nu ją czy tel ne pik to gra my.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Nie sza blo no we 
roz wią za nia Gra co
Dy na micz ny roz wój bran ży bu dow la nej spra wia, 
że wie lu przed się bior ców mu si do po sa żać 
użyt ko wa ny sprzęt lub do ko ny wać je go wy mia ny. 
Je śli ma to być sa mo chód cię ża ro wy z żu ra wiem 
prze ła dun ko wym, war to sko rzy stać z bo ga tej ofer ty 
fir my Gra co. Ma ona wie lo let nie do świad cze nie 
w za bu do wy wa niu po jaz dów spe cja li stycz nych, 
a dzię ki po sia da niu pro fe sjo nal ne go za kła du 
pro duk cyj ne go jest w sta nie re ali zo wać 
na wet bar dzo nie ty po we pro jek ty.

a Żu raw Pal fin ger PK27002 -SH
ma pięć wy su wa nych sek cji.
Prze wo dy hy drau licz ne po -
pro wa dzo no we wnątrz wy -
się gni ka, co do sko na le za -
bez pie cza je przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi

s Opty mal ną sta tecz ność po -
jaz du w cza sie pra cy za pew -
nia ją dwie pa ry pod pór.
Głów ne o roz sta wie 7,4 me -
tra, zin te gro wa ne z pod sta -
wą żu ra wia oraz po moc ni -
cze za mon to wa ne z ty łu,
o roz sta wie 4,4 me tra

f Oprócz żu ra wia po jazd wy -
po sa żo ny zo stał w po zio mo -
wa ny au to ma tycz nie kosz
ro bo czy BB040, w któ rym
pra co wać mo gą dwie oso by 
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Spół ka pro du ku je sze reg po jaz dów z prze zna cze -
niem do prac w sek to rze ko mu nal nym. Wśród nich
war to zwró cić uwa gę na te, któ re słu żą do czysz -
cze nia ka na li za cji, szczególnie na mo de le se rii SSC.
Prze zna czo ne są do czysz cze nia ka na li za cji o śred -
ni cy od 50 do 1.000 mm, a za sto so wa ne w nich roz -
wią za nia opar te są na wie lo let nim do świad cze niu,
pro jek to wa niu 3D oraz wpro wa dzo nych no wych
tech no lo giach. W ak tu al nej ofer cie znaj du ją się po -
jaz dy z trzema ro dza ja mi po daj ni ków wę ża ssą ce -
go („węd ka”, ka se ta, ka ru ze la), sta łej lub ru cho mej
prze gro dzie, sys te mem re cy klin gu oraz sys te mem
wspól ne go pro wa dze nia wę ża.
Naj bar dziej po pu lar ny mo del to za bu do wa ssą co -
-płu czą ca SSC8 -K. Pod kre ślić na le ży, że uży te
do ich pro duk cji pod wo zia cha rak te ry zu ją się

wzmoc nio nym za wie sze niem i sil ni kiem o mo cy
za pew nia ją cej pra wi dło wy bi lans ener ge tycz ny.
Zbior nik ma łącz ną po jem ność 8 m3, moż na go
po dzie lić w spo sób od po wia da ją cy po trze bom
klien ta. Za sto so wa nie po daj ni ka ka se to we go
zmniej sza ma sę cał ko wi tą po jaz du, a przede
wszyst kim wpły wa na wy so kość po jaz du, miesz -
czą cą się w gra ni cach do 3,4 metra. Dłu gość wę -
ża ssą ce go, ja ki mie ści się w ka se cie wy no -
si 16 metrów. Ta ka dłu gość za pew nia ssa nie nie -
czy sto ści z głę bo ko ści do 8 metrów bez ko niecz -
no ści łą cze nia wę ża. W przy pad ku po trze by sko -
rzy sta nia z więk szej dłu go ści wę ża ssą ce go po le -
wej stro nie po jaz du zo stał za in sta lo wa ny spe cjal -
ny ste laż umoż li wia ją cy prze wóz krót szych od cin -
ków wę ży. Ste laż jest uchyl ny co znacz nie uła twia
mon taż i de mon taż tych wę ży. Ta kie roz wią za nie
zo sta ło do ce nio ne przez klien tów, któ rzy pod kre -
śla ją, że ten sto sun ko wo drob ny szcze gół znacz -
nie uła twia pra cę pra cow ni ków ob słu gi. Wy się gnik
wę ża ssą ce go za bu do wa ny jest na tyl nej den ni cy
z prze su nię ciem osi wzdłuż nej po jaz du o oko -
ło 800 mm. Da je to moż li wość za się gu pra cy wę -
żem ssą cym na od le głość do 4.250 mm od tej osi
na pra wą stro nę po jaz du. Stan dar do wo sto so wa -
ne są na pę dy wszyst kich ukła dów hy drau licz nych
od przy staw ki sil ni ko wej. Zde cy do wa no się na za -
sto so wa no ta kie go roz wią za nia po nie waż jest ono
bez a wa ryj ne. Po za tym w po rów na niu ze skrzy nią
roz dziel czą za pew nia znacz nie lep sze wa run ki
eko no micz ne. Do dat ko wo ta kie roz wią za nie ge ne -
ru je zde cy do wa nie mniej ha ła su pod czas pra cy. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.dobrowolski.com.pl

Ja kość za roz sąd ną ce nę
Dzięki konsekwencji w działaniu spół ka DO BRO WOL SKI zdo ła ła wy pra co wać sobie po zy cję
czo ło we go wytwórcy po jaz dów ko mu nal nych. Wy spe cja li zo wa ła się przede wszyst kim w pro -
duk cji po jaz dów ase ni za cyj nych, przeznaczonych do czysz cze nia ka na li za cji oraz dys try bu cji
wo dy pit nej. Ugrun to wa ną po zy cję na ryn ku spół ka za wdzię cza do sko na łym opi niom klien tów,
któ rzy chwa lą wy so ką trwa łość i nie za wod ność po jaz dów z lo go DO BRO WOL SKI.

a Sztan da ro wym pro duk tem
spół ki DO BRO WOL SKI
w za kre sie po jaz dów prze -
zna czo nych do czysz cze nia
ka na li za cji jest za bu do wa
ssą co -płu czą ca SSC8 -K

s Dzię ki za sto so wa niu w mo -
de lu SSC8 -K po daj ni ka ka se -
to we go uda ło się zmniej szyć
je go wy so kość do 3,4 me tra
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Fir ma wy po sa ża swe po jaz dy w pom py ci śnie nio -
we i kom pre so ry re no mo wa nych pro du cen tów.
Dzię ki du że mu wy bo ro wi każ dy klient mo że do -
brać ze staw o opty mal nych do je go po trzeb pa -
ra me trach. Pom pa wod na i kom pre sor za mon to -
wa ne są w spe cjal nym, wy tłu mio nym agre ga cie,
któ ry do dat ko wo jest za my ka ny na klucz unie -
moż li wia jąc do stęp osób trze cich. Po jaz dy SSC8 -
-K stan dar do wo wy po sa żo ne są we wcią gar kę
du żą z wę żem ci śnie nio wym o śred ni cy 1ca la
i dłu go ści 120 m, a tak że w wcią gar kę ma łą,
na któ rej na wi nię ty jest wąż ci śnie nio wy o śred ni -
cy 0,5 ca la i dłu go ści 60 me trów bie żą cych.
Oprócz głów ne go ste ro wa nia do dat ko wo sto so -
wa ne jest ste ro wa nie ra dio we. 

Podczas pra cy w se zo nie zi mo wym SSC8 -K wy -
po sa żo ny jest w sys tem re cyr ku la cji wo dy. W czę -
ści wod nej zbior ni ka umiesz czo ny jest wy mien nik
cie pła, któ ry sta le utrzy mu je tem pe ra tu rę wo dy
umoż li wia jąc pra cę w tem pe ra tu rach do -15°C
na ze wnątrz. Bar dzo waż nym ele men tem te go
sys te mu jest do dat ko wa pom pa za pew nia ją ca re -
cyr ku la cję pod grza nej wo dy przez pom pę wod ną
oraz wszyst kie wę że ci śnie nio we, tak że w cza sie
jaz dy. Na to miast w tyl nej czę ści po jaz du za mon -
to wa ny jest wy ry wacz kra tek, któ ry uła twia otwie -
ra nie po kryw stu dzie nek. Po mi mo zwar tej i es te -
tycz nej za bu do wy zna le zio no rów nież miej sce
na ką cik sa ni tar ny z umy wal ką i go rą cą wo dą.
In ną gru pą po jaz dów w ofer cie spół ki sta no wią sys -
te my dys try bu cji wo dy pit nej opar te na cy ster nach
z se rii ZW. Jest to sze reg roz wią zań po wsta łych
na ba zie zbior ni ka dwu płasz czo we go, izo lo wa ne go,
z sys te mem izo la cji ter micz nej. Zbior nik wy ko na ny
jest ze sta li nie rdzew nej i uzy skał atest PZH. Cy ster -
ny mo gą być za mon to wa ne w sys te mie wy mien nych
za bu dów, w sys te mach ha ko wych, bądź na sta łe
umo co wa nych do pod wo zia lub przy cze py. 
Fir ma od lat jest uczest ni kiem naj waż niej szych
im prez tar go wych w Pol sce. Dla te go za pra sza
wszyst kich chęt nych do osobistego za po zna nia
się z jej ofer tą, któ ra bę dzie eks po no wa na
w dniach 5-7 czerw ca w sto isku nr Z -27 pod czas
tar gów WOD KAN 2018 w Byd gosz czy.

a W ka se cie mie ści się wąż
ssą cy o dłu go ści szes na stu
me trów. Umoż li wia on sku -
tecz ne ssa nie nie czy sto ści
z głę bo ko ści ośmiu me trów
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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

3/2018 29.06.2018 11.06.2018
4/2018 31.08.2018 10.08.2018
5/2018 15.10.2018 17.09.2018

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
si´ danego wy da nia.

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 2.800,- z∏
88 x 260 2.800,- z∏

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

tegorocznych wydaniach: 10%
- przy płatności przed emisją: 5%

Pakiety promocyjne:
a) 1,5 strony artykułu + 1/2 strony

reklamy - 3.500,- zł
b) 1 strona artykułu + 1/1 strona

reklamy - 4.500,- zł
c) 2 strony artykułu + 1 strona

reklamy - 5.500,- zł 
d) II lub III okładka* - 6.000,- zł
e) IV okładka* - 7.000,- zł
f) I okładka* - 8.000,- zł

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Pa no ra ma firm od  A do Z
(Miniog∏oszenia z logo firmy
w obu tegorocznych wydaniach)
modu∏ 57 x 63 mm 500,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 800,- z∏

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie przes∏ana
wraz z eg zem pla rzem do wo do wym.
Na leż ność na le ży uiścić prze le wem
zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid -
nie ją cym na fak tu rze.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
nych niż  po da ne wy ma ga ją dop∏at i są
moż li we wy∏ącz nie po otrzy ma niu ak -
cep ta cji re dak cji. Dop∏ata za wy bra ne
miej sce wy no si 20%. 

DO WSZYST KICH CEN 
DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my 
re dak cja do li cza po nie sio ne 
kosz ty do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 2/2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................

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

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






