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Dobry sposób na recykling

Bezemisyjny pomocnik komunalny

Galaxy daje radę!

Dostarczony przez Agrex-Eco stół densymetryczny produkcji Trennso-Technik to jedyne
na rynku urządzenie do niezwykle efektywnego odzysku szkła ze stabilizatu

Sektor komunalny potrzebuje niekonwencjonalnych maszyn i pojazdów z bezemisyjnym
napędem. Podyktowane jest to warunkami,
w których przychodzi im pracować

Przystępne cenowo opony Galaxy doskonale
sprawdzają się w ekstremalnie ciężkich warunkach, jakie panują na wysypiskach, placach
przeładunkowych czy złomowiskach
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Od konnego wozu po mobilny rozdrabniacz

Hyundai – świetny pomysł na ładowarkę!

Komunalny ciągniczek Kuboty

Lubelska spółka KOM-EKO potrafiła umiejętnie
połączyć działania przynoszące zysk z propagowaniem edukacji ekologicznej i prospołeczną działalnością na rzecz wspólnoty lokalnej

Hyundai poszerzył ofertę ładowarek kołowych
o model – HL965. Maszyna powstała z myślą
o zwiększeniu wydajności, przy jednoczesnej
obniżce kosztów bieżącej eksploatacji

Kubota BX231 to wszechstronny miniciągnik,
idealny do profesjonalnych zastosowań komunalnych. Wyróżniają go kompaktowe wymiary,
wysoki komfort i duża moc

22

31

42

Odchwaszczanie – uciążliwy problem

Maszyny Liebherr w recyklingu

Nieszablonowe rozwiązania Graco

Betonowa kostka brukowa, kafle i płyty betonowe są używane do budowy ulic osiedlowych czy chodników. Kłopoty pojawiają się,
gdy nadchodzi czas ich konserwacji

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy wymuszają na firmach recyklingowych wykorzystywanie specjalistycznych maszyn. Znaleźć je mogą w bogatej ofercie firmy Liebherr

Poszukujący samochodu ciężarowego z żurawiem przeładunkowym powinni rozważyć ofertę firmy Graco mającej na wieloletnie doświadczenie w zabudowywaniu pojazdów
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Bobcat poczynił krok w przyszłość!

JCB Hydradig – futurystyczna „kołówka”

Najwyższa jakość w rozsądnej cenie

Podczas targów Intermat Bobcat zaprezentował cały szereg nowości. Wśród nich na szczególną uwagę zasłużyła z całą pewnością kompaktowa ładowarka gąsienicowa T870

Doświadczenia użytkowników potwierdzają, że
JCB udało się skonstruować koparkę kołową wyróżniającą się doskonałą widocznością, stabilnością, zwrotnością i łatwą obsługą serwisową

Specjalizująca się w produkcji wozów asenizacyjnych, pojazdów do czyszczenia kanalizacji
oraz dystrybucji wody firma DOBROWOLSKI
stała się jednym z liderów rodzimego rynku
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Drodzy Czytelnicy,
problemy z dostępem do odpowiedniej ilości i jakości wody są już wyraźnie widoczne na całym niemal świecie. Wbrew
potocznej opinii także nasz kraj pod względem zasobów czystej wody zalicza się do tych z najmniejszym potencjałem
w Europie, a niektórzy porównują nas pod tym względem do Egiptu. Tym większą wagę trzeba więc przywiązywać
do gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jak ważny jest to problem nie tylko w Polsce, mogą świadczyć wiodące tematy
i hasła towarzyszące najbliższym ważnym wydarzeniom. Przede wszystkim na odbywających się w dniach 14-18 maja w Monachium targach IFAT głównymi tematami są sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz produkcja urządzeń
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Temat wody i jej dostępności poruszany jest także na odbywającym się równolegle z IFAT-em dziesiątym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Przez trzy dni kluczowe postaci ze świata gospodarki i polityki (tej
centralnej i tej samorządowej), będą dyskutować tutaj o zagadnieniach dotyczących przyszłości Polski i Europy.
A jednym z ważniejszych zagadnień, którymi zajmą się delegaci są oczywiście także te wprost powiązane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Na przykład jeden z paneli zostanie poświęcony obowiązującemu w Polsce od 1 stycznia 2018 roku nowemu Prawu wodnemu. Od samego początku jego skomplikowane zapisy wzbudzały wiele wątpliwości wśród samorządów, przedsiębiorców oraz odbiorców wody. Być może w Katowicach uda się przynajmniej
część z nich rozwiać. A przecież te dwie imprezy to nie wszystko, gdyż wkrótce, bo na początku czerwca, w Bydgoszczy odbędzie się największa w kraju impreza tego sektora gospodarki, jaką są targi Wod-Kan.
To pokazuje, że problem wody, a w zasadzie braku umiejętnego zagospodarowania posiadanych zasobów, jest jednym
z najpilniejszych do rozwiązania w najbliższym czasie. Polska ma w tym zakresie wiele do zrobienia, tym bardziej, że
zmiany klimatyczne sprawiają, iż coraz częściej dotyczą nas także ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego istotne jest
także poszukiwanie alternatywnych źródeł wody oraz innowacyjnych technologii ich oczyszczania. Takie działania są
podejmowane i - choć bardzo kosztowne - są one niezbędne. Problem doceniają też władze, zarówno te w Brukseli, jak
i te w Warszawie. Dlatego rządzący nie żałują pieniędzy, a dowodem niech będzie fakt, że w roku 2017 Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał tylko na ochronę wód 524,4 mln zł, a na przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych 916,8 mln zł. Do tego dodać należy 102
miliony na monitoring środowiska i 121,3 mln na gospodarkę wodną. Natomiast w ramach funduszu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) zawarto umowy o wartości projektów prawie 13,1 mld zł.
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Elementy
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skutecznie
walczyć
ze smogiem
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Temat ekologii i działań na rzecz poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego dotyczy zarówno codziennego życia, jak i sektora szeroko pojętej gospodarki. Dużo mówi się o negatywnym wpływie spalin
z pojazdów, maszyn i instalacji na pogarszającą się jakość powietrza.
Polska znajduje się niestety w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Wszyscy bez wyjątku oddychamy bardzo złym powietrzem, a problem dotyczy szczególnie mieszkańców dużych miast i aglomeracji. Jeszcze chwila, a przestanie nas
zupełnie dziwić widok przechodniów chroniących drogi oddechowe
specjalnymi maskami z filtrami neutralizującymi groźne zanieczyszczenia. Wdychanie miejskiego powietrza może okazać się bardzo szkodliwe dla naszego stanu zdrowia. Czy sytuacja, która w ostatnim czasie
uległa znaczącemu pogorszeniu, musi wciąż zmierzać w tym zdecydowanie negatywnym kierunku? Skąd bierze się właściwie smog? Czy
władze wielkich miast są w stanie skutecznie walczyć z problemem pogarszającej się jakości powietrza? Co można zrobić od ręki, a jakie działania powinny być nakreślone na dłuższy czas? O pomoc w znalezieniu
odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy jedną z najmłodszych radnych
Miasta Stołecznego Warszawy, Katarzynę Kostyrę, która jest również
członkiem Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach wynikają głównie z tak zwanej niskiej emisji, czyli ze stosowania
w gospodarstwach domowych pieców nie spełniających żadnych norm oraz niewłaściwego paliwa. Mieszkańcy palą
w nich dosłownie wszystkim, wykorzystując śmieci, wszelkiego rodzaju muły i floty węglowe i różnego rodzaju odpady komunalne. Apele i mandaty nakładane na zatruwających środowisko nie są skuteczne. Efektów nie przynoszą też sporadycznie prowadzone kontrole. Aby skutecznie walczyć z niską emisją, potrzebne są kompleksowe rozwiązania prawne.
Mówi się o nich już długo, ale w ostatnim roku rzeczywiście
coś zaczęło się dziać. Ministerstwo Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań dla kotłów na pa4 Pośrednik Komunalny

liwa stałe. Do nowej generacji urządzeń grzewczych będą
nadawały się tylko paliwa kwalifikowane, które już są produkowane przez polskich producentów węgla.
Tymczasem problem smogu w wielkim mieście, jakim jest Warszawa, bywa bagatelizowany. Niewyobrażalne zniszczenia wojenne sprawiły bowiem, że stolica Polski straciła praktycznie
całą starą zabudowę, nie ma zatem problemu z funkcjonowaniem przestarzałych systemów ogrzewania. Z jednej strony to
prawda, ale… Do zanieczyszczenia powietrza w Warszawie
przyczyniają się bowiem w dużej mierze nie sami warszawiacy,
ale mieszkańcy okolicznych miejscowości. Niestety, władze
stolicy nie mają wpływu na to, czym i jak ogrzewają swoje domy mieszkańcy Wołomina czy Otwocka. Nie obowiązują też
żadne przepisy, które pozwalałyby reagować im na to, w jaki

ŚRODOWISKO
sposób i czym ogrzewają oni swoje domostwa… Nie oznacza
to oczywiście, że nie można zrobić nic dla poprawy jakości powietrza w mieście. Do powstawania smogu przyczynia się przecież także transport samochodowy. Ale powodują go nie tylko
spaliny, szczególnie te wyrzucane ze starszej generacji silników wysokoprężnych, ale także ścieranie się klocków hamulcowych i opon. Tworząca się w ten sposób pylista mieszanka
zawierająca rakotwórcze związki stanowi olbrzymie zagrożenie
dla zdrowia i życia. Co prawda ludzie nie chorują i nie umierają
natychmiast po zaczerpnięciu kilku haustów zapylonego powietrza. Smog atakuje powoli degradując środowisko naturalne i przyczyniając się do rozwoju wielu, często śmiertelnych
chorób. – Ma to miejsce szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy mamy do czynienia z nasilaniem się tworzenia smogu. Jest to realny problem i radni muszą się z nim zmierzyć. Temat wpływu smogu na środowisko i warunki życia w mieście jest
najczęściej podnoszony nie przez samych radnych, ale i przez
samych mieszkańców. Nie wszyscy pracownicy Ratusza poważnie podchodzą do tego tematu, spotkałam się nawet z wypowiedzią, że Warszawa nie jest kurortem, w którym można liczyć
na oddychanie świeżym powietrzem. Normy stanu powietrza są
stale przekraczane i nie można udawać, że problem nie istnieje – komentuje Katarzyna Kostyra.
Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które posiada podziemne linie metra. Są też parkingi Parkuj i Jedź, uruchamia
się stacje do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym.
Władze Warszawy starają się czynić ruch samochodowy
w mieście bardziej płynnym. Istnieją też plany jego ograniczenia. Chodzi o to, by do centrum wjeżdżało jak najmniej samochodów i by pozostawały tam krótko. Urzędnicy działają, a jakość powietrza którym oddychamy się pogarsza. Gdzie więc
należy upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy? – Moim zdaniem problem tkwi nie w liczbie pomysłów na polepszenie sytuacji związanej ze środowiskiem, bo tych jest dużo, a w decyzjach dotyczących ich realizacji. Odnoszę wrażenie, że działania miasta są chaotyczne, przypadkowe i prowadzone bez przemyślanego planu. Dlatego pieniądze bardzo często zostają wyrzucone w błoto – tłumaczy Katarzyna Kostyra.
W Warszawie dochodzi do tak poważnego przekraczania norm
jakości powietrza, że miasto zdecydowało się na wprowadzenie dni darmowej komunikacji miejskiej. Czy nie dzieje się to
jednak zbyt rzadko? Od roku 2015 jedynie dwa razy wprowadzono takie rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy mogli podróżować bez opłat środkami komunikacji miejskiej. Katarzyna Kostyra uważa, że darmowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej powinny być wprowadzane częściej, szczególnie w okresie nasilania się smogu. – Pojawił się
jednak problem z jasnym przekazaniem mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o darmowych przejazdach.
Z reguły czyniono to za późno, niekiedy nawet tego samego
dnia, w którym komunikacja miejska miała być bezpłatna. W rezultacie wiele osób nie miało nawet pojęcia, że nie opłaca się
im korzystać z samochodów, by dojechać do pracy – podkreśla radna m. st Warszawy. Katarzyna Kostyra chwali działania
władz miasta, które na wniosek radnych wprowadziło w wybranych żłobkach i przedszkolach urządzenia oczyszczające
powietrze i czujniki do monitorowania jego stanu. Ich zadaniem jest informowanie rodziców i opiekunów o jakości powietrza. W rezultacie opiekunowie mogą łatwiej podejmować decyzję o wyjściu dzieci na zewnątrz placówki. – Czujniki powietrza w przedszkolach to dobre działanie miasta, zdecydowa-

nie korzystne z perspektywy dbania o środowisko. Ratusz długo nie udostępniał dokładnych danych o stanie zanieczyszczenia atmosfery, dopóki problemem nie zainteresowali się
mieszkańcy i niektórzy radni, którzy wyraźnie widzieli, że problem staje się coraz bardziej palący. W tej chwili mówi się
o wspólnym działaniu w celu polepszenia sytuacji i środowiska, ale ciężko jest oprzeć się wrażeniu, że zaufanie mieszkańców mogło zostać nadużyte wobec traktowania tematu
stanu powietrza jako czegoś niezbyt istotnego.
Katarzyna Kostyra przybliżyła nam również sposób działania
wewnętrznych komisji w strukturach Rady, które zajmują się
problematyką ochrony środowiska w Warszawie. – Komisja
Środowiska oraz Komisja infrastruktury, której jestem członkiem, to miejsca gdzie dyskutuje się o rozwiązaniach i planie
ich wdrażania. Ostatecznie jednak to do Prezydenta Warszawy
należy ostateczna decyzja, na przykład co do modernizacji taboru autobusowego. Omawianie nowych pomysłów to pozytywne zjawisko, ale tak jak wspomniałam już wcześniej, problem leży przede wszystkim w ich właściwym wdrożeniu w życie codzienne mieszkańców.
Z całości przytoczonych wypowiedzi wyłania się obraz Rady
Warszawy, w którym istnieją wyznaczone do omawiania problemu grupy i komisje, ale momentami mogą mieć one związane ręce w kwestiach decyzyjności. Władza ustawodawcza
może proponować konkretne rozwiązania, ale za ich realizację
często odpowiadają osoby z samej góry. Stąd też bardzo istotne, głównie dla interesu wszystkich mieszkańców, jest interesowanie się problemem tego co wdychamy na ulicach, jak możemy doprowadzić do polepszania jakości środowiska i jak
bardzo realne są działania w tę stronę zmierzające. Czy jednak sytuacja jest zdecydowanie negatywna? Czy są szanse
na prawdziwą poprawę? Katarzyna Kostyra patrzy w przyszłość z optymizmem: – Mimo wszystko uważam, że perspektywy na polepszenie sytuacji są realne. Problem jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy jest jasno zauważalny.
Warszawa cały czas się rozrasta, pojawia się w niej coraz więcej osób, mieszkań i samochodów. Być może powinniśmy
brać przykład z doświadczeń innych wielkich miast europejskich, które mierzyły się z podobnymi problemami i były w stanie sobie z nimi poradzić. W dobrze pojętym interesie miasta
i jego mieszkańców jest doprowadzenie do takiej sytuacji,
w której przejazd komunikacją miejską stanie się bardziej atrakcyjny ekonomicznie od wykorzystania samochodu do przemieszczania się po gęstym terenie zabudowanym. Dopóki jednak infrastruktura transportu nie będzie rozwinięta na wyższym
poziomie, zbliżonym do standardów zachodnich, nieuzasadnione jest wymaganie od ludzi zupełnej rezygnacji z użytkowania aut do poruszania się po mieście.
Warszawa to oczywiście tylko jedno z miast w Polsce, które
jest dotknięte problemami złej jakości powietrza. Ze szkodliwymi spalinami z samochodów i wyziewami z pieców oraz
przestarzałych instalacji ciepłowniczych borykają się choćby
Kraków, Wrocław czy też Poznań. Bywając na licznych sympozjach i konferencjach poświęconych tej problematyce dowiadujemy się, że ostatnie z wymienionych miast radzi sobie
najlepiej z uciążliwościami smogu. Nie oznacza to, że jego włodarze mogą spocząć na laurach. Niestety, wciąż jesteśmy daleko w tyle za aglomeracjami miejskimi z zachodniej Europy,
dlatego niezbędne jest prowadzenie długofalowych działań
w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami dla wszystkich
przebywających na terenie polskich miast i aglomeracji.
Pośrednik Komunalny
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GOSPODARKA ODPADAMI

www.ekorum.pl

Sortownie – wysoko ustawiona poprzeczka
Do roku 2025 pięćdziesiąt pięć procent składowanych odpadów ma być przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu, a do roku 2030 celem jest pułap sześćdziesięciu procent. Warto
jednak zdać sobie sprawę, że bez nowoczesnych obiektów służących zagospodarowaniu odpadów, zwłaszcza sortowni, spełnienie nałożonych na Polskę wymogów nie będzie możliwe.
Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych,
nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów. Jeszcze wyżej poprzeczkę w tym zakresie podnosi Komisja Europejska, która 2 grudnia 2015 roku
przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,
tzw. circular economy package. Idea wzniosła, dobra, jednak
dla wszystkich graczy odpadowego rynku stanowi już dziś poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne.
Czy jesteśmy w stanie temu sprostać?
Ile mamy sortowni?
W minionych latach w naszym kraju powstało sporo tego typu instalacji. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, w Polsce funkcjonuje ich blisko 300, a dodatkowo eksploatowanych jest 127 obiektów mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów (MBP), które również w części mechanicznej wysegregowują poszczególne frakcje odpadowe. Wspomniany dokument wskazuje, że 118 sortowni jest przeznaczonych
wyłącznie na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (najwięcej, bo 24, znajduje się ich w Wielkopolsce), zaś 120 zakładów
na odpady zarówno zmieszane, jak i zbierane selektywnie (aż 35
jest ich na Śląsku). Instalacji nakierowanych wyłącznie na odpady zmieszane jest w kraju 50 (tu dominuje województwo mazowieckie, w którym zlokalizowano 17 tego typu obiektów). A zatem istnieje w Polsce odpowiednia infrastruktura. Warto dodać,
że nierzadko wyposażenie tych sortowni, a co za tym idzie – uzyskiwane efekty ekologiczne dorównują najlepszym takim zakładom na świecie. To właśnie dzięki nim będziemy mogli jako kraj
uzyskać określone poziomy odzysku i recyklingu.
Modernizować czy nie? Oto jest pytanie!
Często decyzja o modernizacji instalacji jest determinowana
wymogami prawa. Dobrze jednak, jeśli będzie ona wypływać
również z analizy pracy danego obiektu, jego efektywności.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy funkcjonowanie sortowni pozwala osiągać cele, jakie chcieliśmy uzyskać, inwestując w ten zakład? Dziś nie ma problemu, by – po odpowiedniej modernizacji instalacji – tak ustawić linię, by pracowała
ona niezależnie od tego, jaki strumień odpadów będzie ją zasilał. A zatem efektem ekologicznym każdego działania powinien być multifunkcyjny, wydajny obiekt. Dlaczego? W dobie
ciągłego rozwoju systemu selektywnej zbiórki, kiedy ewidentnie widać, jak zmienia się strumień odpadów, proces przetwarzania musi być elastyczny. A zautomatyzowanie tego procesu przekłada się tylko na korzyści: zwiększenie wydajności sortowni, wydzielanie frakcji wizualnie nierozpoznawalnych przez
ludzi, wyodrębnianie tylko tego asortymentu, który przynosi
największe przychody. Jak ocenia dr inż. Wojciech Hryb z Politechniki Śląskiej, w odpadach zmieszanych trafiających na zakład tkwi spory potencjał. Obecnie ze zmieszanych odpadów
można wydzielić nawet 20% zbywalnych surowców wtórnych.
Niestety, aktualnie widoczna jest duża dysproporcja w efektywności tych instalacji. Powinno to skłonić inwestorów do modernizacji przestarzałych obiektów i zwiększenia wydajności
sortowania. A mając na względzie idee zarówno circular economy, jak i zero waste musimy modernizować nie tylko sortownie, ale również systemy zbiórki selektywnej „u źródła”,
Podejście ewolucyjne
Modyfikacji gminnych systemów selektywnej zbiórki z pewnością wychodzi naprzeciw obowiązujące rozporządzenie
w sprawie jednolitych standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dla niektórych samorządów to nie lada wyzwanie, które niektórzy nazywają kolejną „śmieciową” rewolucją. – Warto jednak podejść do tego inaczej – nie jak do rewolucji, która burzy dotychczasowy porządek, ale jak do ewolucji, która rozwija, doskonali to, co do tej pory udało nam się
w odpadach osiągnąć – twierdzi Paweł Szadziewicz z firmy
Ekorum. – I trzeba o tym rozmawiać zarówno z mieszkańcami,
jak i z decydentami, edukować oraz pokazywać optymalne
rozwiązania w tym zakresie. Co więcej, bez odpowiedniego
wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów nie uda nam
się osiągnąć poziomów recyklingu, nawet z najbardziej nowoczesnymi zakładami. Uwzględniając fakt, ile w odpadach zmieszanych znajduje się surowców i ile można ich wyciągnąć, ile
jest zanieczyszczeń w selektywnej zbiórce i ile procent można
z tego strumienia odzyskać, wiadomo, że selektywna zbiórka
bioodpadów jest niezbędna. Bo tylko dobry jakościowo surowiec, bez zanieczyszczeń frakcją bio, jest w stanie przybliżyć
Polskę do celów stawianych przez Komisję Europejską.
Co na to recyklerzy?
Od 1 lipca 2017 roku wprowadzono obowiązek oddzielenia
strumienia surowców od odpadów biodegradowalnych, co znacząco pozytywnie wpłynie na poziom wartości obu strumieni.
Niestety, przewidziany nawet pięcioletni okres przejściowy dla
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tych przepisów może zahamować korzyści, jakie mogą one
przynieść dla rynku surowców wtórnych, a przede wszystkim
dla ich ceny. – Można dzisiaj zauważyć, że recyklerzy nie zawsze są gotowi kupować wysegregowane odpady, a ceny surowców są porażająco niskie. W efekcie nierzadko ten cenny
towar zalega na placach, pod wiatami w zakładach zagospodarowania odpadów, w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę – ocenia Kinga Gamańska z firmy Ekorum. – Należy zatem
zastanowić się nad podjęciem koniecznych działań sprzyjających pozyskaniu odbiorców dla wysortowanych odpadów surowcowych. Można też mieć nadzieję, że wprowadzona podwyżka poziomu opłat marszałkowskich skutecznie zniechęci firmy do marnotrawienia surowców wtórnych i zachęci do poszukiwania alternatywnych metod zagospodarowania odpadów.
Oliwy do ognia dodaje fakt, że w wielu gminach przeszacowano wpływy ze sprzedaży surowców odzyskanych w procesie
recyklingu, kalkulując budżety na gospodarkę odpadami. Nie
tylko są one znacznie mniejsze niż szacowano, ale również rodzi się problem ze znalezieniem chętnych na surowce. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt zablokowania przez Chiny
przyjmowania odpadów z tworzyw sztucznych. A do tej pory
Kraj Środka importował nawet 40 procent europejskiego rynku! Ta ilość pozostanie w Europie, co może doprowadzić
do tego, że recyklerzy nie będą w stanie zagospodarować
w całości tego strumienia. Będą zatem stawiali coraz wyższe
wymagania dla przyjmowanego „towaru”. Dlatego tak istotne
jest podnoszenie świadomości ekologicznej w tym względzie
wśród mieszkańców. I stawianie na rozwiązania, które podniosą efektywność sortowania. Jak to zrobić? Mowa o tym będzie

podczas Ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów”,
która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r. we Wrocławiu. Przewidywane na ten czas liczne wykłady i dyskusje,
a także panel z udziałem recyklerów z pewnością pozwolą
na wymianę wzajemnych oczekiwań i wskazanie problemów,
którym należy stawić czoła, by Polska osiągnęła efekty środowiskowe wymagane prawem.
Katarzyna Terek,
Ekorum
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Dobry sposób na skuteczny recykling
Zakupiony w Agrex-Eco stół densymetryczny produkcji Trennso-Technik przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie to jedyne na rynku urządzenie do odzysku szkła ze stabilizatu. Ponieważ zakup się opłacił i zwiększył o kilka procent ilość szkła odzyskiwanego w zakładzie, władze ZZO w niedalekiej przyszłości planują zakup kolejnego stołu tego producenta.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie będący Regionalną Instalacją Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla dwudziestu
dwóch gmin województwa lubuskiego rozpoczął
swoją działalność przed ponad dwoma laty,
a system gospodarki odpadami objął swym zasięgiem ponad 200 tysięcy mieszkańców. Koszt
budowy zakładu wyniósł ponad 83 miliony złotych brutto, a jego właścicielem i operatorem jest
spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów.
ZZO Marszów funkcjonuje w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (MBP). Całkowita przepustowość zakładu wynosi minimum 72.000
Mg/rok odpadów komunalnych rocznie.
W ubiegłym roku została uruchomiona linia do doczyszczania stabilizatu. Składa się ona z: boksu
materiału wsadowego, leja zasypowego, pięciu
przenośników taśmowych, separatora balistyczno-powietrznego, separatora magnetycznego, sita wibracyjnego o oczkach 10 milimetrów oraz separatora optycznego. Materiał wsadowy w pierwszej kolejności trafia do leja zasypowego, skąd
przenoszony jest do separatora balistyczno-powietrznego, który dzieli materiał na trzy frakcje:
lekką, ciężką i bardzo lekką (pył). Frakcja lekka
i pył trafiają do boksu z przeznaczeniem na RDF.
Frakcja ciężka przechodzi przez separator magnetyczny, który oddziela metale. Dalej materiał
trafia na sito wibracyjne, na którym oddzielana jest
frakcja poniżej 10 mm. Frakcja ta jest wykorzystywana w budownictwie m.in. jako kruszywo do mieszanek betonowych, materiał na podbudowę dróg
itd. Frakcja ciężka o uziarnieniu między 10
a 35 mm trafia na separator optyczny, który ma
za zadanie oddzielić szkło od zanieczyszczeń – kamieni, ceramiki itp. Te odpady nadają się
również do ponownego wykorzystania w budownictwie. Gotowy materiał magazynowany jest
w boksie przylegającym do hali namiotowej, gdzie
czeka na odbiór. Docelowa wydajność linii do doczyszczania stabilizatu wynosi około 6 Mg/h, co
pozwala zagospodarować cały strumień surowca.
W ZZO Marszów odzyskuje się takie surowce
wtórne jak makulatura, tetrapaki, szkło kolorowe
i bezbarwne, tworzywa sztuczne oraz metale.
– Nasz zakład zajmuje się odzyskiwaniem z odpadów komunalnych jak największej ilości materiału, który może trafić później do ponownego użytku. Takie podejście umożliwia nie tylko większe
zyski z odsprzedaży odzyskanego surowca, ale
przede wszystkim zmniejsza ilość odpadów trafia8 Pośrednik Komunalny

a Stół separacyjny TTS sortuje
f materiały sypkie na różnej
wielkości frakcje przy użyciu
wibracyjnego pokładu przesiewającego o przepuszczalnej powierzchni.. Produkty wejściowe poddawane separacji na stole muszą
być sypkie, o niewielkim
współczynniku zawilgocenia. Przesiewany produkt trafia poprzez otwór zasypowy
do rozdzielacza, a następnie
na pokład przesiewający
o napędzie mimośrodowym

a Jacek Połomka, prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów oblicza, że
zakup stołu przyczynił się
do znaczącego zwiększenia
ilości odzyskiwanego szkła.
To nie jedyna korzyść, gdyż
większy odzysk oznacza także ograniczenie kosztów
składowania odpadów

jących na wysypisko. W tym celu został też zakupiony w Agrex-Eco stół separacyjny TTS – podkreśla Jacek Połomka, prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
Stoły separacyjne TTS są jedynymi maszynami
na rynku, które znajdują zastosowanie w separacji tak różnorodnych materiałów sypkich czy rozdrobnionych. Poza szkłem umożliwiają pozyskiwanie surowców także z innego rodzaju odpadów. Urządzenia sortują materiały sypkie wykorzystując ich różną gęstość nasypową i kształt.
Rozdział materiału następuje na trzy wielkości
frakcji przy użyciu zmiennych formatów sit. Przesiewany produkt trafia poprzez otwór zasypowy
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do rozdzielacza, a następnie na pokład przesiewający o przepuszczalnej powierzchni i napędzie
mimośrodowym. Nachylenie stołu może być regulowane w zakresie 8-12°. Powietrze jest wprowadzane we frakcjonowany produkt za pomocą
wentylatora ciśnieniowego umieszczonego
pod pokładem przesiewającym. Powoduje to fluidyzację lekkich elementów i odseparowanie ich
od składników ciężkich. W zależności od ruchu
wibracyjnego i kąta nachylenia stołu przesiewającego, jak również prędkości przepływu powietrza,
cięższe elementy są przenoszone w górę stołu,
a frakcje lżejsze są transportowane w dół w kierunku wylotu frakcji lekkich. Wentylator wlotowy
może być sterowany elektronicznie, co sprawia
że można z łatwością sterować siłą prądu powietrza. Zastosowany w urządzeniu układ recyrkulacji powietrza sprawia, że powietrze wylotowe jest
oczyszczane przez zespół filtrów, a następnie kierowane z powrotem do urządzenia. – Dzięki unikatowemu systemowi stół do separacji marki Trennso-Technik umożliwia swemu użytkownikowi uzyskanie wymiernych korzyści. Przede wszystkim
odzyskanie dodatkowej masy surowców, które
mogą zostać odsprzedane. W ten sposób zmniejsza się także masa odpadów trafiających na składowisko, co przynosi kolejne korzyści nie tylko
w aspekcie finansowym, ale także ekologicznym – wyjaśnia Jacek Zawadzki, prezes spółki
Agrex-Eco, która dostarczyła urządzenie.
Dużymi zaletami stołu jest łatwa obsługa i duża
skuteczność w separacji materiału zanieczyszczającego kompost czy stabilizat. Zastosowana technologia, niezawodność i długa żywotność poszczególnych podzespołów zapewniają optymalne efekty ekonomiczne podczas eksploatacji urządzenia. – Zakupiony w firmie Agrex-Eco stół pozwolił istotnie zwiększyć ilość odzyskiwanego szkła.
Spełnił nasze oczekiwania w tym zakresie w stu
procentach. W chwili obecnej w pełni wykorzystujemy jego zdolności przerobowe i powoli zaczynamy dojrzewać do decyzji o zakupie kolejnego stołu
także tej samej marki – zapewnia Jacek Połomka.
Newralgicznymi obszarami działania ZZO w Marszowie są sortownia i kompostownia. To właśnie
efektywność działania w tych miejscach decyduje
o jakości i wartości odzyskanego surowca.
Do kompostowni trafiają odpady biodegradowalne, wydzielone w procesie sortowania odpadów
zmieszanych. Kompostownia składa się z ośmiu
zamkniętych żelbetowych komór, w których zachodzi biologiczne przetworzenie odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem napowietrzania,
nawadniania z automatyczną kontrolą procesu.
Osobno traktowane są odpady zielone, a w wyniku ich kompostowania powstaje cieszący się uznaniem odbiorców produkt o nazwie „KOMPO-ZZO
Marszów”, który jest idealnym środkiem do nawożenia gleby w ogrodach i parkach. – Produkowany
przez nas kompost znajduje coraz większą grupę
nabywców. Chwalą sobie nasz wyrób. Wielu na10 Pośrednik Komunalny
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a Zanim przywiezione do zakładu odpady trafią na stół separacyjny muszą zostać poddane całemu szeregowi czynności przygotowawczych

a Przy użyciu stołu separacyjnego TTS możliwe jest uzyskanie stuprocentowej czystości frakcji wyjściowych

a W czasie procesu technologicznego szereg taśmociągów transportuje posortowane frakcje o różnej wielkości

bywców twierdzi nawet, że żaden inny kompost nie
daje tak dobrych efektów zarówno w uprawach
w przydomowych ogródkach, jak i dużych plantacjach – nie kryje satysfakcji prezes Połomka.
Oczywiście kompost to tylko jeden z wielu produktów marszowskiego ZZO. Głównym przedmiotem działalności firmy jest zaspokajanie potrzeb odbiorców usług. W ich skład poza zbiórką
i segregacją odpadów wchodzi między innymi
także produkcja masy włóknistej, wyrobów z papieru i tektury oraz wytwarzanie paliw gazowych. – Odbiorcami naszych usług są zarówno indywidualni klienci, jak i duże firmy. Dzięki dużemu
popytowi na nasze produkty zakład jest w stanie
pokryć koszty swego utrzymania. Wykorzystujemy
niemal całkowicie nasze moce produkcyjne i dlatego wkrótce nasz zakład czeka rozbudowa – przewiduje prezes Połomka.
Warto wiedzieć, że zakład w Marszowie jest najnowocześniejszą tego typu placówką w Lubuskiem. Jego działalność w znaczący sposób
wpływa na poprawę stanu środowiska w regionie.
Świadczyć o tym może na przykład fakt, że jeszcze kilka lat temu na składowiska trafiało ponad dziewięćdziesiąt procent odpadów. ZZO Marszów zredukowało tę liczbę do dwudziestu pięciu
procent, a w przyszłości na składowisko będzie
trafiało tylko dziesięć procent odpadów. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent zostanie przetworzone i trafi do ponownego zagospodarowania.
Dodać należy, że zakupiony przez zakład w Marszowie stół separacyjny firmy Trennso-Technik
został nagrodzony złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznań podczas ubiegłorocznych targów ochrony środowiska POL-ECO-SYSTEM. Zresztą w swojej ponad ćwierćwiecznej
działalności spółka Agrex-Eco była wielokrotnie
nagradzana za oferowane innowacyjne produkty, mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Oczywiście stoły separacyjne
to tylko część oferty firmy, która obejmuje również linie technologiczne do produkcji paliwa
RDF i z biomasy, a także maszyny oraz technologie do utylizacji odpadów ściekowych, do fermentacji mokrej i suchej oraz do przetwarzania
odpadów, recyklingu i pracy w kompostowniach.

IMPREZY TARGOWE

www.ifat.de

Targi IFAT 2018 – zasoby, innowacje, rozwiązania
IFAT to odbywające się w cyklu dwuletnim w Monachium międzynarodowe targi związane z zagadnieniami gospodarowania wodą i surowcami, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowywania odpadów. W odbywającej się od roku 1966 wielce prestiżowej imprezie udział biorą naukowcy, producenci maszyn i urządzeń oraz firmy wykonawcze i inwestorzy.
Targi odbywające się pod hasłem – „Zasoby, innowacje, rozwiązania” przyciągają z każdą edycją coraz większą liczbę odwiedzających. Według danych organizatorów w ciągu minionego
półwiecza liczba gości IFAT-u wzrosła z 10,2 tysiąca do ponad 136 tysięcy. Wzrostowi zainteresowania wydarzeniem towarzyszył rozwój zakresu tematycznego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia organizatorzy skupiali się głównie na problematyce zagospodarowywania odpadów. W kolejnej dekadzie zajęto się też całorocznym utrzymaniem dróg. W końcu
ubiegłego stulecia zapoczątkowano debaty o dostępności wody
pitnej, a na początku nowego dyskusje na temat energii termalnej oraz utylizacji odpadów biologicznych. Tym samym targi
IFAT zyskiwały stale na renomie stając się globalną platformą innowacji. Impreza promowała zawsze pionierskie technologie,
produkty, systemy i usługi branży dotyczące między innymi
uzdatniania i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków czy rozwiązań w zakresie budowy i remontów kanalizacji. Każda z jej
dotychczasowych edycji przekonywała inwestorów i wykonawców o efektywności i opłacalności wdrażania nowoczesnych
metod działania. Bardzo często ze strony wystawców pojawiały też się propozycje optymalnie dopasowywane do potrzeb
wynikających ze specyfiki konkretnego projektu.

Przed dwoma laty w targach, które zajęły imponującą powierzchnię 230 tysięcy metrów kwadratowych wzięło
udział 3.087 wystawców z 59 krajów. Ich stoiska odwiedziło 136.885 gości ze 168 państw całego świata. Wśród wystawców dominowały firmy niemieckie, ale IFAT zachował
swój międzynarodowy charakter. Od wielu lat największe polskie stoisko na targach IFAT, należy do firmy PRONAR będącej
największym w Polsce producentem urządzeń do recyklingu
i zagospodarowywania odpadów. Od dawna rozpoznawalna jest ona także jako czołowy producent miejskich pojazdów
użytkowych i maszyn rolniczych. W Monachium swą ofertę prezentują także inne polskie firmy. Na targach można zobaczyć
ekspozycję Centrum Kooperacji Recyklingu, które organizuje
wspólne polskie stoisko. Innym wielokrotnym wystawcą na targach IFAT jest firma Hydro-Vacuum – producent cieszących się
rosnącą renomą pomp. Ogólnie rzecz biorąc, liczba polskich
wystawców od roku 2012 prawie się podwoiła. Przed sześcioma laty w stolicy Bawarii obecnych było dwudziestu wystawców z naszego kraju, w roku 2014 liczba ta wynosiła 26, by
w czasie minionej edycji wzrosnąć do 30 wystawiających się
firm. To sprawiło, że Polska znalazła się wśród 15 krajów przodujących pod względem liczby wystawców.
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www.ekotech.pl

Targi EKOTECH na wzrostowej ścieżce
Ponad 140 firm i 4.700 zwiedzających – tak najprościej podsumować można tegoroczną edycję
Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Jednak nie
tylko liczby świadczą o rosnącym znaczeniu imprezy, potwierdzają to także opinie większości
wystawców oraz gości, którzy zdecydowali się odwiedzić tereny wystawowe Targów Kielce.
W halach targowych swoje ekspozycje prezentowały zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne.
Na przyjazd do Kielc zdecydowali się między innymi przedstawiciele firm z Niemiec, Szwecji
i Włoch. Generalnie targową ekspozycję zdominowały maszyny i urządzenia wspierające gospodarkę odpadami. Swoje stoiska miały też firmy
oferujące urządzenia do utrzymania czystości
ulic, budynków, pomieszczeń, sprzęt do pielęgnacji zieleni oraz sprzęt i urządzenia do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
Mimo mroźnej aury tereny wystawowe kieleckich
targów odwiedziła duża liczba zwiedzających.
Wystawców – bardziej od frekwencji – cieszyło
merytoryczne zainteresowanie zwiedzających
i w związku z tym możliwość odbycia wielu konkretnych rozmów handlowych.
– Z naszego punktu widzenia kieleckie targi są
bardzo udaną imprezą i cieszymy się, że wzięliśmy
w niej udział. Już pierwszego dnia odbyliśmy wiele konkretnych rozmów z klientami. Podobnie
zresztą było także drugiego dnia. Duże zainteresowanie naszymi produktami towarzyszy już
od dłuższego czasu, a kielecka impreza tylko je
potwierdziła – cieszył się Kajetan Nowak, kierownik sprzedaży w spółce Karcher.
Dało się też zauważyć, że wśród wystawców było
więcej niż w latach poprzednich przedstawicieli
branży komunalnej. Jest to zresztą tendencja,
którą można obserwować już od lat. Świadczy to
o rosnącej roli gospodarki komunalnej i potrzebie poszukiwania nowoczesnych rozwiązań pozwalających racjonalnie i w zgodzie z ekologią zarządzać zagospodarowaniem odpadów. Zresztą
ten trend dało się zauważyć nie tylko na stoiskach
wystawców, ale także w tematach zagadnień poruszanych podczas towarzyszących targom licznych seminariów i konferencji. Tego typu panelowe spotkania już na trwałe wpisały się w program
targów, a pełne sale świadczą, że są one niezwykle potrzebne. W tym roku przedsiębiorcy, spe-

a Targową ekspozycję zdominowały maszyny i urządzenia. Swoje stoiska miały też
firmy oferujące urządzenia
do utrzymania czystości,
sprzęt do pielęgnacji zieleni
oraz sprzęt i urządzenia
do oczyszczania ścieków

a I kto powiedział, że kosz
na śmieci i odpadki musi
być szarą, niczym nie wyróżniającą się bryłą?!

d Tegoroczne targi EKOTECH
zakończyły się sukcesem
także dla „Pośrednika Komunalnego”, którego egzemplarze cieszyły się dużym wzięciem zarówno
wśród odwiedzających, jak
i samych wystawców
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cjaliści i eksperci mogli wziąć udział w wielu konferencjach oraz warsztatach, których tematem
przewodnim była szeroko rozumiana ochrona
środowiska i potrzeba efektywnego gospodarowania odpadami. Dużo kontrowersji wzbudzały
szczególnie nowe regulacje prawne. Zwracano
uwagę, że wiele z nich jest nieprecyzyjnych, co
może doprowadzić do chaosu i zamiast pomagać, będzie szkodzić w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki odpadami.
Wracając zaś do ekspozycji wystawców, dało się
także zauważyć, że coraz więcej z nich stara się
promować produkty, które dobrze pasują do lansowanej przez rząd ustawy o elektromobilności.
Jak wiadomo, zawarte w niej regulacje wymuszą
stosowanie w coraz szerszym stopniu technologii,
maszyn i pojazdów korzystających z przyjaznych
środowisku źródeł energii. Warto wiedzieć, że ta
ustawa obliguje wszystkie podmioty działające
w branży komunalnej do wykorzystywania w jak
najszerszym stopniu takich technologii. A część
firm decydując się na zakup, na przykład elektrycznych pojazdów, może liczyć na rządowe dotacje.
Naturalnie największe zainteresowanie zwiedzających tereny targowe wzbudzały elektryczne
samochody. W Kielcach w tym roku było kilka
osobowych samochodów elektrycznych, łącznie
z popularną Teslą, ale była też całkiem duża liczba elektrycznych pojazdów użytkowych, takich
jak pojazdy dostawcze, zamiatarki i śmieciarki.
Te – jak na razie – jednostkowe przykłady elektrycznych pojazdów użytkowych świadczą, że
wielu producentów dostrzega ich potencjał
i można się spodziewać, że z każdą następną
edycją targów właśnie ten sektor będzie reprezentowany coraz szerzej.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

www.gnejsy.pl

Gnejs? Efektowny materiał z potencjałem!
Gnejs jako kruszywo znajduje zastosowanie w warstwach podbudów arterii komunikacyjnych.
Jego walory estetyczne sprawiają, że coraz częściej wykorzystywany jest jako element ozdobny okładzin elewacyjnych, oczek wodnych, ścieżek ogrodowych czy ogrodzeń. Możliwości zastosowania tego ozdobnego kruszywa ogranicza jedynie wyobraźnia wykonawcy.
Gnejs występuje w wielu miejscach, ale w opinii
fachowców należące do TESM Sp. z o.o. Sp. k.
złoże w Doboszowicach jest jedynym w kraju,
skąd pozyskuje się kamień o tak ładnym wyglądzie. Produkowane przez firmę kora kamienna, płytka laminowana, kamień łamany i głazy
ogrodowe odznaczają się wielkimi walorami estetycznymi. Kora kamienna w różnych frakcjach
może być stosowana w miejsce kory sosnowej.
W odróżnieniu od niej nie ulega bowiem dekompozycji. Najbardziej wydajna, a jednocześnie dająca świetny efekt wizualny jest ta najdrobniejsza. Wysypywane są nią przestrzenie pomiędzy
roślinami. Kora kamienna nie tylko ogranicza konieczność odchwaszczania, ale ma także korzystny wpływ na rośliny, dzięki temu, że utrzymuje dłużej optymalną wilgotność gleby. Wiosną nagrzana słońcem kora kamienna może
także powodować przyspieszenie wegetacji.
Kamienie gnejsu efektownie wyglądają w ogrodach skalnych i wodnych. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane przy budowie placów,
chodników i ścieżek rowerowych. Dzięki swej
charakterystycznej strukturze i teksturze – szara
barwa lekko połyskująca w przekroju ładna warstwowa budowa – gnejs znajduje zastosowanie
w architekturze ogrodowej. Efektownie prezentuje się w ogrodach skalnych i wodnych. Gnejs
można też pozyskać w formie naturalnych płyt
kamiennych, którymi wykłada się tarasy i ścieżki.
Kamień można także wykorzystać do budowy
efektownych kaskad wodnych i naturalnych
schodów w ogrodach skalnych. Wyselekcjonowane głazy lub bryły skalne mogą posłużyć
do kompozycji ogrodów japońskich. Z efektownie wyglądających płyt łupanych wykonać moż-

a Które z gnejsów są najpiękniejsze na świecie? Oczywiście te z Doboszowic! – twierdzi Arkadiusz Majcher prezes
zarządu TESM Sp. z o.o. Sp.k.

a Pozyskiwany w Doboszowiecach kamień ma niezwykle ciekawą barwę i strukturę. Nadaje
się zarówno do produkcji okładzin wnętrzarskich, jak i aranżacji terenów zielonych

na ścieżki albo wykorzystać je jako okładzinę
murków oraz mostków ogrodowych.
Kora kamienna produkowana w Doboszowicach daje wprost nieograniczoną możliwość
aranżacji przestrzeni. Kamień ma niezwykle ciekawą barwę i strukturę. Nadaje się
do produkcji okładzin wnętrzarskich oraz aranżacji terenów zielonych. Rosnące zainteresowanie kamieniem ozdobnym sprawiło, że
TESM podjął decyzję o stworzeniu własnej sieci handlowej. Firma ma już pięciu regionalnych przedstawicieli handlowych. Jest to innowacja, żadna z polskich kopalń surowców
skalnych nie zdecydowała się bowiem dotychczas na sprzedaż kruszywa ozdobnego poprzez własną sieć sprzedaży. W celu szerszej
promocji produkowanego kamienia TESM
stworzył też własną markę – gnejsy. pl, która
dosłownie z każdym miesiącem jest coraz bardziej rozpoznawalna w całej Polsce.
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Gdańsk podejmował elitę drogowców
Po raz pierwszy w historii Polska była gospodarzem Międzynarodowego Zimowego Kongresu
Drogowego. To jedno z najważniejszych w świecie wydarzeń poświęconych utrzymaniu dróg
odbyło się na terenie AMBEREXPO w Gdańsku. Impreza organizowana jest przez Światowe
Stowarzyszenie Drogowe PIARC w cyklu czteroletnim, a za każdym razem odbywa się w innej
części świata. Po raz pierwszy w historii kongres zorganizowano w Europie Środkowo-Wschodniej, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu tą częścią świata, w tym także Polską.
XV Zimowy Międzynarodowy Kongres Drogowy,
który odbył się w Gdańsku, gościł przeszło tysiąc
specjalistów z 42 krajów i aż 5 kontynentów. Wymiana doświadczeń na temat zimowego utrzymania dróg w tak różnych warunkach geograficznych
to znakomity pomysł. A globalny charakter imprezy to nie wszystko, gdyż jej rangę podkreślał także udział przedstawicieli władz rządowych kilku
krajów. Polskę reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a poza nim byli także ministrowie transportu z Czarnogóry, Litwy i Japonii.
Tego typu spotkania PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe) organizuje co cztery lata, poprzedni kongres odbył się w Andorze, a kolejny
zaplanowano w kanadyjskim Calgary. Światowe
Stowarzyszenie Drogowe istnieje od 1909 roku
i jest organizacją pożytku publicznego. Jego misją jest wymiana wiedzy na temat polityki i praktyk związanych z drogami i transportem drogowym w kontekście zintegrowanego i zrównoważonego transportu. Do PIARC należy obecnie 121
krajów, z czego dwie trzecie stanowią państwa
o niskich i średnich dochodach. Zrzeszonych jest
ponad 2000 przedstawicieli branży, administracji
i środowiska akademickiego oraz członków indywidualnych. Zimowy Kongres Drogowy organizowany jest od 1969 roku.
Gdańskie spotkanie trwało cztery dni, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział także w wizytach
technicznych, zwiedzając np. tunel pod Martwą
Wisłą oraz most w Kwidzynie. W wystawienniczej
części kongresu można było oglądać pojazdy,
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a Duże wrażenie na wszysts kich uczestnikach kongresu
zrobiło uroczyste otwarcie.
Po części artystycznej nastąpiło przecięcie wstęgi,
w którym uczestniczyli: minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk, prezes PIARC
Claude Van Routen, zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad
Iwona Stępień-Kotlarek, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i prezes Międzynarodowych Targów Gdańsk
Andrzej Kasprzak

sprzęt do utrzymania dróg oraz pawilony różnych
krajów i organizacji, a wśród nich także nasze
własne – z najnowszymi wydaniami „Pośrednika
Komunalnego” i „Pośrednika Budowlanego”.
Firmy które zdecydowały się uczestnictwo w Kongresie połączyć z prezentacją swoich produktów
i technologii wykorzystywanych w utrzymaniu
dróg, zwracały uwagę na prestiż, rangę imprezy.
Dzięki temu zyskały unikalną okazję promocji swoich produktów przed tak różnorodnym audytorium.
– Podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w kongresie
między innymi dlatego, że znaczna część naszej
produkcji kierowana jest do przedsiębiorców działających w branży komunalnej, w tym tych związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg. Zresztą
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nasze maszyny i urządzenia już od lat z powodzeniem są wykorzystywane przez czołowe firmy trudniące się tego typu działalnością. Uważamy też,
że w najbliższych latach cała branża komunalna
w Polsce będzie przeżywała intensywny rozwój
i dlatego inwestycje w tym segmencie są jednym
z priorytetów w rozwoju naszej firmy. Naturalną
konsekwencją tego jest więc obecność w Gdańsku, gdyż jest to najważniejsza w świecie impreza
skierowana do przedsiębiorstw i zarządców zajmujących się utrzymaniem dróg i autostrad. Poza
tym Kongres przyciąga zarówno firmy, jak i instytucje z całego świata zmagające się z tymi problemem i dzięki temu stwarza to znakomitą okazję
do zaprezentowania swojej oferty dla tak licznej
grupy potencjalnych klientów – tłumaczył Rafał
Bryła, menedżer Sprzedaży Sprzętu Komunalnego spółki Pronar.
Poza oficjalną, seminaryjną częścią, kongresowi
towarzyszyło szereg atrakcyjnych imprez towarzyszących. Interesujące – i chyba też najbardziej
widowiskowe – były zawody pługów odśnieżnych. Ich uczestnicy zostali wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach, w wyniku których
w Gdańsku do walki o tytuł najlepszego operatora pługu odśnieżnego przystąpiło 22 zawodników, którzy przylecieli z różnych zakątków świata. Byli to reprezentanci ośmiu krajów: Andory,
Austrii, Francji, Kanady, Niemiec, Polski, Portugalii i Węgier. Polskę reprezentowali trzej kierowcy – Zbigniew Parzyjagła, Zbigniew Klóskoski
i Andrzej Maliszewski – którzy zostali wyłonieni
w drodze krajowych eliminacji. Polska ekipa to
pracownicy różnych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, nie udało się im zakwalifikować do wąskiego, dziesięcioosobowego finału. Najbliższy sukcesu był Zbigniew Klóskowski, który ostatecznie
uplasował się na czternastej pozycji.
– Stawka była bardzo wyrównana i o poszczególnych lokatach decydowały pojedyncze punkty.
W zawodach liczy się czas i precyzja. Za każde
potrącenie pachołka lub beczki odejmowane są
punkty i właśnie kilku z nich mi zabrakło. Podob-

a Obradom kongresu towarzyf szyły targi, które pozwalały
zapoznać się z najnowszymi
technologiami i możliwościami sprzętu stosowanego
w utrzymaniu dróg

s W części artystycznej nie mogło zabraknąć pokazu polskich tańców ludowych

nie pozostałym kolegom z Polski brakowało kilku
punktów, aby dostać się do ścisłego finału. Gratuluję wszystkim uczestnikom bo już samo dostanie się do stawki 22 załóg wymagało dużych umiejętności i trzeba było wcześniej wygrać krajowe
eliminacje – zauważa Andrzej Maliszewski,
z gdańskiego oddziału GDDKiA.
Trasa, którą pokonywali zawodnicy to kilometrowa pętla podzielona odcinkami specjalnymi. Kierowcy podczas swoich przejazdów musieli pokonać slalom, przejechać tyłem między przeszkodami, ze sporą prędkością najechać na płytę poślizgową oraz przesunąć przedmiot (w Gdańsku były to opony) w wyznaczone miejsce. Każdy przejazd trwał około 6-7 minut. Operatorzy pługów byli
oceniani przez sędziów, którzy brali pod uwagę
trzy aspekty: umiejętności praktyczne (70 proc.
oceny), czas przejazdu (20 proc.) i sprawdzenie
zdatności pojazdu do jazdy (10 proc.).
Trzeba podkreślić, że polscy organizatorzy Kongresu wywiązali się z zadania doskonale. Zarówno Targi Gdańskie, jak i GDDKiA zadbali o najdrobniejsze detale i wszyscy goście opuszczali
Gdańsk zadowoleni. Największe wrażenie zrobiła
na nich część artystyczna towarzysząca otwarciu
Kongresu, a także sprawne przeprowadzenie tak
wielu równoległe toczących się spotkań. Z uznaniem wypowiadano się także o Polsce i Gdańsku,
a tereny wystawowe AMBEREXPO w zgodnej opinii uznano za idealne do tego typu imprez.
Pośrednik Komunalny
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Od konnego wozu

po mobilny rozdrabniacz
Lubelska spółka KOM-EKO to dobry przykład firmy, która potrafiła umiejętnie połączyć
działania przynoszące zysk z propagowaniem edukacji ekologicznej i prospołeczną działalnością na rzecz lokalnej wspólnoty. Takie podejście owocuje między innymi tym, że
na Starym Mieście w Lublinie możemy zobaczyć konny wóz, będący rekonstrukcją pojazdu
służącego przed stu latu do zbiórki odpadów, a na placu przeładunkowym pracuje nowoczesny, mobilny rozdrabniacz marki Lindner URRACO.
KOM-EKO SA to spółka, która od roku 1994 zajmuje się przede wszystkim zbiórką odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości. Systematycznie i konsekwentnie wdrażana strategia zaowocowała, że obecnie firma ma przeszło 50-procentowy udział w rynku odpadów komunalnych, a samochody z charakterystycznymi makami na zabudowach na trwałe wpisały się w krajobraz miejski
Lublina. Od początku istnienia KOM-EKO jest podmiotem koncentrującym się na działaniach
na rzecz ekologii i ochrony środowiska. W pierwszym okresie główną działalnością firmy były usługi sanitarno-inżynieryjne, rekultywacja terenów
zdegradowanych oraz systematycznie rozwijana
działalność zbiórki odpadów. W jej wyniku już
w 2002 roku rozpoczęto prace nad kompleksowym programem odbioru i zagospodarowania odpadów. Efektem intensywnych i skomplikowanych
prac była budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, który od roku 2013 zyskał status Re16 Pośrednik Komunalny

a We wrześniu 2007 roku
spółka KOM-EKO wprowadziła specjalną formę odbioru odpadów z koszy ulicznych w zabytkowym obszarze Starego Miasta w Lublinie. Nieczystości zbierane
są tam przy użyciu jednoosiowego wozu konnego,
podobnego do tego który
jeździł uliczkami Lublina
przed stu laty. Przy budowie
wozu oparto się na dostępnej ikonografii niemieckiej,
francuskiej i zachodniej Polski, a jego stylizacja nawiązuje do elementów architektury Starego Miasta

gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jego zadaniem jest kompleksowe zagospodarowania wszystkich kategorii nieczystości ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zmieszanych (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), zielonych,
opakowaniowych, budowlanych i wielkogabarytowych. Warto podkreślić, iż oddana do użytku
w 2012 roku instalacja MBP była pierwszym tego
typu kompleksowym i spełniającym wymogi
ochrony środowiska rozwiązaniem w Polsce południowej i wschodniej. KOM-EKO jest również znaczącym w skali kraju producentem paliwa alternatywnego (RDF) z odpadów. Kontynuując od 2006
roku strategiczną współpracę z grupą Cemex Polska, w piecach cementowych spalanych jest przeszło 50 tysięcy ton rocznie wytwarzanego przez
KOM-EKO paliwa. Zakład przyjmuje do zagospodarowania około 100.000 ton śmieci rocznie, ale
na składowisko kierowane jest jedynie 20 procent
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przetworzonych odpadów resztkowych. Dzięki temu firma osiąga wymagane prawem poziomy odzysku odpadów opakowaniowych. Dodajmy też,
że od 2010 roku na terenie RIPOK funkcjonuje
stworzone przy współpracy z NFOŚiGW jedyne
w Polsce centrum edukacji ekologicznej. Co roku
jego bramy przekracza przeszło 1000 zwiedzających, którzy mają możliwość w praktyce poznać
zasady racjonalnej i ekologicznej gospodarki odpadami. Szeroka proekologiczna i prospołeczna
działalność spółki znalazła odzwierciedlenie w nagrodach i wyróżnieniach. Firma dwukrotnie – w 2011 i 2012 roku – została uhonorowana
tytułem „Firmy Przyjaznej Środowisku” zaś w 2011
roku odebrała z rąk Ministra Środowiska prestiżowy tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”. Oprócz działalności podstawowej związanej z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych KOM-EKO
wykonuje również usługi związane remontami ciągów pieszo-jezdnych oraz z oczyszczaniem letnim
i zimowym ulic i placów.
Działaniem na poły ekologicznym, na poły edukacyjnym, a z całą pewnością nieszablonowym
było uruchomienie we wrześniu 2007 roku specjalnej formy odbioru odpadów z koszy ulicznych
ustawionych w zabytkowym obszarze Starego
Miasta w Lublinie. Od dziesięciu lat śmieci i innego rodzaju nieczystości zbierane są tam przy użyciu jednoosiowego wozu konnego.

a Maszyny mobilne Lindner
posiadają możliwość dostosowania parametrów pracy
do różnych materiałów, które można zapisać w pamięci urządzenia i w razie potrzeby wybrać program pracy odpowiedni do aktualnych potrzeb. Nowoczesny,
dotykowy panel sterowania
maszyny pozwala na podgląd wszystkich parametrów
pracy łącznie ze średnim
i aktualnym spalaniem oleju
napędowego, obciążenia
wałów i wielu innych

d Maki namalowane na zabudowach pojazdów spółki KOM-EKO na trwałe wpisały się
w krajobraz lubelskich ulic

s Dobrą opinie rozdrabniacze
Lindnera zawdzięczają między innymi doskonałym materiałom użytym do ich produkcji. I tak przenośnik wyładowczy wykonany jest
z ocynkowanej stali, a przewody ze stali nierdzewnej

– Pojazd nie jest wprawdzie wierną rekonstrukcją
wozu służącego przed stu latu do zbiórki lubelskich odpadów, gdyż w muzealnych zbiorach grodu nad Bystrzycą próżno szukać zdjęć czy ilustracji. Przy budowie wozu oparliśmy się więc na dostępnej ikonografii niemieckiej, francuskiej i zachodniej Polski – tłumaczy Adam Przystupa, dyrektor w spółce KOM-EKO.
Naturalnie wóz konny to tylko przykład nieszablonowych działań władz spółki. Poza nim spółka
wykorzystuje w swej działalności najnowocześniejsze rozwiązania i technologie.
– Począwszy od lipca 2013 roku, to jest od wejścia w życie nowych rozwiązań systemowych
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obserwujemy stały wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych. W naszym
wypadku sposobem ich zagospodarowania jest
przetworzenie na paliwa alternatywne (RDF),
a do tego procesu wykorzystujemy urządzenia rozdrabniające firmy Lindner. W chwili obecnej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów użytkujemy 10 rozdrabniaczy wolnoobrotowych tego
producenta – wylicza dyrektor Przystupa.
Tak duża ilość urządzeń jednego producenta
świadczyć może o dużym zaufaniu do jakości
i opinii, jaką cieszy się marka. Na rynku jest przecież duża konkurencja i bez trudu można znaleźć
podobne urządzenia u innych dostawców.
– Firmę Lindner traktujemy jako doświadczonego,
wyspecjalizowanego wytwórcę maszyn dostosowanych do odpadów, z jakimi się spotykamy. Wszystkie maszyny są eksploatowane w trybie trzyzmianowym, a mimo to rzadko ulegają awariom. Zapewniają one materiał wyjściowy zgodny z naszymi oczekiwaniami oraz właściwą wydajność. Tak jest również
w przypadku zakupionego w styczniu 2018 roku mobilnego urządzenia Lindner URRACO 75. Używamy
go do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
i gałęzi. To niezwykle skuteczne i wydajne urządzenie pozwalające optymalizować koszty przetwarzania odpadów. Nie bez znaczenia jest jego mobilność, która umożliwia nie tylko zagospodarowanie
odpadów na terenie własnej instalacji, ale i świadczenie usług u klienta – dodaje Adam Przystupa.
Pośrednik Komunalny
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IMPREZY TARGOWE

TARGI WOD-KAN w Bydgoszczy

Liczby mówią
same za siebie
Rozmowa z Dorotą Jakutą, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

– Jakie są cele Targów – integracja firm, poznawanie nowych technologii i rozwiązań, jak to Państwo postrzegają?
– Zacznę od cytatu: „Żaden inny instrument komunikacji i marketingu nie jest szybszy, pewniejszy, praktyczniejszy i jednocześnie bardziej osobisty niż targi. Z całą pewnością nowe media informacyjne nigdy nie zastąpią dialogu, jaki one umożliwiają”. Targi to doskonała okazja do prezentacji oferty swojej
firmy oraz kontaktu bezpośredniego z potencjalnymi klientami. Dla firm udział w targach to prestiż i rozpoznawalność
na terenie całego kraju, a nierzadko i za granicą, to także szeroko rozumiana promocja. Jako organizatorzy dokładamy starań, by wystawcy i odwiedzający Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń WOD-KAN wyjeżdżali zadowoleni, z postanowieniem powrotu za rok.
– Targi to nie tylko wystawcy, ale również wystąpienia prelegentów i wydarzenia towarzyszące. Co na targach znajdą
osoby szukające konkretnych rozwiązań, a co szukające
praktycznej wiedzy?
– Corocznie gościmy prawie czterystu wystawców, prezentujących najnowsze rozwiązania dostępne na rynku, oraz organizujących specjalistyczne prelekcje i pokazy. Już po raz trzeci
Targom towarzyszyć będą obrady Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water.
Na tegorocznej wystawie zadebiutują Strefa Nowych Technologii, czyli miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań w branży wod-kan. Tu odbywać się będą sesje tematyczne z udziałem wystawców, zgłaszających produkty do nagrody GRAND
PRIX. Dzięki panelom tematycznym prowadzonym przez moderatorów – ekspertów z branży – wszyscy zainteresowani pozyskają wiedzę o rynkowych nowinkach i najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych.
Drugą nową inicjatywą, będzie Strefa Zarządzania WOD-KAN.
Tematy z zakresu zarządzania, finansów, inwestycji, zarządzania procesowego, marketingu i uwarunkowań prawnych omawiane będą przez ekspertów w tych dziedzinach. Uczestników
zaprosimy do udziału w dyskusjach, wymiany doświadczeń
i szukania odpowiedzi na ważne dla menedżerów pytania.
Po przerwie powraca wspólne stoisko i punkt konsultacyjny Narodowego, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tradycyjnie już pojawi się stoisko
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, gdzie nasi eksperci służyć będą bezpłatnymi konsultacjami ekonomiczno-prawnymi.
Podczas targowych wieczorów uczestnicy spotkają się, trochę
mniej oficjalnie, w bydgoskim klubie SODA na klubowej nocy
oraz na Biesiadzie Targowej w urokliwej scenerii Wyspy Młyń18 Pośrednik Komunalny

skiej. Staramy się, aby nasza oferta targowa była dopasowana do oczekiwań wszystkich wystawców i zwiedzających.
– Nowością poprzednich dwóch edycji była Konferencja
ENVICON Water. W tym roku odbędzie się trzecia edycja.
Na co warto zwrócić uwagę?
– Rada Programowa, która układała agendę tegorocznej konferencji skupiła się na najbardziej aktualnych i obecnie najważniejszych dla branży zagadnieniach. Rozpoczniemy od Polskiej Polityki Wodnej. To obecnie bardzo ważne zagadnienie ze względu
na liczne zmiany legislacyjne. Będziemy mówić też o korzyściach
płynących ze współpracy przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw
wodociągowych i samorządów. Trzecia sesja dotyczyć będzie
zagadnień związanych z gospodarką osadową.
Tematy poruszane drugiego dnia konferencji będą dotyczyć
taryfy oraz zarządzania i budowania wizerunku firmy wod-kan.
Jesteśmy przekonani, że każdy uczestnik konferencji znajdzie
odpowiedź na nurtujące go pytania.
– Jaką pozycję na rynku krajowych i europejskich imprez
dla branży mają dzisiaj targi WOD-KAN?
– Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń WOD-KAN to największa tego typu impreza branżowa w Polsce i jedna z większych w Europie. Powierzchnia targowa to ponad 20 000 m2
z czego 11.000m2 to ekspozycja w hali, a 9.000 m2 stoiska
na zewnątrz. Liczba wystawców (prawie 400) i zwiedzających
(prawie 10.000) sukcesywnie wzrasta. Targi WOD-KAN to dla
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ogromne logistyczne
wyzwanie, ale też wielka satysfakcja i radość ich organizacji.
– Dlaczego Państwa zdaniem wystawcy decydują się
na wzięcie udziału w targach WOD-KAN?
– Organizowane po raz dwudziesty szósty w Bydgoszczy targi
są ogromnie ważnym wydarzeniem dla branży wodno-kanalizacyjnej i wszystkich przyjeżdżających do nas wystawców.
Trzy targowe dni to prawdziwe święto branży. Podczas targów
w jednym miejscu spotyka się wiele firm, dzięki czemu klienci
mogą dowolnie porównywać oferty pod kątem jakości, cen
oraz ilości usług. Każdego roku ekspozycje są ciekawsze, ciągle zgłaszają się nowi wystawcy, znajdujemy lepsze i nowocześniejsze produkty, technologie, tematy do panelowych dyskusji, seminariów, konferencji. Wieczorami spotykamy się
na koncertach, biesiadach. Nagradzamy firmy za najlepsze
ekspozycje i zaprezentowane produkty. Wybory są dla komisji
konkursowej coraz trudniejsze, bo wszystkie stoiska wyglądają pięknie, a produkty wszystkich firm zasługują na nagrody.
To zawsze są te same targi, ale nigdy nie są takie same. A to
zachęca do uczestnictwa.

MASZYNY KOMUNALNE

www.manitou.com/pl/

Manitou Group – rok okrągłych jubileuszy
W tym roku minęło sześćdziesiąt lat od wyprodukowania pierwszego terenowego wózka widłowego Manitou. Powody do świętowania ma także polskie przedstawicielstwo francuskiego
producenta. Manitou Polska obchodzi bowiem jubileusz dziesięciolecia działalności.
Manitou Group zorganizowało swe urodziny
w bardzo oryginalnym miejscu – w Musée Des
Arts Forains, gdzie zgromadzono zabytkowe karuzele i inne urządzenia służące rozrywce na terenie lunaparków i wesołych miasteczek. Tchnące historią zabudowania pomieściły tego dnia
także kilkanaście całkiem nowych obiektów
znacznie odbiegających wiekiem od większości
muzealnych eksponatów – maszyny i sprzęt produkcji Manitou. Czerwone ładowarki teleskopowe, wózki widłowe i platformy robocze stanęły
w karnym rządku wzdłuż wejścia upewniając licznie przybyłych gości, że dobrze trafili. To jednak
nie one grały główną rolę tego wieczoru, stanowiły bowiem tylko oprawę dla osobistych spotkań pracowników i współpracowników francuskiej firmy. A gospodarzami wieczoru byli – legenda Manitou czyli Marcel Braud, konstruktor
jubileuszowego wózka, ponad 80-letni senior rodu oraz inni członkowie rodziny, w której władaniu od samego początku znajduje się Manitou
Group. Wychodząc po kolei na scenę wspominali dzieje firmy, wymieniali wszystkich, którzy
przyczynili się do jej sukcesu. Rodzinny charakter Grupy Manitou jest jej największą siłą – twierdzi szef Manitou Polska, Wojciech Rzewuski,
w którego towarzystwie mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w uroczystej gali. Marcel Braud,
choć już nie sprawuje żadnych funkcji w zarządzie firmy, nadal pojawia się w jej siedzibie doglądając wszystkiego osobiście. Był także ważną
postacią tego wieczoru, a w ciągu dnia można go
było spotkać w stoisku Manitou na trwających
w tym samym czasie targach Intermat.
Manitou ma zresztą także inne, jeszcze lepsze powody do celebrowania sukcesów. Michel Denis,

a Gospodarzami wieczoru byli
– legenda Manitou czyli Marcel
Braud, ponad osiemdziesięcioletni senior rodu oraz inni
członkowie rodziny, w której
władaniu od samego początku znajduje się Manitou

f Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu. Ten, choć był
niezwykle imponujący nie nadawał się do jedzenia, ale stoły
ustawione w salach Musée Des
Arts Forains wprost uginały się
pod ciężarem wyszukanych potraw, trunków i łakoci

d Podczas jubileuszowej imprezy na paryskim bruku stanęły
maszyny Mustang w odmienionych barwach. Siła i prestiż marki Manitou mają przełożyć się na istotne zwiększenie ich sprzedaży

prezes i dyrektor generalny, z dumą ujawnił, że
Grupa osiągnęła właśnie nowy rekord kwartalny – wzrost przychodów o ponad dwadzieścia jeden procent. Aby sprostać takiemu zapotrzebowaniu i skrócić czas dostaw, w porozumieniu z renomowanymi dostawcami Manitou Group podjęło decyzję o radykalnym zwiększeniu produkcji.
Powody do świętowania ma też polski oddział
Manitou Group. Przed dziesięcioma roku została
bowiem zarejestrowana spółka Manitou Polska,
która obsługuje również rynek węgierski, czeski
i słowacki. We wszystkich tych krajach Manitou
Polska od rozpoczęcia działalności znalazło nabywców na ponad dziesięć tysięcy różnego rodzaju maszyn. Ods lipca 2012 roku Manitou Polska działa w obiekcie o powierzchni 1.300 m2
w Sękocinie Starym koło Warszawy. Prowadzone
są tutaj specjalistyczne szkolenia dla mechaników
i handlowców, a także prezentacje nowych maszyn. Firma jest w stanie sprostać oczekiwaniom
polskich klientów ze wszystkich branż, nie tylko komunalnej. Nie będą oni czekać długo na realizację
kolejnych zamówień na czerwone maszyny…
Pośrednik Komunalny

19

BAROMETR KOMUNALNY

www.poskom.pl

Spalać czy nie spalać,
oto jest pytanie…
Barometr Komunalny to cykl sondaży poświęconych aktualnym wydarzeniom w branży. Chcemy, aby w tym miejscu
wypowiadały się osoby związane z polską „komunalką”, które mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania tej gałęzi gospodarki. A ponieważ wszystko, co dzieje się w branży komunalnej dotyczy po części nas wszystkich i ma
niebagatelny wpływ na codzienne życie, to naszym zdaniem warto poznać opinie osób, które z racji wykonywanych
zajęć mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Najnowszą edycję Barometru Komunalnego zdecydowaliśmy się poświęcić tematowi, który od pewnego czasu budzi wiele
kontrowersji i emocji. Traktowany jest bardzo różnie, dlatego też od samego początku spodziewaliśmy się, że zdania naszych
ekspertów będą mocno podzielone. W ostatnich miesiącach przez Polskę przetacza się bowiem dyskusja na temat spalarni
śmieci. Te bardzo kosztowne inwestycje – kwoty w przetargach na spalarnie w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie oscylowały
wokół nawet powyżej pół miliarda złotych – mają niemal tyle samo zwolenników co przeciwników. Ci pierwsi bronią idei budowy kolejnych obiektów koniecznością utylizacji frakcji, które nie nadają się do dalszego użycia, a dzięki spalarniom pozyskuje się z nich energię elektryczną i termiczną. Ponadto broniąc idei podają za przykład kraje, które uważane są za liderów
w recyklingu oraz ochronie środowiska naturalnego, jak Szwajcaria i Austria, a które poddają spalaniu nawet dwadzieścia do
trzydziestu procent odpadów. Natomiast przeciwnicy są zdania, że owszem spalarnie wytwarzają dodatkową energię, ale są
bardzo kosztowne w budowie, a spalając odpady wydzielają jednak do atmosfery dodatkowe szkodliwe substancje. Patrząc
obiektywnie racje mają i jedni, i drudzy. W naszej sondzie znalazła się też propozycja, która w jakiejś części godzi te skrajne
opinie. A ponieważ zazwyczaj przy tak dużej różnicy zdań najlepszym wyjściem jest znalezienie „złotego środka” to może należałoby także w tej sprawie znaleźć rozwiązanie, które najlepiej sprawdziłoby się w polskich realiach.

Andrzej Szultka
Menadżer w Eggersmann Poska Spółka z o.o.
Nasza firma zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań, które mają na celu ograniczenie
do minimum ilości odpadów mających trafić do spalarni. Nasi inżynierowie projektują całe linie, które umożliwiają recykling maksymalnie dużej ilości surowca trafiającego do zakładów zagospodarowania odpadów. Jako generalny wykonawca Eggersmann jest w stanie zaprojektować, wybudować
a później wyposażyć w optymalne technologie całe instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.
Tak przemyślane inwestycje mogą w efekcie ograniczyć ilość odpadów, które nie nadają się do recyklingu. I to właśnie naszym zdaniem jest najlepsza droga do ograniczenia kosztów budowy spalarni. Rachunek w tym wypadku jest prosty – im więcej surowców odzyskamy, tym mniej trzeba będzie ich utylizować. Oznacza to
w efekcie, że nie będzie potrzebnych tak wiele spalarni. Dlatego patrząc na koszty związane z ich budową wydaje się, że sensowniej byłoby część z tych środków przeznaczyć na budowę nowoczesnych instalacji służących przemyślanemu recyklingowi. Oczywiście nawet najlepiej zaprojektowana instalacja recyklingu nie
spełni oczekiwań, jeśli nie będzie prowadzona odpowiednia segregacja odpadów przez mieszkańców.
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Jacek Połomka
Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
Moim zdaniem spalani odpadów nigdy nie uda się wyeliminować. Owszem warto dążyć do tego, aby
do spalania trafiało jak najmniej odpadów, żeby możliwie jak najwięcej z nich udało się przeznaczyć
do ponownego użytku. Tak czy inaczej pewna część z nich trafiać będzie na wysypisko bądź do spalarni. A przecież wysypisko nie jest rozwiązaniem, gdyż wiąże się z dużymi kosztami, a poza tym gromadzone na nim systematycznie odpady z biegiem czasu staną się dużym problemem. Dlatego proponuję, żeby nie budować kosztownych specjalistycznych spalarni, ale wykorzystywać już istniejące
kotłownie, ciepłownie, ewentualnie budować przy nich specjalne kotły do spalania odpadów. Koszty
będą nieporównywalnie mniejsze, a efekty praktycznie identyczne. Podsumowując, jestem przeciwnikiem budowy obiektów, które miałyby służyć wyłącznie spalaniu odpadów. Ogromne kwoty, które pochłania ich
budowa nie znajdują moim zdaniem uzasadnienia ekonomicznego. Oczywiście przystosowanie do spalania
odpadów już istniejących kotłowni, elektrowni czy cementowni będzie wymagała dodatkowych inwestycji,
ale o niewspółmiernie niższych kosztach. Nie obawiajmy się też, że odpady spalane w elektrociepłowniach
spowodują zanieczyszczenie środowiska. I tak będzie to mniej szkodliwe niż powszechne obecnie palenie
węglem. Weźmy przykład ze Szwecji, gdzie energią pozyskaną ze spalanych odpadów ogrzewa się domy.

Jarosław Malinowski
Prezes Fox Recykling Sp. z o.o. w Gdyni
Nasza firma nie zajmuje się zbiórką typowych odpadów komunalnych, ale już wstępnie posegregowanych. Dlatego też pozostają nam stosunkowo niewielkie ilości odpadów nie podlegających recyklingowi. W zasadzie przekazujemy je do specjalistycznej firmy produkującej z nich paliwo alternatywne (RDF). Moim zdaniem jest to najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, jak i ochrony środowiska naturalnego. Po pierwsze, przedsiębiorcy tacy jak my ponoszą mniejsze koszty oddając je wyspecjalizowanej firmie, niż w przypadku opłacenia wysypiska śmieci. Po drugie nie trzeba budować drogich spalarni, gdyż firmy produkujące paliwo
z odpadów są najczęściej przedsiębiorstwami komercyjnymi i w przypadku potrzeby przerobienia większej ich liczby same poniosłyby koszty rozbudowy swoich instalacji. Z kolei środowisko naturalne zyska, gdyż zmniejszy się powierzchnia hałd odpadów zalegających wysypiska, a powstałe alternatywne paliwo będzie mogło posłużyć do ogrzewania mieszkań czy do produkcji energii elektrycznej.
A na dodatek instalacje umożliwiające takie przetwarzanie odpadów emitują mniej zanieczyszczeń niż
tradycyjne ciepłownie i elektrownie węglowe.

Paweł Wojna
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie
Moim zdaniem trzeba przede wszystkim zmobilizować się, aby jak najwięcej odpadów przekazywać
do ponownego zagospodarowania. To jest jedynie słuszna droga i to właśnie tu mamy najwięcej
do zrobienia. Nie tylko dlatego, że unijne dyrektywy nakazują nam zwiększenie wolumenu odzyskiwanego surowca, ale z powodu warunków, w jakich w przyszłości przyjdzie żyć nam i przyszłym pokoleniom. Dlatego niezwykle ważną rolę powinna odegrać edukacja co do konieczności pozyskiwania
surowców z odpadów i nauczenia ludzi właściwej segregacji. Mówię to z doświadczenia, gdyż współpracując od kilkunastu lat z mieszkańcami Śremu zdołaliśmy tak zmienić ich nawyki, że teraz do sortowni trafia bardzo dobrze posegregowany surowiec.
Dlatego problem spalarnie czy nie budować jest moim zdaniem drugorzędny. Naturalnie nawet najlepsza segregacja nie sprawi, że uda się nam odzyskiwać surowiec w stu procentach. Wpływ na to mają chociażby materiały stosowane
w przemyśle, które nie nadają się do powtórnego użycia. Dopiero od niedawna producenci zmuszeni są stosować materiały, które nadają się do recyklingu. Stąd też jeszcze przez jakiś czas spalania pewnej części odpadów nie da się wyeliminować. Jednak im szybciej nauczymy się skutecznie odzyskiwać surowce wtórne, tym
potrzeba spalania odpadów będzie mniejsza i problem ze spalarniami zniknie.
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Odchwaszczanie? Uciążliwy problem!
Betonowa kostka brukowa, różnego rodzaju kafle i płyty betonowe to popularne materiały
używane do budowy nawierzchni ulic osiedlowych, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i placów miejskich. Nic dziwnego wszak wykonane z nich nawierzchnie są estetyczne,
dają duży wybór aranżacji, a do tego są stosunkowo tanie. Kłopoty pojawiają się jednak,
gdy nadchodzi czas ich konserwacji, utrzymania w czystości. Firmy, które się tym zajmują,
narzekają szczególnie na uciążliwość związaną z usuwaniem wszędobylskich chwastów.
Tym bardziej, że w miastach stosowanie preparatów chemicznych jest praktycznie niemożliwe i dopuszczalne jest tylko oczyszczanie mechaniczne.
Chwasty zresztą można spotkać nie tylko na nawierzchniach z prefabrykowanego betonu. Pojawiają się także w narożnikach, przy krawężnikach
także asfaltowych/bitumicznych nawierzchniach.
Problem z czyszczeniem nawierzchni nasila się
szczególnie wiosną, gdy po sezonie zimowym
na ciągach komunikacyjnych zalega piasek i inne substancje używane do utrzymania ich drożności w czasie zimy. A ponieważ wiosną wzmożoną wegetację rozpoczynają też rośliny, to
w wielu miejscach poza zwyczajnym brudem widoczne są też skupiska chwastów.
I o ile z usunięciem piachu i innych śmieci pracownicy firm komunalnych nie mają szczególnego kłopotu to narzekają na uciążliwości związane
z usunięciem chwastów. Problem szczególnie dotkliwy jest w nawierzchniach z kostki brukowej
i innych powierzchniach wykonanych z prefabrykowanego betonu. A ten materiał w Polsce cieszy
się przecież ogromną popularnością i jest najczęściej używanym do wykańczania ścieżek rowerowych, parkingów, placów miejskich i chodników.
Są to więc miejsca eksponowane, których estetyka jest istotna, a przecież dochodzą jeszcze
względy bezpieczeństwa ich użytkowników.
Tymczasem nawierzchnia z elementów betonowych po kilku latach eksploatacji i wpływie warunków atmosferycznych nie prezentuje się tak dobrze
jak zaraz po jej ułożeniu. W dużym stopniu wygląd
kostki brukowej, a także inne jej parametry, uzależnione są od czynności konserwacyjnych, mających

a Szczotki firmy Kastell, po zastosowaniu odpowiedniej
przystawki z powodzeniem
mogą współpracować z kosami spalinowymi

a Głowica Chwastgo

a Głowica V-Shape do kosy
spalinowej

d Wyposażona w odpowiednie szczotki do chwastów
zamiatarka oczyści z nich
nawet tak trudno dostępne
miejsca, jak zagłębienia
w krawężnikach
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na celu utrzymania jej w czystości. Tylko pozbawiona zanieczyszczeń kostka bez względu na kolor
będzie bezpieczna i estetyczna przez lata.
Estetyczny wygląd kostki brukowej to nie jest wyłącznie kwestia związana z jej ułożeniem czy jakością materiału, z którego kostka została wykonana. Wielu nie zdaje sobie z pewnością sprawy,
że kostkę brukową można, a wręcz trzeba poddawać zabiegom czyszczącym. Warto zaznaczyć, że przeważnie kostkę brukową czyści się
1 lub dwa razy w ciągu roku. Cykliczność czyszczenia kostki brukowej zależy od kilku czynników:
• rodzaju kostki brukowej
(np. granitowa, betonowa)
• wpływu opadów atmosferycznych, promieni UV
i innych czynników biologicznych, takich jak
chociażby narastanie mchów
• wpływu zanieczyszczającego działania opon
samochodowych czy olejów silnikowych
Ze względu na to, że kostkę brukową układa się
zarówno na ścieżkach, jak i parkingach wpływ
czynników zanieczyszczających kostkę brukową
jest oczywiście zróżnicowany. Stąd też odstępy
czasowe pomiędzy kolejnymi czyszczeniami nie
zawsze są takie same. Jednym z najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń są ślady pozostawione po olejach silnikowych, które szczególnie
trudno usuwa się z betonowych, w dodatku niezabezpieczonych chemicznie, powierzchni. Dużo łatwiej jest usunąć je z kostki granitowej, ale
dla odmiany w przypadku kostki granitowej częściej pojawiają się mchy czy trawy, które trzeba

KOMPONENTY
systematycznie usuwać, aby nie doprowadzać
do ich nadmiernego rozrostu.
Jednak niezależnie, z jakiego materiału wykonana jest nawierzchnia jej właściwa konserwacja
możliwa będzie jedynie w przypadku stosowania
odpowiednich narzędzi. W miastach stosowanie
środków chemicznych, zwłaszcza do usuwania
chwastów, jest praktycznie zakazane. Środki chemiczne są skuteczne, ale jednocześnie mają skutki uboczne, które mogą być niebezpieczne dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Trudno przecież sobie
wyobrazić, aby na przykład parkowe alejki były
spryskiwane chemicznymi roztworami, a po chwili
spacerowałyby po nich rodziny i czworonogi. Dlatego jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest
mechaniczne usuwanie chwastów, a do tego potrzebne będą odpowiednie szczotki. A warto wiedzieć, że na rynku dostępne są już specjalne
szczotki do czyszczenia bruku, których budowa
zapewnia komfortowe korzystanie, a skuteczność
usuwania chwastów jest stuprocentowa.
Dla firm komunalnych, mających pod opieką często wielokilometrowe powierzchnie chociażby
ścieżek rowerowych, istotnym rozwiązaniem są
szczotki, które mogą być montowane w zamiatarkach. Do efektywnego usuwania trawy i chwastów potrzebne są specjalistyczne szczotki, gdyż
te używane do codziennej pielęgnacji placów
i ulic nie gwarantują skutecznego odchwaszczenia, a do tego przy takich pracach szybciej ulegają zniszczeniu. Dlatego szczotka do chwastów

f Szczotki firmy Kastell doskonale radzą sobie z trawą
i chwastami znajdującymi się
w trudno dostępnych miejscach, takich jak zagłębienia
przy krawężnikach oraz
w rowkach kostki brukowej.

a Szczotka do chwastów

a Sprzątanie pozimowe,
usuwanie trawy

a Głowica Horizon przeznaczona do kosy spalinowej

d Zamiana kosy spalinowej
w mechaniczną szczotkę
do chwastów jest bardzo
prosta i nie wymaga żadnych skomplikowanych narzędzi ani umiejętności
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musi być wykonana z niezwykle odpornego materiału, najlepiej stalowego drutu.
Wiodącym producentem szczotek do zamiatarek,
w tym także szczotek do usuwania trawy i chwastów jest spółka Kastell.
Standardowe szczotki do usuwania chwastów
marki Kastell mogą być stosowane w zamiatarkach ulicznych prawie wszystkich modeli. Poza
usuwaniem chwastów przeznaczone są także
do usuwania zalegającego, zbitego brudu i piachu. Dodatkowo doskonale radzą sobie z trawą
i chwastami znajdującymi się w trudno dostępnych miejscach, takich jak zagłębienia przy krawężnikach oraz w rowkach kostki brukowej.
Firma Kastell ma w ofercie także rozwiązania
do ręcznego użytku. Wiadomo, że nie w każdym
miejscu można zastosować samojezdną zamiatarkę. Poza tym są miejsca, gdzie stosowanie dużego pojazdu nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W takich wypadkach można używać szczotek współpracujących z kosami spalinowymi.
Na przykład głowica Chwastgo może współpracować z kosami o mocy powyżej 2 kW, a dzięki
przemyślanym rozwiązaniom zamiana żyłki
na stalowe liny jest szybka i łatwa. Do współpracy z kosami spalinowymi przeznaczone są także
głowice Horizon i V-Shape.
Warto też wiedzieć, że regularne przejazdy zamiatarek wyposażonych w wysokiej jakości szczotki
oraz spłukiwanie ulic nie tylko usunie chwasty
i brud, ale wpłynie też korzystnie na jakość powietrza, którym oddychamy. Przyczyniają się bowiem do znaczącego spadku poziomu zanieczyszczeń, zarówno ich ilości, jak i składu fizykochemicznego. Najważniejsza jest czasowa redukcja poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu,
zwłaszcza bardzo szkodliwego PM10.

www.poskom.pl
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Ładowarki kołowe
– wciąż niedoceniane, a przecież niezbędne
Małe, średnie, duże i teleskopowe – ładowarki kołowe mimo stale rosnącego zainteresowania
to nadal najbardziej niedoceniany na polskim rynku segment maszyn. Niechętnie sięgają po nie
firmy i komunalne, i budowlane. A przecież odpowiednio doposażona ładowarka może się stać
najbardziej wszechstronną maszyną we flocie każdego przedsiębiorcy.
Bogata oferta ładowarek kołowych, jaka jest kierowana do polskiego przedsiębiorcy, daje szansę optymalnego
dopasowania maszyny do swoich potrzeb. Pod tym względem nasze rodzime firmy nie mogą narzekać na gorsze traktowanie w porównaniu z zachodnią konkurencją. Wręcz przeciwnie, już od kilku, kilkunastu nawet lat wielu producentów
maszyn budowlanych traktuje polski rynek jako priorytetowy,
widząc w nim ogromny i wciąż niezagospodarowany do końca potencjał. Dlatego wprowadzane do produkcji nowości,
chwilę po światowej premierze dostępne są także w polskich
sieciach sprzedażowych. Niestety, nasi przedsiębiorcy i ci
z branży budowlanej, jak i komunalnej w porównaniu z europejskimi odpowiednikami rzadziej sięgają po ładowarki. Dzieje się tak ponieważ wśród polskich przedsiębiorców dominuje opinia, że ładowarka to droga maszyna, której zakup opłaca się tylko w niektórych przypadkach. Dlatego najczęściej
można je spotkać w kopalniach – węgla i kruszywa, na dużych placach przeładunkowych, przy budowie dróg oraz innych wielkich inwestycjach budowlanych. W przypadku sektora komunalnego najczęściej korzystają z nich zakłady utylizacyjne i recyklingowe. Tam po prostu są one niezbędną maszyną, ale to stanowi tylko niewielki wycinek możliwości, które oferują ładowarki kołowe. Przede wszystkim duże pole manewru zapewnia ich różnorodność i to zarówno pod względem rozmiarów, jak i technologii użytych do ich budowy. Mamy przecież poza klasycznymi maszynami także ładowarki
teleskopowe oraz przegubowe. Jednak siła ładowarek tkwi
przede wszystkim w możliwości współpracy z bardzo zróżnicowanym osprzętem dodatkowym. Dzięki temu można je
szybko przekształcić w maszyny o niemal dowolnym zastosowaniu. Na przykład ładowarkę teleskopową można wykorzystywać w dużych halach magazynowych do transportu palet z produktami na nawet najwyższe półki, ale po zamonto-

waniu do jej wysięgnika platformy roboczej z powodzeniem
sprawdzi się w roli podnośnika platformy roboczej przy konserwacji oświetlenia ulic.
Z kolei zamiana łyżki załadunkowej w klasycznych ładowarkach na osprzęt zamiatarkowy pozwoli wykorzystać ją
w oczyszczeniu ulic i parkingów, a zamontowanie lemiesza
przekształci ją w skuteczny pług odśnieżny. To tylko kilka przykładów, które nie wyczerpują możliwości ich zastosowania,
gdyż potencjał tych maszyn jest znacznie większy. W zasadzie
dostępna na rynku różnorodność dodatkowego osprzętu jest
tak wielka, że praktyczne możliwości wykorzystania ładowarek
są nieograniczone i z powodzeniem sprawdzą się nie tylko we
wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, ale także komunalnych, rolnych i leśnych. I właśnie ta uniwersalność – możliwość
wykorzystanie jednej maszyny w wielu, całkowicie odmiennych
pracach równoważy stosunkowo wysokie koszty jej zakupu.
W Polsce można kupić ładowarki praktycznie wszystkich liczących się na światowym rynku producentów. Konstruktorzy najnowszych ładowarek kołowych udoskonalają je
pod kątem przede wszystkim osiągów, ale muszą też zwracać uwagę na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Ostatnie lata pokazują, że pod tym względem powoli wyczerpują się możliwości redukcji spalin w tradycyjnych silnikach.
Dlatego poszukuje się alternatywnych źródeł napędu, jak hybrydowy i elektryczny. Wygląda na to, że ostatnio przewagę
zyskuje koncepcja konstruowania ładowarek elektrycznych.
Są już tego pierwsze efekty i pierwsze ładowarki z elektrycznym napędem trafiły już do odbiorców. Jak dotąd napęd ten
stosowany jest w małych, kompaktowych maszynach, ale
niewykluczone, że już wkrótce do sprzedaży trafią także duże maszyny. Ich zaletą jest nie tylko bezemisyjna praca silnika, tańsze od paliwa koszty energii, ale także prostota silnika
(praktycznie tylko jedna część ruchoma) dodatkowo obniżająca koszty eksploatacyjne.
Pośrednik Komunalny

25

MASZYNY KOMUNALNE

www.bobcat.com

Bobcat T870 – konstrukcyjny krok w przyszłość!
Podczas tegrocznych paryskich targów Intermat Bobcat zaprezentował cały szereg nowości. Wśród
nich na szczególną uwagę zasłużyła z całą pewnością kompaktowa ładowarka gąsienicowa T870

Konstruktorzy nowej maszyny szczególny nacisk położyli na
zapewnienie maksymalnego komfortu operatorowi, innowacyjność funkcji roboczych oraz zwiększenie wytrzymałości. Ładowarka T870 w nowej wersji dostępna jest ze skrętnym zawieszeniem. W tym celu zmieniono całkowicie konstrukcję podwozia. Jest ono inne niż w pozostałych ładowarkach gąsienicowych tej marki. W zawieszeniu zastosowano skrętne osie
tłumiące drgania, które łączą komfort amortyzowanego zawieszenia rolkowego ze stabilnością. W celu poprawy parametrów
jezdnych podwozie maszyny wydłużono do 1.783 milimetrów.
Nowa ładowarka Bobcat T870 imponuje parametrami roboczymi, przede wszystkim wynoszącą aż 3.657 milimetrów wysokością podnoszenia. Operatorzy docenią ją szczególnie podczas
załadunku pojazdów o wysokich burtach, a także przeładunku
i układaniu materiałów, takich jak cegły, bloki betonowe lub
cegieł na paletach. Ładowarka wyróżnia się udźwigiem operacyjnym wynoszącym 1.726 kilogramów. Oznacza to jego wzrost
o ponad dziesięć procent w porównaniu z parametrami maszyny
poprzedniej generacji z amortyzowanym zawieszeniem rolek.
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Bobcat T870 jest większy i dłuższy niż starsze modele. Najwyższej klasy ładowarka łączy w sobie wysoką moc i wydajność,
pod względem której wyznacza nowe standardy dla ładowarek
kompaktowych tej klasy. Bobcat T870 o masie roboczej 5.863
kilogramów jest naprawdę funkcjonalną maszyną. Wysokość
podnoszenia ramienia wynosi aż 3.657 milimetrów czyni z niej
niekwestionowanego lidera na rynku kompaktowych ładowarek gąsienicowych. Maszyna ta charakteryzuje się wysoką wydajnością układu hydraulicznego pozwalającą na skrócenie cykli roboczych. Nowy Bobcat wyróżnia się zarówno pod względem dużej wartości siły pchania, jak i podnoszenia. Na
szczególne podkreślenie zasługują też niezawodność oraz ekonomika eksploatacyjna nowoczesnego silnika napędowego.
Ładowarka gąsienicowa Bobcat T870 jest przeznaczona
do współpracy z osprzętem dużej mocy ułatwiającym kopanie
rowów na kable i przewody czy wycinkę drzew. Maszyna
sprawdza się doskonale w pracach przeładunkowych, budowlanych i rozbiórkowych, a także frezowaniu nawierzchni, kształtowaniu terenów zielonych i kopaniu rowów.

www.wackerneuson.pl
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Bezemisyjny pomocnik komunalny
Sektor komunalny, jak chyba żaden inny, potrzebuje często niekonwencjonalnych rozwiązań, na przykład maszyn i pojazdów z bezemisyjnym napędem. Podyktowane jest to warunkami, w których maszyny muszą pracować. Chodzi głównie o zadaszone, trudno wentylowalne obszary, gdzie dodatkowe zanieczyszczenia spalinami są nie do przyjęcia. Najczęściej znajdują tam zastosowanie wszelkiego typu „gazowce”, ale ostatnio coraz większą konkurencją dla nich stają się maszyny i pojazdy elektryczne, jak chociażby ładowarka kołowa WL20e firmy Wacker Neuson.
Bezemisyjne rozwiązania Wacker Neuson oznaczają wyjątkową ochronę operatora i środowiska bez uszczerbku dla wydajności. Maszyny Serii „Zero Emission” dają możliwość pracy bez szkodliwych spalin. Wprowadzenie w roku 2014 koparki o podwójnej mocy oznaczało początek alternatywnych
technologii napędu. Od tego czasu firma Wacker Neuson
wprowadziła trzy zasilane bateriami urządzenia: zasilaną
akumulatorowo ładowarkę kołową WL20e, wozidło gąsienicowe DT10e oraz minikoparkę EZ17e. Nowością wśród produktów eco jest elektryczna zagęszczarka AP1850e. Obecnie żaden inny producent nie może oferować tak wszechstronnej gamy maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym.
Celem Wacker Neuson jest zaoferowanie prawdziwej alternatywy w postaci rozwiązania bezemisyjnego, w każdej grupie produktów w przewidywalnej przyszłości.
Bezemisyjne źródło napędu to nie jedyna cecha predysponująca elektryczną ładowarkę do prac w sektorze komunalnym. Napęd elektryczny to także niski poziom hałasu, a w zasadzie zerowy w przypadku pracy silnika. To umożliwia stosowanie ładowarki także w tych miejscach, które z racji ograniczeń poziomu
hałasu są niedostępne dla konwencjonalnych maszyn. Kolejną
zaletą tego rozwiązania jest prosta obsługa codziennego serwisu, a także łatwość sterowania. A warto wiedzieć, że parametry
działania kompaktowej, zasilanej bateryjnie ładowarki kołowej
WL20e odpowiadają osiągom wersji z silnikiem Diesla. Jednocześnie jednak operatorzy i ich środowisko czerpią korzyści
z zerowej emisji. W niektórych parametrach, takich jak obciążenie destabilizujące czy prędkość wykonywania poszczególnych ruchów ramieniem, elektryczna ładowarka kołowa może
nawet przewyższać model z konwencjonalnym napędem.
Dwa oddzielne silniki elektryczne służące do napędu trakcyjnego i hydrauliki roboczej zapewniają minimalne zużycie energii.
Gdy bateria jest w pełni naładowana, ładowarka kołowa może
być używana przez pięć godzin – czas wystarczający na typo-

we zastosowania, takie jak ładowanie i transport towarów
na krótkich dystansach. Czas eksploatacji akumulatora w dużym stopniu zależy od odpowiednich warunków zastosowania,
pracy i sposobu jazdy. Oznacza to, że możliwe jest także osiągnięcie dłuższego czasu eksploatacji. Określony czas eksploatacji może być także krótszy w ekstremalnych sytuacjach,
na przykład podczas ciężkiej pracy z łyżką w terenie górzystym
może trwać dwie godziny na jednym ładowaniu. Obsługa
z przerwami (na przykład 30 minut pracy, 30 minut postoju) wydłuża czas eksploatacji akumulatora. Sam proces ładowania jest
bardzo prosty, a nowoczesna bateria pozwala na międzyładowania w trakcie postojów i nie ma to wpływu na jej pojemność.
Dodatkową zaletą takiej ładowarki jest bardzo bogate oprzyrządowanie. Wacker Neuson przygotował szereg pomocniczych przystawek i narzędzi, które sprawiają, że maszyna staje się niezwykle uniwersalnym pomocnikiem. Na przykład
w połączeniu ze specjalistyczną przystawką można błyskawicznie zmienić ją w skuteczną zamiatarkę. Warto też wiedzieć, że z racji na oszczędności w paliwie i serwisowaniu,
wyższy o dwadzieścia procent koszt zakupu może się zwrócić już po około 2.800 godzinach eksploatacji.
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Hyundai
Hyundai HL965
– świetny
świetny
pomysł
pomysł na
ładowarkę!
ładowarkę!
Firma Hyundai Construction Equipment poszerzyła ofertę ładowarek kołowych o całkowicie
nowy model – HL965. Maszyna została zaprojektowana z myślą nie tylko o zwiększeniu wytrzymałości oraz niezawodności, ale także pod kątem mniejszych kosztów obsługi. W efekcie
nowa ładowarka dysponuje większym udźwigiem, jest łatwiejsza w obsłudze, a jednocześnie
gwarantuje bezawaryjną pracę przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.
Do produkcji nowej ładowarki HL965 koreański
koncern wykorzystuje wyłącznie sprawdzone
i niezawodne podzespoły oraz układy od wiodących dostawców. Przede wszystkim, podobnie
jak ma to miejsce i w innych maszynach marki
Hyundai, do produkcji ładowarki stosuje się najwyższej jakości stal, a wszystkie podzespoły poddane są dokładnym testom odporności na obciążenia cykliczne, działanie wysokiej temperatury,
wibracje i udary. Dzięki temu producent może zagwarantować, że jego maszyny nawet w ekstremalnych warunkach zachowają swoje właściwości, utrzymają parametry robocze. A to w połączeniu z przeprowadzanymi należycie czynnościami
serwisowymi, zapewni długą żywotność podzespołów i bezawaryjną pracę maszyny, niezależnie od stopnia trudności warunków roboczych.
Masa robocza nowego modelu HL965 wynosi 20.100 kilogramów. Ładowarkę napędza najnowszy sterowany elektronicznie silnik wysokoprężny Cummins QSL9. Jednostka ta spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV, jej maksymalna moc wynosi 272 KM (200 kW), a osiągana jest
przy 2.100 obr./min. Poza tym warto zauważyć,
że maksymalny udźwig specjalnie wzmocnionego mostu wynosi aż 44.000 kilogramów z przodu
i 35.000 z tyłu (przy zastosowaniu standardowego ogumienia 23,5 R25, L3).
Konstruktorzy Hyundaia wiele uwagi poświęcili
zapewnieniu optymalnych warunków pracy operatorowi. Dlatego gruntownie przeprojektowali jego miejsce pracy. Nowa kabina stała się bardziej
przestronna, powiększono ją bowiem o dziesięć
28 Pośrednik Komunalny

a Ładowarka Hyundai HL965
jest wyposażona w joystick
sterowania wysięgnikiem, łyżką i trzecim obwodem hydraulicznym w standardzie. W ramach wyposażenia opcjonalnego można go wymienić
na przełączniki sterujące

procent w porównaniu ze stosowaną w maszynach Serii 9a. Kabina wyposażona została także
w konstrukcje ochronne ROPS/FOPS. Poza tym
jest doskonale wyciszona, bezpieczna i wygodna. Optymalny komfort osiągnięto dzięki zastosowaniu regulowanego wielopłaszczyznowo fotela
operatora. Dźwiękoszczelność kabina zawdzięcza najnowszej technologii redukcji hałasu, która
nawet w przypadku pracy na placach przeładunkowych złomu zapewnia maksymalną ciszę we
wnętrzu. Komfort pracy zwiększa też wydajniejszy system klimatyzacji i ogrzewania, który charakteryzuje się optymalnym przepływem powietrza przez kabinę. Pomyślano także o ergonomicznie zaprojektowanej dźwigni zintegrowanego regulatora elektrohydraulicznego. Ułatwia ona
operatorowi obsługę osprzętu, co prowadzi
do podniesienia wydajności i ograniczenia zmęczenia operatora. Poza tym kabina ładowarki
HL965 zapewnia lepszą widoczność i to nie tylko
dzięki zwiększeniu powierzchni przeszkleń, ale
także dzięki zmienionemu położeniu lusterek. Dodatkowo bezpieczeństwo pracy zapewnia system
kamer, dzięki którym można monitorować praktycznie cały obszar roboczy wokół maszyny. Ładowarkę można wyposażyć w opcjonalne światła
LED, zarówno przednie, jak i tylne zespolone.
Jednak operatorzy chyba najbardziej cieszyć się
będą z systemu audionawigacyjnego (Infotainment) firmy Hyundai. Dzięki niemu są bowiem
na bieżąco informowani o stanie, w jakim znajdują się najważniejsze podzespoły maszyny. Ta
funkcja jest szczególnie przydatna podczas pra-
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cy w trudnych warunkach i umożliwia poprawę
wydajności. Inteligentny, siedmiocalowy dotykowy monitor panoramiczny przypomina wyświetlacz smartfona. Jest większy niż miało to miejsce
w poprzednich modelach, a dzięki temu bardziej
czytelny. System audio, w którego skład wchodzi
również radio, może być obsługiwany w trybie
„Bluetooth wolne ręce”, a wbudowany mikrofon
umożliwia operatorowi bezpieczne odbieranie
i nawiązywanie połączeń z wnętrza kabiny. System audionawigacyjny obsługuje też funkcję Miracast, która łączy się przez wi-fi ze smartfonem
operatora i umożliwia korzystanie z jego funkcji
na dużym ekranie, w tym z nawigacji, przeglądarki internetowej oraz odtwarzacza wideo i audio.
Dotykowy monitor i regulatory elektrohydrauliczne pozwalają natomiast na sterowanie poprzez
ekran licznymi nowymi funkcjami, takimi jak „łagodne zatrzymanie”, „priorytet łyżki” i „tryb blokowania wysięgnika łyżki”. Funkcja „łagodne zatrzymanie” niweluje wstrząsy, redukując prędkość osprzętu roboczego w końcowym zakresie
ruchu. Funkcję tę można w razie potrzeby w łatwy sposób wyłączyć, korzystając z monitora.
Ładowarka Hyundai HL965 jest wyposażona w joystick sterowania wysięgnikiem, łyżką

a Hyundai stosuje do produkcji swych maszyn się najwyższej jakości stal, a wszystkie
podzespoły poddane są dokładnym testom odporności
na obciążenia cykliczne,
działanie wysokiej temperatury, wibracje i udary

d Kabina ładowarki wyposażona została w konstrukcje
ochronne ROPS/FOPS. Poza tym jest doskonale wyciszona, bezpieczna, przestronna i niezwykle wygodna

s Konstruktorzy zadbali o ułatwienie codziennej konserwacji maszyny. Wystarczy naciśnięcie przełącznika, aby
elektryczne siłowniki uniosły
pokrywę przedziału silnika

i trzecim obwodem hydraulicznym w standardzie. W ramach wyposażenia opcjonalnego
można go wymienić na przełączniki sterujące.
Ponadto ładowarka – podobnie zresztą jak
wszystkie maszyny z serii HL900 – jest standardowo wyposażona w układ ważący firmy Hyundai. System ten, o dokładności ±1 procenta,
można ustawiać automatycznie i ręcznie. Umożliwia to monitorowanie pojedynczych i łącznych
mas obciążeń łyżki. Rezultaty pomiarów wyświetlane są na wielofunkcyjnym ekranie w kabinie, a cały proces monitorowania obciążenia
jest wystarczająco miarodajny, aby można go
było wykorzystać w procesie zarządzania produkcją. Nowa ładowarka kołowa jest również
dostępna w wersji XT (z dłuższym wysięgnikiem
o większej wysokości wysypu). Udoskonalono
także łyżkę firmy Hyundai. Jest ona teraz wyposażona w innowacyjny szerszy otwór, zakrzywione płyty boczne i lepsze zabezpieczenie
przed rozsypywaniem, co zwiększa jej pojemność i zmniejsza straty materiału podczas jazdy. Poprawiono także jej trwałość, stosując
w głównych obszarach konstrukcyjnych łyżki
niezwykle odporną stal trudnościeralną.
Wiele uwagi poświęcono ułatwieniu codziennej
konserwacji maszyny. Teraz wystarczy naciśnięcie przełącznika, aby elektryczne siłowniki umożliwiły pełny dostęp do przedziału silnika. Jest to całkiem nowa funkcja, której nie miały ładowarki kołowe Hyundai poprzednich generacji. Szeroko
otwierana pokrywa silnika umożliwia łatwy dostęp
w celu czyszczenia i wykonywania prac konserwacyjnych. Dodatkowo maszyny z serii HL są wyposażone w duże filtry powietrza, układ automatycznego usuwania pyłu i opcjonalny trzystopniowy filtr wstępny powietrza wlotowego, co wydłuża
czas eksploatacji oraz trwałość filtra powietrza.
Przedział silnikowy został całkowicie odizolowany, co pozwoliło wyeliminować ryzyko wywołania
pożaru przez ciała obce wnikające do niego
z zewnętrznego otoczenia maszyny.
Pośrednik Komunalny
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Ładowarki kołowe Volvo z Serii H

Czy można udoskonalić doskonałe?
Okazuje się, że na pytanie zawarte w tytule można odpowiedzieć twierdząco. Konstruktorzy Volvo Construction Equipment opracowujący konstrukcję nowych średnich ładowarek kołowych
udowodnili, że nawet najlepsza maszyna może stać się jeszcze doskonalsza. Jako pierwszy producent, który ponad pół wieku temu spopularyzował tego typu maszyny, Volvo CE wykorzystało
swoje doświadczenie i kompetencje inżynierskie, by tak zmodernizować maszyny, by zużywały
mniej paliwa, były wydajniejsze, bardziej niezawodne oraz łatwiejsze w obsłudze. Nic dziwnego,
że nowa generacja ładowarek z serii H uznawana jest za maszyny kompletne.
Największy postęp osiągnięto w zużyciu paliwa.
Pod tym względem średnie ładowarki kołowe
Volvo CE są nawet o dwadzieścia procent
oszczędniejsze. Wpływ na to ma funkcja sprzężenia mechanicznego napędu (lock-up). To opcjonalne rozwiązanie eliminuje straty w zmienniku
momentu obrotowego, bezpośrednio, mechanicznie przekazując napęd z silnika do skrzyni
biegów. Przekłada się to na większą sprawność
przeniesienia napędu na osie. Sprzężenie mechaniczne zmiennika momentu obrotowego załącza
się automatycznie, bez ingerencji operatora,
a działanie tego mechanizmu można dostosować
do specyfiki wykonywanego zadania, tak by jeszcze bardziej skrócić cykl roboczy i obniżyć zużycie paliwa. Po tym rozwiązaniu, dostępnym w ładowarkach kołowych L70H i L90H, ich operatorzy spodziewać się mogą poprawy charakterystyki reakcji napędu, większej zdolności do pokonywania wzniesień, przyspieszenia załadunku
i transportu oraz większej płynności jazdy.
Aby dopasować działanie napędu do rodzaju pracy i warunków gruntowych, operator może w prosty sposób regulować siłę na obwodzie kół, ograniczając w ten sposób nie tylko zużycie paliwa,
lecz również zużycie opon i buksowanie kół, co
umożliwia optymalne napełnianie łyżki. Maszyny
z serii H są wyposażone w inteligentny układ sterowania Smart Control, który zapewnia dostosowanie momentu obrotowego do bieżących wa-
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a Zmodernizowane ładowarki
Volvo CE z serii H mogą pracować z bardzo szeroką gamą specjalistycznego osprzętu, w tym z chwytakami, zamiatarkami, pługami śnieżnymi, a także narzędziami wykonywanymi na zamówienie

s Podnoszona elektrycznie maska ułatwia dostęp do newralgicznych podzespołów.
Poszczególne czynności serwisowe można wykonywać
z poziomu gruntu

runków roboczych. Do obniżenia zużycia paliwa
przyczynia się także specjalny pedał Eco, który
stawia mechaniczny opór zniechęcający operatora do silniejszego otwierania przepustnicy, gdy
prędkość obrotowa silnika przekroczy górną granicę optymalnego zakresu.
Doskonała stabilność maszyny sprzyja wydajnej
pracy. Na nowo zoptymalizowany zespół załadunkowy i przeprojektowany przeciwciężar przystosowany do pracy w trudnych warunkach zapewniają maszynie niezachwianą stabilność niezależnie od ukształtowania terenu. Model L90H
charakteryzuje się także wysokością podnoszenia zwiększoną o 73 milimetry i o trzy procent
większym obciążeniem wywracającym.
Zmodernizowane maszyny L60H, L70H i L90H
mogą przenosić materiały o różnej gęstości.
Do ładowarek stosować można różnego rodzaju
łyżki Volvo, takie jak łyżki ogólnego zastosowania,
do równania, a także do przenoszenia odpadów
i do lekkich materiałów. Aby efektywnie korzystać
z osprzętu, operator może błyskawicznie zmieniać
narzędzia dzięki szybkozłączu Volvo. Kontrolka
w kabinie potwierdza, że narzędzie zostało zamocowane należycie i jest gotowe do użytku. Ładowarki kołowe nowej generacji mogą być wyposażone opcjonalnie w nawet cztery obwody hydrauliczne, co pozwala korzystać z dodatkowego osprzętu napędzanego hydraulicznie.
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Maszyny Liebherr skuteczne w recyklingu
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy oraz rosnące wymagania w zakresie stosowanych technologii wymuszają na firmach związanych z branżą recyklingową wykorzystywanie – skonstruowanych pod kątem ich potrzeb – specjalistycznych maszyn. Taką ofertę maszyn i urządzeń
przygotowała firma Liebherr, której najnowsze konstrukcje spełniają wszelkie wymagania technologiczne i środowiskowe sektora recyklingu.
Obecnie nikt już nie kwestionuje roli recyklingu
we właściwym funkcjonowaniu gospodarki światowej. Jego rola stale rośnie i coraz więcej państw
dąży do wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego. To powoduje, że znaczenie branży recyklingu jest coraz większe, ale powoduje też, że
rosną wobec niej wymagania. Dostosować się
do nowej sytuacji musieli też producenci maszyn
i urządzeń wykorzystywanych w recyklingu. Bardzo szybko na zachodzące zmiany zareagowała
firma Liebherr, która opracowała gamę maszyn
i urządzeń zdolnych skutecznie zaspokoić aktualne potrzeby przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. W efekcie powstały maszyny zróżnicowane nie tylko pod względem przeznaczenia, ale także pod względem wielkości. I tak w ofercie Liebherra są duże maszyny
przeładunkowe, jak np. model LH 30, czy stacjonarny dźwig przeładunkowy EP 944C Litronic
o zasięgu 22 metrów. Są też niezbędne przy zagęszczeniu odpadów na wysypiskach śmieci spycharki gąsienicowe. Firma oferuje je aż w siedmiu
wersjach, co umożliwia wybór optymalnej specyfikacji. Oczywiście poza nimi jest cała gama różnorodnych ładowarek i koparek, które dzięki bogatemu oprzyrządowaniu stają się uniwersalnymi
narzędziami, przydatnymi w wielu pracach związanych z gospodarką odpadami. W efekcie maszyny Liebherr posortują, rozdzielą i załadują
wszelkie odpady komunalne.
Podczas prac nad nową generacją maszyn przeładunkowych konstruktorzy Liebherra wykorzystali najnowocześniejsze technologie, w tym nową generację silników, dzięki którym uzyskano

a Dzięki gamie różnorodnych
chwytaków maszyny Liebherr mogą na placach
przeładunkowych transportować dowolny materiał

s Nowa generacja maszyn
przeładunkowych dysponuje wymiarami pozwalającymi
swobodnie pracować także
w zadaszonych magazynach, a ruchoma kabina zapewnia operatorowi optymalne pole widzenia

optymalne parametry pracy przy jednoczesnym
zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych. Zawdzięczają to technologii Liebherr Power Efficiency (LPE), która pozwala silnikowi pracować
z maksymalną mocą przy najniższym zużyciu paliwa. Zadbano także o należyte zabezpieczenie
wrażliwych elementów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych maszyn. Elementy wyposażenia takie jak: filtr wstępny powietrza z eliminacją pyłów,
odwrotny ciąg chłodnicy czy chłodnica wielkooczkowa zostały stworzone specjalnie dla zastosowań w miejscach o wysokim zapyleniu i gwarantują maksymalną niezawodność w tych trudnych warunkach. Długotrwała żywotność jest zagwarantowana dzięki własnej produkcji wszystkich kluczowych elementów.
Pomyślano także o stworzeniu jak najlepszych
warunków pracy operatorom. Nowo opracowana
kabina Liebherr zapewnia odpowiednią przestrzeń
i komfort. Duże powierzchnie szklane, różne warianty wyposażenia kabiny, a także monitorowanie tylnych i bocznych przestrzeni umożliwiają kierowcy zachowanie optymalnej widoczności na obszar roboczy. Całość uzupełnia wygodny fotel, kolorowy ekran dotykowy oraz automatyczne centralne systemy smarowania maszyny.
Przykładem maszyny, która jest „skrojona” według potrzeb branży recyklingowej, jest model
LH 22 M Litronic. Maszyna wykorzystywana
do transportu materiałów łączy komfort, wydajność i niezawodność, a do tego zapewnia dużą
zdolność podnoszenia na długich dystansach.
Przy masie roboczej około 21 ton, kompaktowy
LH 22 M Litronic jest najmniejszą maszyną Liebherr przeznaczoną do prac związanych z przePośrednik Komunalny
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ładunkiem. Pomimo niewielkich wymiarów – obrys maszyny mieści się w prostokącie o wymiarach 5x2,5 metra) – jest bardzo sprawna. Dzieje
się tak między innymi dzięki jednostce napędowej, o zwiększonej do 105 kW (143 KM) mocy,
która umożliwia znaczne lepsze wartości przeładunkowe. Nowy, wysokoprężny silnik Liebherr,
dzięki zastosowaniu nowego filtra cząstek stałych
z katalizatorem utleniającym, znacznie redukuje
emisję zanieczyszczeń i spełnia normy dotyczące emisji spalin Stage IV. Dodatkowo nowa jednostka charakteryzuje się mniejszym apetytem
na paliwo, gdyż można uzyskać nawet 30-procentowe oszczędności.
Mocne podwozie LH 22 M Litronic jest dłuższe, niż
w poprzednim modelu, co gwarantuje wyjątkową
stabilność maszyny. A większa szerokość podpór
i geometria zmodyfikowanej dźwigni – między cylindrem monoblokowym, a podnoszącym – umożliwia podnoszenie cięższych ładunków. Te parametry idealnie odpowiadają na potrzeby transportu materiałów, rozładunku, sortowania i załadunku. A transport różnych materiałów umożliwia szeroka gama chwytaków, w które można wyposażyć
maszynę. I tak w zależności od rodzaju chwytak
umożliwia transport materiałów nawet o objętości
półtora metra sześciennego. Maksymalny zasięg
ramienia wynosi 11 metrów, a maksymalna wysokość załadunku sięga 3 metrów. Natomiast ciężar
roboczy maszyny waha się w granicach od 19,2
do 22,2 tony.
Maszyna występuje w dwóch wersjach – ze
sztywno zamontowaną kabiną i z hydraulicznym
podnośnikiem. W pierwszym wypadku wzrok
operatora znajduje się na wysokości 3,6 metra.
Natomiast regulowana hydraulicznie kabina pozwala operatorowi obserwować teren z poziomu
nawet 5 metrów. Sterowanie maszyną odbywa się
przy pomocy joysticka. Standardowy joystick sterujący daje operatorowi dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Rezygnacja z koła kierownicy
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System LiDAT umożliwia zachowanie obszernej dokumentacji całego nakładu
pracy, większą dostępność dzięki krótszym przestojom,
szybsze wsparcie ze
strony producenta,
szybsze wykrywanie
obciążeń/przeciążeń,
czego wynikiem jest
wydłużenie żywotności maszyny, a także
zwiększenie efektywności
planowania
pracy w zakładzie.

s Maszyny Liebherr doskonale
sprawdzą się w pracach polegających na wstępnej separacji odpadów przeznaczonych do dalszej przeróbki

na rzecz sterowania za pomocą joysticka zwiększyła zarówno miejsce na nogi, jak i widoczność
na obszar roboczy. Poza tym operator ma do dyspozycji 7-calowy kolorowy ekran dotykowy. Jest
on bardzo prosty w obsłudze, na bieżąco informuje o wszystkich ważnych danych związanych
z aktualną operacją. Klawisze skrótów można
przypisać zgodnie z indywidualnymi potrzebami
i wymogami. Są one wybierane szybko i łatwo
za pomocą paska menu.
Opcjonalnie każda z maszyn przeładunkowych Liebherr mogą być wyposażona w funkcję ograniczenia zakresu roboczego, w której możliwe jest ustawienie takich parametrów roboczych, jak wysokość, głębokość, szerokość oraz zasięg. Dzięki tej
funkcji można uniknąć stwarzających zagrożenie
kolizji i uszkodzeń mechanicznych podzespołów.
Jako narzędzia robocze do dyspozycji są chwytaki do materiałów sypkich, chwytaki wielołupinowe i chwytaki do kłód drewna. Dodatkowo naturalnie można zainstalować także instalację z elektromagnesem wykorzystywanym przykładowo
do przeładunku złomu metalowego.
Dodatkowo wszystkie maszyny przeładunkowe
marki Liebherr mogą być wyposażone w system
szybkozłącza. Dzięki systemowi LIKUFIX zmiany
w wyposażeniu są szybkie, co pozwala zaoszczędzić czas wykonawcom na placach budowy,
a także zwiększyć wydajność maszyn aż o 30%.
System zwiększa bezpieczeństwo i komfort, ponieważ operator może zmienić narzędzia za pomocą przycisku w kabinie.
Innym systemem stosowanym w maszynach
Liebherr jest LiDAT, który na podstawie najnowszej
technologii transmisji danych przekazuje informacje dotyczące lokalizacji, jak i pracy maszyny, a także analizy danych, umożliwiających wydajne zarządzania parkiem maszyn i serwisem. Wszystkie dane są dostępne w każdej chwili w przeglądarce internetowej. Dla wielu maszyn, w tym dla LH 22, system LiDAT jest wyposażeniem standardowym.
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JCB Hydradig – futurystyczna „kołówka”

Trzyletnie doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają, że konstruktorom JCB udało się stworzyć koparkę kołową wyróżniającą się doskonałą widocznością, stabilnością, zwrotnością, mobilnością i łatwą obsługą serwisową. Czyli mówiąc krótko – łamiącą wszelkie konwenanse
Mowa tu o koparce kołowej Hydradig, która jest
odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy,
w których coraz bardziej znaczącą część stanowią ruchliwe drogi oraz miasta z gęstą zabudową. W takich sytuacjach potrzebna jest zwrotna,
wielofunkcyjna maszyna o kompaktowej budowie, ale zapewniająca osiągi pozwalające na swobodne wykonywanie różnych zadań. Oczekiwania te doskonale spełnia koparka Hydradig. Ma
ona unikatową konstrukcję wzorowaną na ładowarkach teleskopowych Loadall, w których silnik,
pompa hydrauliczna i zbiornik paliwa ulokowane
są w podwoziu. Dzięki temu rozmiary i kształt
nadwozia umożliwiają idealny widok na najbliższe otoczenie maszyny. To kluczowa zaleta nie
tylko dla bezpieczeństwa, ale także łatwości manewrowania. W przeciskaniu się między przeszkodami pomaga też skręt kół obu osi z trzema
trybami pracy układu kierowniczego. Możliwy jest
skręt kół tylko jednej osi, obu osi w przeciwną
stronę lub obu osi w tę samą.
Hydrostatyczny napęd wszystkich kół rozszerza
zastosowanie Hydradiga w trudnych warunkach
terenowych, a także pozwala na ciągnięcie 3,5-tonowej przyczepki przydatnej do przewozu dodatkowego osprzętu czy materiałów budowlanych.
Maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością nawet do 40 km/h, regulowaną bezstopniowo w całym zakresie. Szybszej jeździe sprzyja jednakowy rozkład masy między przednią i tylną
osią, stosunkowo duży rozstaw osi wynoszący 2,65 metra, a także dostępny opcjonalnie system amortyzacji wysięgnika JCB SRS. Oscylacja
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a Koparka Hydradig jest dostępna z wysięgnikiem monolitycznym lub zginanym. Druga wersja umożliwia wygodne operowanie narzędziem
roboczym wokół maszyny

a Koparka Hydradig została
wyposażona w przestronną
kabinę wzorowaną na koncepcji Command Plus znanej z najnowszych ładowarek przegubowych JCB

a Maszynę Hydradig zamówić
można ze standardowymi
lub szerokimi oponami pojedynczymi albo bliźniaczymi
na obu osiach

przedniej osi, możliwa w zakresie +/- 8°, zapewnia optymalny kontakt kół z podłożem.
Zgodność z najnowszymi normami emisji spalin
osiągnięto bez zastosowania filtra cząstek stałych. Nisko zamontowana jednostka napędowa
sprawia, że środek ciężkości maszyny nie przekraczając 1,5 metra znajduje się znacznie niżej,
niż w koparkach kołowych o masie eksploatacyjnej dziesięciu ton konkurencyjnych marek.
Maszynę Hydradig zamówić można ze standardowymi lub szerokimi oponami pojedynczymi albo
bliźniaczymi na obu osiach. Dowolna jest też konfiguracja lemieszy i stabilizatorów. Z obu stron koparki mogą być stosowane łapy podporowe lub lemiesze albo z jednej strony lemiesz, a z drugiej stabilizatory. Producent koparki zapewnia także wybór
haków holowniczych, które mogą być montowane
do podwozia lub zintegrowane z lemieszem.
Hydradig może być wyposażony w wysięgnik jednoczęściowy lub dwuczęściowy i trzy rodzaje ramion do wyboru, o długości 1,65, 2,0 lub 2,25 metra. Wszystkie połączenia sworzniowe są zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń, dzięki czemu mogą być smarowane co 500 godzin
pracy. Atrakcyjność maszyny zwiększa możliwość
stosowania łyżek od koparko-ładowarki JCB 3CX
oraz koparek średniej wielkości oferowanych
przez brytyjski koncern. Dostępne są również łyżki obrotowe, szybkozłącza mechaniczne lub hydrauliczne oraz dodatkowe linie hydrauliczne. Obwód wysokiego ciśnienia montowany jest standardowo. Ciekawą opcją jest też linia hydrauliczna
służąca do zasilania narzędzi zewnętrznych.
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Najwyższa jakość,
przystępna cena
W ekstremalnie ciężkich warunkach, jakie panują
na wysypiskach śmieci, złomowiskach, czy różnego
typu placach przeładunkowych sprawdzają się tylko
niezawodne, najwytrzymalsze maszyny. Jednak nawet najlepsza z nich nie wykona zadań, jeśli nie będzie wyposażona w odpowiednie i równie wytrzymałe
jak ona sama opony. Wydawać by się mogło, że takie są
wyłącznie opony najdroższe, ale przeczą temu opinie użytkowników ogumienia Galaxy, którzy od wielu lat z powodzeniem wykorzystują je w wielu trudnych zastosowaniach.
Dystrybucją tureckiego producenta ogumienia
Galaxy zajmuje się firma Bohnenkamp. Została
ona założona w Osnabrück (Niemcy) w 1950 roku i jest jednym z czołowych europejskich sprzedawców hurtowych oraz dystrybutorów opon
oraz kół. Dowodem może być, utrzymywana
na stałym poziomie 6.500 sztuk, liczba opon przeznaczonych do wszystkich branż. Sprzedawane
przez nich produkty z powodzeniem stosowane
są w maszynach oraz pojazdach wykorzystywanych w sektorze komunalnym, rolniczym, przemysłowym i robót ziemnych, a także w samochodach ciężarowych i przyczepach. I to właśnie dla
użytkowników tych sektorów tworzone są opony
Galaxy. Ich historia rozpoczęła się ponad sześćdziesięciu lat temu i od tego czasu z ros JUMBO HULK
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ku na rok cieszą się stale rosnącą popularnością.
Wpływa na to ma dbałość producenta o nawet
najdrobniejsze detale, a także szybkie reagowanie na uwagi zgłaszane przez klientów.
W efekcie Galaxy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek, jeżeli chodzi o opony wykorzystywane w pojazdach i maszynach komunalnych,
rolniczych i przemysłowych. Jej produkty można
obecnie spotkać w ponad stu dwudziestu krajach
na całym świecie, a coraz większym zainteresowaniem cieszą się również w Polsce. Ich podstawowa zaleta to trwałość i uniwersalność, a do tego oferowane są w atrakcyjnej cenie.
Szeroka gama opon Galaxy sprawia, że bez trudu można dobrać oponę o idealnie dopasowanych parametrach do każdej maszyny i rodzaju
s EX-1

s Beefy Baby SDS

KOMPONENTY
wykonywanej pracy. Na przykład w mini ładowarkach, tak chętnie wykorzystywanych podczas
prac magazynowych, doskonale sprawdzają się
opony Beefy Baby. Dzięki dużej odporności
na przebicia i pęknięcia zapewniają płynną pracę, a głęboki bieżnik gwarantuje długotrwałe
użytkowania. Dodatkowo zwiększona szerokość
zapewnia lepszy kontakt z podłożem, co zwiększa bezpieczeństwo i trakcję.
Z kolei do koparko-ładowarek zaprojektowano
oponę Galaxy Jumbo Hulk. Koparko-ładowarki
to stosunkowo lekkie i wielofunkcyjne maszyny,
które najczęściej wykorzystywane są przez firmy
zajmującymi się pracami w sektorze komunalnym. Dlatego ich opony muszą być przystosowane do jazdy w wielu zróżnicowanych warunkach. A ponieważ maszyny te często wykorzystuje się w warunkach miejskich, ograniczenie
przestojów spowodowanych przebiciem opon
jest kluczowym warunkiem szybkiego i sprawnego wykonywania prac. Opona Jumbo Hulk
jest bezdętkowa. Ma ona bieżnik o wzorze L-4,
przystosowany do pracy w trudnych warunkach,
a jego cechy to dobre samooczyszczanie i wysoka przyczepność. Ponadto, jak podaje producent, opona ma korzystny stosunek wypustów
do rowków, co daje maksymalną możliwą powierzchnię styku bieżnika z podłożem. To przekłada się na wolniejsze zużywanie opony pod-

a High Lift Radial

czas jazdy po ścierających powierzchniach, takich jak drogi asfaltowe. Dodatkowo Jumbo
Hulk jest przystosowany jest do poruszania się
z maksymalną prędkością 40 km/h, a dzięki temu możliwe jest szybkie i sprawne wykonywanie prac oraz przemieszczanie koparko-ładowarki pomiędzy placami budowy. Maksymalne obciążenie, wynoszące 3878 kg na każdą oponę
tylną, pozwala pracować maszyną przy każdym
rodzaju prac ziemnych.
Natomiast do ładowarek teleskopowych – choć
z powodzeniem można je wykorzystywać także
w innych maszynach – konstruktorzy zaprojektowali opony Galaxy HIGH-LIFT RADAIL R-1.
Ten model został wyprodukowany z radialnej
tkaniny-tuszy i pasa poliestrowego. Specyficzny
wzór bieżnika umożliwia szeroki zakres zastosowań, sprawdzi się na wszystkich placach
przeładunkowych.
Z kolei Galaxy EX-1 to opona zaprojektowana
specjalnie do obsługi koparek. Zapewnia doskonałą przyczepność we wszystkich warunkach
pracy. Klasyczny wzór bieżnika zapewnia duże
właściwości samooczyszczania się, a jednocześnie umożliwia płynną jazdę w terenie. Natomiast
opływowy kształt opony zapewnia lepszą trakcję
w różnorodnych warunkach terenowych i pogodowych, a dodatkowo charakteryzuje się lepszą
odpornością na poślizg boczny.
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Komunalny ciągniczek Kuboty
Kubota BX231 to wszechstronny miniciągnik, idealny do profesjonalnych zastosowań komunalnych. Wyróżniają go kompaktowe wymiary, wysoki komfort i duża moc. Pojazd wyposażono
w seryjny napęd 4×4, przekładnię hydrostatyczną, podnośnik tylny o udźwigu 540 kg, WOM tylny i międzyosiowy. To wraz z bogatym wyposażeniem dodatkowym sprawia, że można go w prosty sposób przekształcić w efektywnego pomocnika wykorzystywanego między innymi w pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz pielęgnacji terenów zielonych.
Po sukcesie modelu BX2350 japoński koncern postanowił
kontynuować produkcję kompaktowych traktorków komunalnych z serii BX. Główne poprawki w nowym modelu polegały na zwiększeniu przestronności kabiny i zmianach
konstrukcyjnych ładowacza czołowego o zwiększonym
udźwigu. Z kolei zaokrąglona maska poprawiła znacznie
widoczność do przodu. Poza tym dołożono nową kosiarkę
międzyosiową z systemem najazdu, ujednolicono też zegary oraz sterowanie standardową hydrauliką. Dodatkowo
w standardowym wyposażeniu znalazły się także po cztery
wyjścia hydrauliczne z przodu i z tyłu ciągnika.
Mimo, że ciągniczek BX231 gabarytowo niewiele różni się
od zwykłego traktorka ogrodowego, jest on znacznie
bardziej wydajny i wszechstronny. Model ten, zbudowany na bazie kultowej kosiarki G23, dzięki swojej
kompaktowej budowie idealnie nadaje się do prac
w ciasnych alejkach i niewielkich ogrodach. Zmieniony układ pedałów przód-tył napędu HST, oraz dźwigni od blokady dyferencjału, sprawiły, że operator
ma naprawdę sporo miejsca na nogi.
Miniciągnik BX231 wyposażony jest w trzycylindrowy silnik Kubota D902 o mocy 23 KM, dwuzakresową
przekładnię
hydrostatyczną
oraz cztery sekcje hydrauliczne w rozmiarze
BG3, dostępne w standardowym wyposażeniu.
Nowy model posiada bardzo mocną ramę główną, która została zaprojektowana z myślą o jak najwyższym udźwigu. Pozwoliło to
na uzyskanie imponującej nośności przedniej i tylnej osi,
a wartość ze standardowym wyposażeniem jest nawet o 108%
wyższa, niż w konstrukcjach
konkurencyjnych. A dzięki temu
możliwa jest współpraca maszyny z większością typowych
osprzętów roboczych.
Japońscy inżynierowie wiele uwagi poświęcili na zwiększoną ergonomię oraz prostotę obsługi nowego miniciągnika. Model
BX231 wyposażono w nowy, bardziej ergonomiczny joystick
hydrauliczny do sterowania dwiema przednimi sekcjami. Natomiast za sterowanie tylnymi sekcjami odpowiadają dwie
oddzielne dźwignie hydrauliczne. Ciągnik Kubota BX231 wyposażono ponadto w regulowaną kierownicę oraz nową, podświetlaną tablicę rozdzielczą. Z kolei nad bezpieczeństwem
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operatora czuwa składana rama ROPS z blokadą. Natomiast
dzięki przestronnej platformie model BX231 zapewnia dużą
ilość miejsca nawet przy zamontowanej kabinie.
Ciągnik Kubota BX231 przystosowany jest do współpracy
z kosiarką Drive-Over-Mowerdeck, której montaż jest bardzo
szybki i prosty. Największą zaletą systemu Drive-Over-Mowerdeck jest współpraca z przednim WOM – oznacza to, że nie

MASZYNY KOMUNALNE

www.kubota-eu.com

trzeba już demontować żadnych części maszyny
przy wykorzystaniu kosiarki międzyosiowej, jak
ma to miejsce w podobnych systemach innych
producentów. Przekłada się to na krótszy czas
wymiany narzędzi oraz znacznie większą jego
funkcjonalność.
Nowy, kompaktowy ciągnik Kubota BX231 można dostosować do najróżniejszych zastosowań.
Do wyboru są odpowiednie do każdego rodzaju
pracy opony. Maszynę postawić można na kołach
odpowiednich na nawierzchnie trawiaste, rolnicze
lub przemysłowe. Ciągnik można też wyposażyć
w wydajny ładowacz czołowy Kubota LA243 lub
jedną z trzech kosiarek (o szerokości koszenia
od 1,22 do 1,52 metra). Poza tym model Kubota
BX231 może być wyposażony w jeden z dwóch solidnych koszy do trawy o dolnym bądź wysokim
wysypie, o pojemności do 600 l. Kosz dolnego wysypu GCD 600 C posiada ponadto zintegrowaną
dmuchawę o opatentowanej konstrukcji.
W stosunku do swego poprzednika, maszyny
BX2350, w nowym modelu ułatwiono również codzienną konserwację. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu jednoelementowej pokrywy silnika,
co sprawia że dostęp do najważniejszych punktów serwisowych jest niezwykle prosty i szybki.
Szeroka gama akcesoriów oraz świetny stosunek ceny do jakości, czyni z Kuboty BX231
wszechstronnego pomocnika.

v Ciągnik wyposażono w regulowaną kolumnę kierownicy
oraz nową, bardzo czytelną
tablicę rozdzielczą

v Montaż, kompatybilnej z nowym ciągnikiem, kosiarki międzyosiowej Drive-Over-Mowerdeck jest bardzo prosty.
Do jej montażu nie trzeba demontować żadnych elementów i w efekcie cała czynność podłączenia narzędzia
jest bardzo krótka

v Dzięki zmodyfikowaniu wyprofilowania maski uzyskano łatwiejszy dostęp do filtrów powietrza
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www.mercedes-benz.pl

Bezemisyjna śmieciarka Mercedesa

Mercedes-Benz Econic to sprawdzony już pojazd referencyjny w branży zbierania i wywozu odpadów. Samochód wyposażony w zasilany gazem silnik charakteryzuje się niskim poziomem
hałasu i emisji spalin. A dzięki panoramicznej szybie, niskiej pozycji siedzenia kierowcy oraz
oszklonym drzwiom po stronie pasażera pojazd ten zapewnia optymalną widoczność innych
uczestników ruchu. Zwłaszcza w zatłoczonych centrach miast bezpośredni kontakt wzrokowy
jest niezbędny dla zapewnienia pieszym i rowerzystom optymalnego poziomu bezpieczeństwa.
Mercedes-Benz Econic jest standardowo wyposażony w asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist oraz asystenta utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy. Opcjonalnie dostępne są system automatycznego utrzymywania odległości oraz asystent martwego pola. Ponadto Econic może
być wyposażony w asystujące systemy oświetleniowe, takie
jak: oświetlenie na osi tylnej do sprawnego manewrowania
w ciemności czy system automatycznego załączania świateł
awaryjnych i obrotowych lamp ostrzegawczych/migowych
po włączeniu przystawki odbioru mocy.
Bardzo dobrą widoczność bezpośrednią kabiny dodatkowo
uzupełnia opcjonalny system monitorujący martwe pole,
na który składają się cztery rozmieszczone na pojeździe kamery oraz monitor.
Ten inteligentny system w zależności od sytuacji na drodze (włączonego kierunkowskazu, prędkości i skrętu kierownicy) pokazuje kierowcy istotne w danej chwili obrazy z kamer. Ponadto
kierowca może w razie potrzeby ręcznie sterować poszczególnymi kamerami. Ofertę systemów bezpieczeństwa uzupełnia dostępne opcjonalnie złącze dla asystenta cofania. Jeśli zostanie
ono wykorzystane, np. przez producenta zabudów, wówczas
system będzie podczas cofania ostrzegał kierowcę przed przeszkodami, a w sytuacjach awaryjnych wyhamowywał pojazd.
Sercem Econica NGT z napędem gazowym jest opracowany
na bazie nowoczesnej jednostki typoszeregu 936 sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 7,7 litra, który
osiąga moc 222 kW (302 KM) oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 1.200 Nm. Zasilany gazem silnik Euro VI wykazuje niski poziom hałasu i emisji spalin. Podczas
spalania gazu ziemnego Econic NGT emituje jedynie minimalne ilości drobnego pyłu i cząstek sadzy. Ponadto przy spala40 Pośrednik Komunalny

niu gazu ziemnego powstaje o około 20 procent mniej CO2,
a przy wykorzystaniu biogazu bilans dwutlenku węgla wypada
wręcz neutralnie. Również poziom hałasu Econica NGT leży
znacznie poniżej prawnie dozwolonej granicy.
Oprócz silnika na gaz ziemny w ofercie są także trzy sześciocylindrowe jednostki wysokoprężne typoszeregu OM 936 LA
o pojemności skokowej 7,7 litra i mocy 200 kW (272 KM), 220 kW
(299 KM) oraz 260 kW (354 KM). W tym wypadku spaliny są
oczyszczane w wyniku recyrkulacji oraz poprzez zamknięty filtr
cząstek stałych i katalizator SCR z wtryskiem płynu AdBlue.
W celu redukcji zużycia paliwa opcjonalnie oferowany jest pakiet Eco, obejmujący m.in. ogranicznik prędkości do 85 km/h.
Nowość Mercedesa przekonuje użytkowników przede wszystkim swoją sprawdzoną kabiną kierowcy Alu Space Cage. Wykonana jako lekka konstrukcja aluminiowa, łączy ona niewielka masę z optymalnym poziomem bezpieczeństwa. Wysoki
wariant kabiny kierowcy oferuje swobodę ruchów, a to dzięki
dużej wysokości wnętrza standardowej kabiny (193 cm po bokach) oraz dużej ilości miejsca dla członków załogi. Niska kabina kierowcy oferuje 146 centymetrów wysokości w i nadaje
się do zastosowań w centrach miast, gdzie wjadą tylko pojazdy o niedużej wysokości.
Modyfikacja tunelu silnika umożliwiła przechodzenie ze strony
pasażera na fotel kierowcy, a drzwi po stronie kierowcy są teraz wyższe, ich kąt otwarcia szerszy, a siły konieczne do obsługi mniejsze.
Zarówno pasażer, jak i kierowca mogą bezpiecznie i wygodnie wsiadać oraz wysiadać przez drzwi składane po stronie pasażera. Do tego drzwi składane otwierają się do wewnątrz,
dzięki czemu nie zajmują dodatkowej przestrzeni na zewnątrz,
co chroni zarówno pasażerów, jak i innych uczestników ruchu.
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www.volvotrucks.pl

Elektryczne Volvo
do zastosowań komunalnych
Zaledwie trzy tygodnie po rynkowej premierze pierwszego w pełni elektrycznego samochodu
ciężarowego, Volvo FL, firma zaprezentowała kolejny pojazd elektryczny. Jest nim Volvo FE
Electric, zaprojektowane z myślą o cięższym miejskim transporcie dystrybucyjnym oraz wywozie odpadów przy masie całkowitej pojazdu do 27 ton. Pierwszy wyprodukowany egzemplarz
to śmieciarka, która na początku 2019 roku rozpocznie pracę w Hamburgu.
– Dzięki wprowadzeniu na rynek Volvo FE Electric posiadamy
pełną ofertę samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym, przeznaczonych dla transportu miejskiego, a jednocześnie wykonujemy kolejny strategiczny krok w budowie naszej
oferty w obszarze zelektryfikowanych rozwiązań transportowych. Tym samym torujemy drogę do nowych form współpracy
z miastami, w których dąży się do poprawy jakości powietrza,
ograniczenia hałasu ulicznego, zmniejszenia tłoku na ulicach
w godzinach szczytu, dzięki możliwości realizowania dostaw
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, w sposób cichy
i całkowicie bezemisyjny.
Pierwszy egzemplarz Volvo FE Electric, to śmieciarka z zabudową opracowaną wspólnie z największym w Europie producentem tego typu zabudów, firmą Faun, zostanie przekazany
do eksploatacji na początku 2019 roku w drugim największym mieście Niemiec, Hamburgu.
– Hamburg, ogłoszony w roku 2011. Zieloną Stolicą
Europy, od dawna i z sukcesem prowadzi zakrojone
na szeroką skalę działania na rzecz proekologicznego i zrównoważonego rozwoju miasta. Dotyczy to
zwłaszcza sektora transportowego, w którym już teraz w systemie transportu publicznego są wykorzystywane zelektryfikowane autobusy Volvo. Doświadczenia i ambicje wynikające z tego przedsięwzięcia
czynią Hamburg wyjątkowo interesującym dla nas
partnerem – mówi Jonas Odermalm, wiceprezes ds.
linii produktów Volvo FL i Volvo FE w Volvo Trucks.
Prof. dr Rüdiger Siechau, dyrektor generalny Stadtreinigung Hamburg, dostrzega ogromny potencjał elektrycznych samochodów ciężarowych w mieście, jeżeli chodzi o korzyści środowiskowe.
– Obecnie każda z naszych 300 konwencjonalnych śmieciarek
emituje około 31.300 kg dwutlenku węgla rocznie. Śmieciarka
o napędzie elektrycznym, z akumulatorami zdolnymi wytrzymać
pełną zmianę roboczą – osiem do dziesięciu godzin – stanowi
przełom technologiczny. Kolejna korzyść wynika z faktu, że Stadtreinigung Hamburg wytwarza neutralny dla klimatu prąd elektryczny, który może być wykorzystywany do ładowania akumulatorów.

Nowe Volvo FE Electric będzie oferowane w kilku wariantach,
dostosowanych do różnych rodzajów zadań transportowych.
Na przykład, będzie dostępne z niskowejściową kabiną Low
Entry, ułatwiającą wchodzenie i wychodzenie oraz zapewniającą kierowcy doskonałą widoczność otoczenia pojazdu. Skutkiem niskiego poziomu hałasu i braku drgań jest również poprawa ogólnych warunków pracy. Pojemność akumulatorów
może być optymalizowana pod kątem indywidualnych potrzeb
i mogą one być ładowane za pośrednictwem gniazd sieciowych lub stacji szybkiego ładowania.

– Nasze całościowe podejście do zelektryfikowanego transportu ma na celu spełnienie indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów działających w miastach i aglomeracjach. Oprócz pojazdów będziemy oferować całą resztę:
od analizy tras po usługi i finansowanie, za pośrednictwem
naszej europejskiej sieci dealerów i stacji obsługi. Blisko
współpracujemy także z dostawcami infrastruktury ładowania akumulatorów – informuje Jonas Odermalm.

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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www.graco.pl

Nieszablonowe
rozwiązania Graco
Dynamiczny rozwój branży budowlanej sprawia,
że wielu przedsiębiorców musi doposażać
użytkowany sprzęt lub dokonywać jego wymiany.
Jeśli ma to być samochód ciężarowy z żurawiem
przeładunkowym, warto skorzystać z bogatej oferty
firmy Graco. Ma ona wieloletnie doświadczenie
w zabudowywaniu pojazdów specjalistycznych,
a dzięki posiadaniu profesjonalnego zakładu
produkcyjnego jest w stanie realizować
nawet bardzo nietypowe projekty.

Graco oferuje specjalistyczne zabudowy pojazdów ciężarowych wyposażone w urządzenia
przeładunkowe firmy Palfinger. Zapewnia także
optymalną kompletację techniczną urządzeń
oraz szeroką gamę osprzętu roboczego do żurawi, na przykład chwytaki, kosze robocze, zawiesia, wciągarki, widły paletowe, świdry ziemne
i akcesoria hydrauliczne, takie jak zbiorniki oleju,
chłodnice oleju, filtry i pompy.
Jednym z ciekawszych projektów Graco jest wielofunkcyjny pojazd dla energetyki zabudowany
na podwoziu samochodu MAN z układem napędowym 4x4. Został on wyposażony w żuraw zakabinowy Palfinger PK27002-SH. Podstawowy
wysięgnik urządzenia klasy 26 tm ma pięć sekcji
wysuwanych hydraulicznie, co w efekcie daje imponujący zasięg 16,8 metra. W takiej konfiguracji
udźwig urządzenia wynosi 930 kg, przy wysięgu 8,1 metra – 2.650 kg, a maksymalna wartość tego parametru przekracza 5.500 kg.
Innym ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym
żurawia Palfinger PK27002-SH jest system AOS
eliminujący tzw. efekt wędki. Jego zadaniem
jest szybkie wytłumienie drgań wysięgnika powstałych na skutek nagłego zatrzymania ruchu
pionowego, co z jednej strony pozwala na bardziej dynamiczną pracę, a z drugiej umożliwia
bardziej precyzyjną kontrolę urządzenia. Istotną
rolę, szczególnie przy zamontowanym koszu roboczym, odgrywa też funkcja łagodnego dobiegu siłowników hydraulicznych poszczególnych
sekcji wysięgnika oraz płynny start i zatrzymanie obrotu kolumny żurawia. Mechanizm obrotu
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a Żuraw Palfinger PK27002-SH
ma pięć wysuwanych sekcji.
Przewody hydrauliczne poprowadzono wewnątrz wysięgnika, co doskonale zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi

s Optymalną stateczność pojazdu w czasie pracy zapewniają dwie pary podpór.
Główne o rozstawie 7,4 metra, zintegrowane z podstawą żurawia oraz pomocnicze zamontowane z tyłu,
o rozstawie 4,4 metra

f Oprócz żurawia pojazd wyposażony został w poziomowany automatycznie kosz
roboczy BB040, w którym
pracować mogą dwie osoby

żurawia z łożyskiem wieńcowym i dwoma silnikami hydraulicznymi pozwala na nieograniczony obrót kolumny w jedną stronę, bez konieczność wykonywania ruchu powrotnego. Takie rozwiązanie
ułatwia i przyspiesza pracę, ograniczając do minimum czas trwania cykli roboczych.
Urządzenie jest sterowane radiowo za pomocą
konsoli PALcom P7 z rozdzielaczem Bosch Rexroth, umożliwiającym za pomocą dwóch dźwigni
krzyżowych (joysticków) kontrolę w sposób proporcjonalny do siedmiu funkcji żurawia. Ma ono
przejrzysty, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny,
który doskonale sprawdza się w każdych warunkach oświetleniowych – nawet przy „ostrym słońcu” łatwo odczytywać na nim wszystkie informacje. Za pomocą konsoli można ustawiać kluczowe parametry żurawia oraz sterować zastosowanymi funkcjami. Jej obsługa jest bardzo prosta
ponieważ w intuicyjnym menu zamiast opisów
dominują czytelne piktogramy.
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www.dobrowolski.com.pl

Jakość za rozsądną cenę
Dzięki konsekwencji w działaniu spółka DOBROWOLSKI zdołała wypracować sobie pozycję
czołowego wytwórcy pojazdów komunalnych. Wyspecjalizowała się przede wszystkim w produkcji pojazdów asenizacyjnych, przeznaczonych do czyszczenia kanalizacji oraz dystrybucji
wody pitnej. Ugruntowaną pozycję na rynku spółka zawdzięcza doskonałym opiniom klientów,
którzy chwalą wysoką trwałość i niezawodność pojazdów z logo DOBROWOLSKI.
Spółka produkuje szereg pojazdów z przeznaczeniem do prac w sektorze komunalnym. Wśród nich
warto zwrócić uwagę na te, które służą do czyszczenia kanalizacji, szczególnie na modele serii SSC.
Przeznaczone są do czyszczenia kanalizacji o średnicy od 50 do 1.000 mm, a zastosowane w nich rozwiązania oparte są na wieloletnim doświadczeniu,
projektowaniu 3D oraz wprowadzonych nowych
technologiach. W aktualnej ofercie znajdują się pojazdy z trzema rodzajami podajników węża ssącego („wędka”, kaseta, karuzela), stałej lub ruchomej
przegrodzie, systemem recyklingu oraz systemem
wspólnego prowadzenia węża.
Najbardziej popularny model to zabudowa ssąco-płucząca SSC8-K. Podkreślić należy, że użyte
do ich produkcji podwozia charakteryzują się
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a Sztandarowym produktem
spółki
DOBROWOLSKI
w zakresie pojazdów przeznaczonych do czyszczenia
kanalizacji jest zabudowa
ssąco-płucząca SSC8-K

s Dzięki zastosowaniu w modelu SSC8-K podajnika kasetowego udało się zmniejszyć
jego wysokość do 3,4 metra

wzmocnionym zawieszeniem i silnikiem o mocy
zapewniającej prawidłowy bilans energetyczny.
Zbiornik ma łączną pojemność 8 m3, można go
podzielić w sposób odpowiadający potrzebom
klienta. Zastosowanie podajnika kasetowego
zmniejsza masę całkowitą pojazdu, a przede
wszystkim wpływa na wysokość pojazdu, mieszczącą się w granicach do 3,4 metra. Długość węża ssącego, jaki mieści się w kasecie wynosi 16 metrów. Taka długość zapewnia ssanie nieczystości z głębokości do 8 metrów bez konieczności łączenia węża. W przypadku potrzeby skorzystania z większej długości węża ssącego po lewej stronie pojazdu został zainstalowany specjalny stelaż umożliwiający przewóz krótszych odcinków węży. Stelaż jest uchylny co znacznie ułatwia
montaż i demontaż tych węży. Takie rozwiązanie
zostało docenione przez klientów, którzy podkreślają, że ten stosunkowo drobny szczegół znacznie ułatwia pracę pracowników obsługi. Wysięgnik
węża ssącego zabudowany jest na tylnej dennicy
z przesunięciem osi wzdłużnej pojazdu o około 800 mm. Daje to możliwość zasięgu pracy wężem ssącym na odległość do 4.250 mm od tej osi
na prawą stronę pojazdu. Standardowo stosowane są napędy wszystkich układów hydraulicznych
od przystawki silnikowej. Zdecydowano się na zastosowano takiego rozwiązania ponieważ jest ono
bezawaryjne. Poza tym w porównaniu ze skrzynią
rozdzielczą zapewnia znacznie lepsze warunki
ekonomiczne. Dodatkowo takie rozwiązanie generuje zdecydowanie mniej hałasu podczas pracy.

POJAZDY KOMUNALNE

Firma wyposaża swe pojazdy w pompy ciśnieniowe i kompresory renomowanych producentów.
Dzięki dużemu wyborowi każdy klient może dobrać zestaw o optymalnych do jego potrzeb parametrach. Pompa wodna i kompresor zamontowane są w specjalnym, wytłumionym agregacie,
który dodatkowo jest zamykany na klucz uniemożliwiając dostęp osób trzecich. Pojazdy SSC8-K standardowo wyposażone są we wciągarkę
dużą z wężem ciśnieniowym o średnicy 1cala
i długości 120 m, a także w wciągarkę małą,
na której nawinięty jest wąż ciśnieniowy o średnicy 0,5 cala i długości 60 metrów bieżących.
Oprócz głównego sterowania dodatkowo stosowane jest sterowanie radiowe.

a W kasecie mieści się wąż
ssący o długości szesnastu
metrów. Umożliwia on skuteczne ssanie nieczystości
z głębokości ośmiu metrów

Podczas pracy w sezonie zimowym SSC8-K wyposażony jest w system recyrkulacji wody. W części wodnej zbiornika umieszczony jest wymiennik
ciepła, który stale utrzymuje temperaturę wody
umożliwiając pracę w temperaturach do -15°C
na zewnątrz. Bardzo ważnym elementem tego
systemu jest dodatkowa pompa zapewniająca recyrkulację podgrzanej wody przez pompę wodną
oraz wszystkie węże ciśnieniowe, także w czasie
jazdy. Natomiast w tylnej części pojazdu zamontowany jest wyrywacz kratek, który ułatwia otwieranie pokryw studzienek. Pomimo zwartej i estetycznej zabudowy znaleziono również miejsce
na kącik sanitarny z umywalką i gorącą wodą.
Inną grupą pojazdów w ofercie spółki stanowią systemy dystrybucji wody pitnej oparte na cysternach
z serii ZW. Jest to szereg rozwiązań powstałych
na bazie zbiornika dwupłaszczowego, izolowanego,
z systemem izolacji termicznej. Zbiornik wykonany
jest ze stali nierdzewnej i uzyskał atest PZH. Cysterny mogą być zamontowane w systemie wymiennych
zabudów, w systemach hakowych, bądź na stałe
umocowanych do podwozia lub przyczepy.
Firma od lat jest uczestnikiem najważniejszych
imprez targowych w Polsce. Dlatego zaprasza
wszystkich chętnych do osobistego zapoznania
się z jej ofertą, która będzie eksponowana
w dniach 5-7 czerwca w stoisku nr Z-27 podczas
targów WODKAN 2018 w Bydgoszczy.
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PANORAMA OD A DO Z

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

POJAZDY

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 602 288 175,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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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

Dane techniczne
Format:
A4, 210 mm x 297mm
Powierzchnia zadruku:
181 mm x 260mm
Rodzaj druku:
offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku:
wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy
redakcja dolicza poniesione
koszty do ceny.

* przy zamówieniu okładki,

2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Panorama 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∏

!
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

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

