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SPIS TREŚCI

No we moż li wo ści kształ to wa nia sta li SSAB

Lżej sze o po nad trzy dzie ści pro cent, wy trzy mal -
sze, a do te go przy ja zne śro do wi sku. Pro duk ty
o ta kich pa ra me trach moż na uzy skać dzię ki no -
wym ma szy nom SSAB do ob rób ki sta li 

Me ca lac dla ko mu nal ki

Me ca lac kon stru uje i wy twa rza wy so kiej ja ko -
ści in no wa cyj ne ma szy ny, któ re zy sku ją co raz
więk sze uzna nie firm dzia ła ją cych w sze ro ko
po ję tym sek to rze ko mu nal nym

Pre cy zyj ne i wy daj ne ko sze nie

Spół ka Or kan sys te ma tycz nie wdra ża do pro -
duk cji ko lej ne ma szy ny prze zna czo ne do prac
zie lon ko wych i ko mu nal nych. No we pro duk ty
spraw dza ją się w skom pli ko wa nych pra cach 

Za mio tą, sko szą i umy ją 

Róż no rod ność prac w let nim utrzy ma niu dróg
wy ma ga spe cja li stycz nych ma szyn. Kosz ty ich
po zy ska nia moż na ogra ni czyć dzię ki sto so wa -
niu sze ro kiej ga my osprzę tu 

Do bór ma szyn ma zna cze nie

Pie lę gna cja te re nów zie le ni ko mu nal nej w okre -
sie let nim wy ma ga sto so wa nia sprzę tu naj wyż -
szej ja ko ści, gdyż tyl ko ta ki bę dzie w sta nie po -
do łać tak wy ma ga ją cym za da niom 

Ła do war ki no wej ge ne ra cji

Ła do war ki te le sko po we New Hol land zna ne są
z do sko na łych osią gów, nie za wod no ści i eko no -
mi ki. W przy pad ku sze ściu no wych ma szyn wa -
lo ry te uda ło się te uda ło się jesz cze po pra wić 

Na tę Pan dę nie ma moc nych!

Dop p stadt DU 265 „Pan da” to nie plu szo wa
ma skot ka. Wręcz prze ciw nie, to peł no war to -
ścio wa ma szy na spraw dza ją ca się pod -
czas pra cy w eks tre mal nych wa run kach

Pro nar ma glo bal ny za sięg

Po nad trzy dzie ści lat te mu trud no by ło przy -
pusz czać, że pod la ska fir ma Pro nar sta nie się
po tęż ną mar ką o glo bal nym za się gu. Dziś jest
to już bez dy sku syj nym fak tem

Mo bil ne ścia ny z cer ty fi ka tem REI 360

Pla ga po ża rów skła do wisk od pa dów ja ka
prze to czy ła się przez Pol skę uka za ła, jak du że
zna cze nie ma ją sto so wa ne w tych miej scach
za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we

Ja kość po twier dzo na w prak ty ce

Od po nad dzie się ciu lat w gi życ kim Przed się bior -
stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji z po wo dze niem pra -
cu je wy pro du ko wa ny przez fir mę DOBROWOLSKI
po jazd do czysz cze nia ka na li za cji

Bez e mi syj ne, zwin ne i eko no micz ne

Wy ma ga nia do ty czą ce ogra ni cza nia emi sji
szko dli wych sub stan cji zmu sza ją pro du cen -
tów ma szyn do po szu ki wa nia no wych, przy ja -
znych śro do wi sku tech no lo gii

Pre mie ra ko pa rek Hy un dai na Bau mie

Bau ma to do sko na ła oka zja za pre zen to wa nia
no wo ści. W Mo na chium fir ma Hy un dai Con -
struc tion Equ ip ment Eu ro pe po ka za ła mi ni ko -
par kę HX10A oraz kon cep cyj ną ko par kę HX85A
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pro ble my z do stę pem do od po wied niej ilo ści i ja ko ści wo dy są już wy raź nie wi docz ne na ca łym nie mal świe -

cie. Wbrew po tocz nej opi nii tak że nasz kraj pod wzglę dem za so bów czy stej wo dy za li cza się do tych z naj -

mniej szym po ten cja łem w Eu ro pie, a nie któ rzy po rów nu ją nas pod tym wzglę dem do Egip tu. Jak by te go by -

ło ma ło to Pol ska obec nie jest na koń cu li sty kra jów UE, je śli cho dzi o gro ma dze nie wo dy. Na jed ne go miesz -

kań ca na sze go kra ju przy pa da śred nio 1.600 m3 wo dy w cią gu ro ku. Jest to trzy ra zy mniej niż wy no si śred -

nia dla Eu ro py (4.500 m3/rok). A o tym jak brak wo dy mo że być do tkli wy dla nas wszyst kich prze ko nu je bie -

żą cy rok. Prze cież skut ki trwa ją cej su szy od czu li już plan ta to rzy tru ska wek, a wkrót ce po szko do wa nych mo -

że być znacz nie wię cej. Na ukow cy ostrze ga ją, że w na stęp nych la tach zmia ny kli ma tycz ne bę dą jesz cze bar -

dziej wi docz ne, a po go do we ano ma lie bę dą nam to wa rzy szyć co raz czę ściej. To po ka zu je, że pro blem wo dy,

a w za sa dzie bra ku umie jęt ne go za go spo da ro wa nia po sia da nych za so bów jest jed nym z naj pil niej szych

do roz wią za nia w naj bliż szym cza sie. Pol ska ma w tym za kre sie wie le do zro bie nia. Dla te go istot ne jest tak -

że po szu ki wa nie al ter na tyw nych źró deł wo dy oraz in no wa cyj nych tech no lo gii ich oczysz cza nia. Na szczę ście

pierw sze po su nię cia ma ją ce na ce lu pro wa dzić lep szą go spo dar ką za so ba mi wod ny mi są już przy go to wy wa -

ne. W Mi ni ster stwie Go spo dar ki Mor skiej i Że glu gi Śród lą do wej po wsta je Pro gram Roz wo ju Re ten cji w Pol -

sce. Re sort go spo dar ski mor skiej chce się skon cen tro wać głów nie na bu do wie du żych zbior ni ków wod nych,

któ re bę dą prze ciw dzia ła ły po wo dziom i gro ma dzi ły wo dę np. do ce lów ko mu nal nych, na to miast Mi ni ster -

stwo Rol nic twa chce po sta wić na „drob ną re ten cję”, któ ra bę dzie po ma ga ła rol ni kom. Bę dzie to pierw szy

w hi sto rii kom plek so wy pro gram, któ ry ma zwięk szyć re ten cjo no wa nie wo dy w Pol sce oraz mi ni ma li zo wać

skut ki po wo dzi oraz su szy. Ca ły pro gram o sza cun ko wej war to ści 12 mld zł ma zwięk szyć współ czyn nik re -

ten cji wód w Pol sce z obec nych 6,5 do 15 pro cent.
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Wśród uczest ni ków by li de biu tan ci, ale rów nież
we te ra ni, dla któ rych by ła to na wet 10. edy cja
Bau my. Or ga ni za to rzy bacz ną uwa gę zwra ca li
na di gi ta li za cję, o któ rej mó wi li jesz cze przed tar -
ga mi, co da ło się za uwa żyć pod czas Bau my
w przy pad ku ekra nów po zwa la ją cych na spraw ne
po ru sza nie się lub zna le zie nie wła ści we go miej -
sca. Osob ną atrak cją by ła po sta wio na spe cjal nie
na Bau mę ogrom na Wie ża Sel fie, ze szczy tu któ -
rej wi dać by ło tar gi w ca łej oka za ło ści. 
A co je śli ko muś wciąż ma ło? Or ga ni za to rzy
chwa lą się po zo sta ły mi edy cja mi Bau my w in nych
kra jach oraz już te raz za pra sza ją na ko lej ną edy -
cję mo na chij skiej, któ ra od bę dzie się w 2022 ro -
ku. Są dząc z obec ne go tren du rów nież ona mo że
oka zać się re kor do wa. 
Ogrom ny ob szar eks po zy cyj ny mo na chij skich
tar gów moc no dał się we zna ki tak że na szej eki -
pie re dak cyj nej. Na tu ral nie chcie li śmy od wie dzić,
jak naj wię cej sto isk, ale od wie dzić wszyst kich
miejsc po pro stu się nie da ło. Tym nie mniej nic
waż ne go nie umknę ło na szej uwa dze, a mie li śmy
tak że czas, aby spo tkać się i po roz ma wiać z na -
szy mi wie lo let ni mi part ne ra mi. A by ło ich w Mo na -
chium wie lu, gdyż każ dy mó wił, że Bau ma to
miej sce dla lu dzi z bran ży,, gdzie trze ba być”. 
Wpraw dzie mo na chij ska im pre za ko ja rzo na jest
przede wszyst kim z bran żą bu dow la ną, ale
na wie lu sto iskach moż na by ło spo tkać przed sta -
wi cie li po krew nych branż, w tym szcze gol nie wie -
lu z nich re pre zen to wa ło go spo dar kę ko mun la ną.
Wśród nich znaj do wa ła się fir ma Pro nar, któ ra
udział w tej pre sti żo wej im pre zie trak tu je bar dzo
prio ry te to wo i w tym ro ku po raz ko lej ny sko rzy -
sta ła z oka zji by zapre zen to wać swo je pro duk ty
tak sze ro kiej pu blicz no ści. 
– Tar gi Bau ma w Mo na chium ja ko naj więk sze tar gi
ma szyn bu dow la nych na świe cie by ły bar dzo istot -

ne z punk tu wi dze nia na szej fir my. Uda ło nam się
wy ko rzy stać je do pro mo cji na szych ma szyn re cy -
klin go wych – zwłasz cza pre zen to wa nych na tar -
gach prze sie wa czy, ale rów nież roz drab nia czy
i prze no śni ków ta śmo wych. Od wie dza ją cy czę sto
też zwra ca li uwa gę na na sze no wo ści – wol no -
obro to wy roz drab niacz jed no wa ło wy MRW 1.300,
szyb ko obro to wy roz drab niacz MRS 1.53 oraz prze -
rzu car kę kom po stu MBA 4512g. Głów ny mi ce la mi,
ja kie po sta wi li śmy so bie przed tar ga mi, by ły pro -
mo cja mar ki Pro nar na ryn ku nie miec kim oraz po -
sze rze nie za kre su te ry to rial ne go sprze da ży na -
szych ma szyn na ca łym świe cie. Choć są to ce le
ra czej dłu go okre so we, to już wi dać pierw sze po zy -
tyw ne efek ty na sze go uczest nic twa na Bau mie.
Tar gi po twier dzi ły, że je ste śmy istot nym gra czem
na ryn ku pro du cen tów ma szyn re cy klin go wych,
a za in te re so wa nie na szym sprzę tem wciąż ro śnie.
Bę dzie my da lej in we sto wać w pro mo cję na szych
pro duk tów i już roz po czę li śmy przy go to wa nia

IMPREZY TARGOWE
www.poskom.pl

Re kor do wa Bau ma 2019 
Oko ło 3.700 wy staw ców spo śród 63 kra jów. Mo rze od wie dza ją cych ze wszyst kich za kąt ków
świa ta. Te go rocz na edy cja tar gów w Mo na chium oka za ła się re kor do wa pod każ dym wzglę -
dem. Ha le pę ka ły w szwach, a i po śród eks po zy cji na ze wnątrz mo men ta mi trud no by ło się
prze ci snąć. Czę stym wi do kiem by ły też hu laj no gi i rik sze, na któ rych lu dzie po ko ny wa li ogrom -
ne od le gło ści dzie lą ce po szcze gól ne sto iska. 

a Pro nar obec ność w Mo na -
chium wy ko rzy stał do pro mo -
cji ma szyn re cy klin go wych

f Nie kon wen cjo nal ne po my -
sły zwró ce nia uwa gi na wła -
sne pro duk ty po ma ga ły wy -
róż nić się w tak licz nej ma -
sie wy staw ców

d Wielkim zainteresowaniem
targowych gości cieszyła
się ekspozycja sprzętu
zgromadzonego na stoisku
SERAFIN PUH Andrzej Serafin
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IMPREZY TARGOWE

do przy szło rocz nych tar gów re cy klin go wych IFAT
rów nież w Mo na chium. – Ra do sław Bie lec ki, dyr.
han dlu – eks port w Pro na rze.
Jed nym ze sto isk, któ re go nie spo sób by ło – z ra cji
ob je to ści, jak i za war to ści – prze oczyć by ła
na pew no eks po zy cja Ca ter pil la ra. W tym wy pad ku
wiel kość szłą w pa rze z ja ko ścią, gdyż 9.000 me -
trów kwa dra to wych po wierzch ni wy sta wien ni czej
za ję te zo sta ło na pre zen ta cję re kor do wej ilo ści
pre mier, któ re pro du cent po ka zał w Mo na chium.
W su mie fir ma za pre zen to wa ła 64 ma szy ny, z cze -
go aż 20 by ło cał ko wi cie no wy mi mo de la mi. 
Na eks po zy cji prze wa ża ły ma szy ny ad re so wa ne
do przed sta wi cie li bran ży bu dow la nej, ale wie le
z nich z po wo dze niem mo że być uży wa ne w ko -
mu nal nym za sto so wa niu. Tak na przy kład mo że
być ze spy char ka mi, z któ rych chęt nie ko rzy sta ją
skła do wi ska od pa dów w ca łej Pol sce. W Mo na -
chium za pre zen to wa no dwa no we mo de le spy -
cha rek D6, do stęp ne w wie lu kon fi gu ra cjach, zop -
ty ma li zo wa ne pod ką tem osią gnię cia no we go po -
zio mu wszech stron no ści i wy daj no ści. Na uwa gę
za słu gu je mo del D6 XE, gdyż jest pierw szą
na świe cie spy char ką elek trycz ną z moc nym ze -
spo łem na pę do wym. Ma szy na cha rak te ry zu je się
aż o 35% mniej szym zu ży ciem pa li wa w po rów na -
niu z po przed nim mo de lem D6 T oraz więk szą
przy czep no ścią, co prze kła da się na jej więk szą
pro duk tyw ność.
Ko lej ną po zy cją Ca ter pil la ra, re pre zen to wa ną
w Mo na chium przez licz nych przed sta wi cie li by ły
ła do war ki ko ło we. Pod czas dy na micz nych pre -
zen ta cji moż na by ło zo ba czyć mię dzy in ny mi mo -
de le 962M, 986K i 992K, ma szy ny przeznaczone
do prac na skła do wi skach od pa dów. Po zo sta łe
mo de le ła do wa rek na pew no znaj dą wie lu chęt -
nych wśród przed się bior ców zaj mu ją cych się
pra ca mi na róż ne go ro dza ju pla cach prze ła dun -
ko wych. Tym bar dziej, że za sto so wa ne roz wią za -
nia zwięk sza ją ich efek tyw ność przy jed no cze śnie
niż szych kosz tach eks plo ata cyj nych. Ta ki mi są
mo de le 966M XE oraz 972M XE wy po sa żo ne
w na pęd rów no le gły Ca ter pil lar, któ ry łą czy w so -

bie naj lep sze ce chy na pę du hy dro sta tycz ne go
z rów no le głym me cha ni zmem zę ba tym. Za sto so -
wa na w nich bez stop nio wa prze kład nia za pew nia
ela stycz ny roz kład prze ło żeń, tak aby sil nik mógł
pra co wać z opty mal ną wy daj no ścią w każ dych
wa run kach, zu ży wa jąc mniej pa li wa. Ko lej ne
oszczęd no ści przy no si tech no lo gia na pę du elek -
trycz ne go XE. Za pew nia ona o 35% mniej sze zu -
ży cie pa li wa w po rów na niu z ła do war ka mi z tra dy -
cyj ną skrzy nią bie gów Po wer shift.
Na to miast mo del 988K XE jest pierw szą ła do war -
ką fir my, któ rą na pę dza po łą cze nie sil ni ka wy so -
ko pręż ne go i elek trycz ne go. Dzię ki te mu uzy ska -
no oszczęd no ści ja kich wcze śniej nie ofe ro wa ła
żad na ma szy na. Krok da lej idzie – na ra zie pre -
zen to wa na ja ko kon cept – bez e mi syj na, kom pak -
to wa ła do war ka ko ło wa ozna czo na sym bo -
lem 906. Elek trycz ny sil nik za si la ny jest w tym wy -
pad ku z aku mu la to ra li to wo -jo no we go. Przed się -
bior cy ko mu nal ni do ce nią tak że ła do war ki ko ło -
we 907M, 908M i 918M, któ re pre zen to wa ne by ły
w kon fi gu ra cji do prac na skła do wi skach.
Na tar gach wy sta wio no rów nież pięć mi ni ko pa rek
hy drau licz nych Cat z li nii pro duk tów BPC – mo de -
le 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 oraz 302 CR za -
pro jek to wa no z my ślą o naj lep szej wy daj no ści,
wszech stron no ści, bez pie czeń stwie, wy go dzie
ope ra to ra i przy stęp nej ce nie w kla sie ma szyn 1-
i 2-to no wych o nie wiel kich ga ba ry tach. Fir ma Ca -
ter pil lar ja ko pierw sza w bran ży wpro wa dza
do tak ma łych ma szyn ste ro wa nie joy stic kiem
i od chy la ne za da sze nie lub ka bi nę w stan dar dzie.
Do dat ko we opcje obej mu ją kli ma ty za cję i re gu lo -
wa ne na sze ro kość pod wo zia.
Ofer ta mi ni ko pa rek no wej ge ne ra cji Cat to rów -
nież trzy naj now sze ko par ki w kla sie od 7 do 10
ton. No we mo de le 308 CR VAB, 309 CR oraz 310
są do stęp ne w kil ku pod sta wo wych kon fi gu ra -
cjach umoż li wia ją cych klien tom wy bór naj lep szej
ma szy ny do kon kret nych za sto so wań, nie za leż -
nie od te go, czy bę dzie to wer sja stan dar do wa,
wa riant o ma łym pro mie niu ob ro tu czy też
maszyna z wy się gnikiem dwu czę ścio wym.

a Eks po zy cja Ca ter pil la ra im -
po no wa ła wiel ko ścią i mno -
go ścią pre zen to wa nych ma -
szyn i urządzeń

a W sto isku fir my KOHLER Po -
wer moż na był spo tkać by łe -
go pił ka rza Man che ste ru
Uni ted – An dy Co le’a. Z oka -
zji tej sko rzy stał wy słan nik
na szej re dak cji Jan Ba rań ski
– pry wat nie wiel ki fan an -
giel skie go klu bu

a W niektórych sto iskach uwa -
gę przy cią ga ły nie tyl ko wy -
sta wia ne eks po na ty
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oraz na uli cach miast. Wśród nich du że za in te re so wa nie wzbu -
dza ły za mia tar ki i to za rów no te du że czysz czą ce uli ce oraz
chod ni ki, jak i mniej sze, wy ko rzy sty wa ne do utrzy ma nia po -
rząd ku w skle pach i ma ga zy nach. 
– Na sza fir ma sta le się roz wi ja i sys te ma tycz nie zwięk sza ofer tę,
a tar gi to do sko na ła oka zja do za pre zen to wa nia no wo ści licz nej
rze szy klien tów. Swój cel osią gnę li śmy tak że w tym ro ku, gdyż mie -
li śmy oka zję za pre zen to wać za le ty za mia tar ki Isal 6000. Od by li śmy
wie le roz mów, któ re te raz bę dą kon ty nu owa ne pod czas te stów te -
re no wych na szych ma szyn u po ten cjal nych użyt kow ni ków – tłu ma -
czy Ka je tan No wak, dy rek tor sprze da ży w spół ce Kar cher.
Z ra cji wpro wa dzo nej w ży cie usta wy o elek tro mo bil no ści wśród
pre zen to wa nych za mia ta rek znaj do wa ła się licz na re pre zen ta -
cja tych z na pę dem elek trycz nym. Zresz tą nie bra kło ich już tak -
że pod czas po przed nich edy cji tar gów, a co raz wię cej z nich
moż na zo ba czyć na uli cach pol skich miast. 
Za mia tar ki to nie je dy ne po jaz dy, w któ rych na pęd spa li no wy
zo sta je w co raz szer szym stop niu za stę po wa ny ogni wa mi elek -
trycz ny mi. Od pew ne go cza su ta ki na pęd po ja wia się tak że
w przy pad ku in nych po jaz dów ko mu nal nych, jak np. śmie ciar -
kach. I choć są one – jak do tąd – du żo droż sze od spa li no wych
od po wied ni ków, to być mo że ich za le ty oraz praw ne re gu la cje
spra wią, że wkrót ce sze rzej za gosz czą na na szych uli cach. 
Współ cze sne im pre zy tar go we to nie tyl ko eks po zy cje wy staw -
ców, ale tak że miej sce do wy mia ny do świad czeń i zdo by wa nia
bran żo wej wie dzy. Nie ina czej by ło w tym ro ku pod czas tar gów
EKOTECH, zwłasz cza, że te go ty pu spo tka nia w ubie głych la -
tach cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem. Stąd też pod -
czas naj bliż sze go wy da rze nia zor ga ni zo wa nych zo sta ło sze reg
kon fe ren cji prze zna czo nych dla bran żo wych spe cja li stów i sa -
mo rzą dow ców. I tak – już po raz siód my – od by ło się Mię dzy -
na ro do we Fo rum Go spo dar ki Od pa da mi.
Nie za bra kło tak że in nych tra dy cyj nych cy klów, ta kich jak Gieł da
Re cy klin gu oraz Kla ster Go spo dar ki Od pa do wej i Re cy klin gu.
Po za tym pod czas te go rocz nej edy cji kie lec kich tar gów od był
się I Kon gres Eko lo gii Po wie trza. Sta no wił in te re su ją cą plat for -
mę do wy mia ny do świad czeń zwią za nych z wal ką z za nie -
czysz cze niem po wie trza. 

IMPREZY TARGOWE
www.ekotech.targikielce.pl

Od 20 lat kie lec ka im pre za przy cią ga rze sze bran żo wych przed -
się bior ców, przed sta wi cie li sa mo rzą dów i pra cow ni ków na uko -
wych. Dzie je się tak dla te go, że ma ją oni uni kal ną moż li wość za -
po zna nia się w jed nym miej scu z naj now szy mi roz wią za nia mi,
tech no lo gia mi i urzą dze nia mi wy ko rzy sty wa ny mi w go spo dar ce
od pa da mi i ochro ny śro do wi ska.
– W te go rocz nej im pre zie moż na by ło za po znać się z urzą dze -
nia mi i ma szy na mi przeznaczonymi dla fir m z bran ży go spo dar ki
od pa da mi. By ły to mię dzy in ny mi po jaz dy do utrzy ma nia czy sto -
ści w mia stach, dla za kła dów go spo dar ki ko mu nal nej, a tak że
no wo cze sne po jem ni ki, kon te ne ry, be low ni ce i pra sy do od pa -
dów – in for mu je Mar cin Mu siał, me na dżer tar gów EKOTECH.
Do dat ko wo głów nej im pre zie to wa rzy szą tar gi ENEX No wa
Ener gia, któ re po świę co ne są ener gii i no wym źró dłom jej po -
zy ski wa nia oraz Gre en Ci ty EXPO – wy da rze nie skie ro wa ne
do pro jek tan tów zie le ni miej skiej i firm pro du ku ją cych ele men -
ty ma łej ar chi tek tu ry. Dla te go też co ro ku kie lec kie te re ny wy -
sta wo we od wie dza ją naj więk si kra jo wi i za gra nicz ni wy staw cy
zwią za ni z ochro ną śro do wi ska oraz go spo dar ką od pa da mi.
Wy da rze nie cie szy się tak że nie słab ną cą po pu lar no ścią wśród
zwie dza ją cych – wśród nich znaj du ją się nie tyl ko bran żo wi
przed się bior cy, ale tak że pra cow ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej
oraz przed sta wi cie le świa ta na uki. Nic więc dziw ne go, że wie lu
wy staw ców swój przy jazd do Kielc trak tu je nie tyl ko ja ko moż li -
wość za pre zen to wa nia swo jej ofer ty sze ro kiej pu blicz no ści, ale
przede wszyst kim li czy na zbu do wa nie re la cji, któ re mo gą
w przy szło ści skut ko wać pod pi sa niem no wych kon trak tów.
– Dla nas uczest nic two w tar gach to moż li wość na wią za nia no -
wych kon tak tów i obec ność na ta kich im pre zach uwa ża my
za nie zbęd ny ele ment pro wa dzo nej dzia łal no ści. Pod czas te go -
rocz nej edy cji od by li śmy wie le roz mów z po ten cjal ny mi klien ta -
mi i wie rzy my, że część z nich za owo cu je sfi na li zo wa nych w po -
sta ci umów na do sta wę na szych ma szyn – ko men tu je To masz
Le gun wła ści ciel fir my BERGMANN Pol ska.
W te go rocz nej edy cji moż na by ło na te re nach eks po zy cyj nych
za po znać się z naj now szą ofer tą pro du cen tów ma szyn, urzą -
dzeń i po zo sta łych pro duk tów wy ko rzy sty wa nych przez przed -
się bior stwa w ce lu za pew nie nia czy sto ści i po rząd ku w do mu

Dwadzieścia lat tar gów EKOTECH za na mi
Od 27 lu te go do 1 mar ca w Tar gach Kiel ce trwa ła ju bi le uszo wa wy sta wa EKOTECH. Mię dzy na -
ro do we Tar gi Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi zgro ma dzi ły sześćdziesiąt dwie fir -
my z ośmiu kra jów, a wy sta wa po raz pierw szy trwa ła trzy dni.

a Sta łym wy staw cą tar gów EKOTECH jest fir ma Kar cher. W tym ro ku jej przed sta wi -
cie le po ka zy wa li, jak wszech stron ną ofer tę ma ją dla sek to ra ko mu nal ne go

a Na ze wnątrz hal eks po zy cyj nych zwie dza ją cy mo gli zo ba czyć po kaz eli mi na cji za -
py le nia i odo rów przy za sto so wa niu mgły wod nej
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Spo tka nie już po raz pią ty zor ga ni zo wa ła Izba Go spo dar cza
Wo do cią gi Pol skie. Jak stwier dzi ła wi ta jąc go ści Do ro ta Ja ku -
ta, pre zes Izby, bran ża wod no -ka na li za cyj na do sko na le wie,
jak waż na dla jej roz wo ju jest eko lo gia. Mi mo te go or ga ni zu jąc
fo rum po raz pierw szy, czte ry la ta te mu, je go po my sło daw cy
nie mie li żad nej pew no ści, z ja kim od bio rem spo tka się je go
idea. Tym cza sem kon fe ren cja od po cząt ku cie szy się w śro do -
wi sku du żym uzna niem i mo że li czyć na gro no za przy jaź nio -
nych osób słu żą cych me ry to rycz nym wspar ciem – co by ło wi -
dać tak że pod czas te go rocz nej edy cji.
Klu czo wym za gad nie niem pierw sze go dnia ob rad V. Fo rum
by ła go spo dar ka obie gu za mknię te go. Dla cze go wła śnie ten
te mat? – Chce my po ka zać, w ja ki spo sób moż na zmi ni ma li zo -
wać zu ży cie su row ców i wiel kość od pa dów, jak rów nież utra tę
ener gii po przez two rze nie za mknię tej pę tli pro ce sów, w któ -
rych od pa dy z jed nych wy ko rzy sty wa ne są ja ko su row ce dla
in nych – po wie dzia ła otwie ra jąc Fo rum pre zes Do ro ta Ja ku ta.
– Ogra ni czo na ilość świa to wych za so bów na tu ral nych przy na -
gla do szu ka nia ta kich roz wią zań, któ re spo wo du ją, iż przy szłe
po ko le nia bę dą ży ły w sys te mie nie gor szym niż ten, któ ry jest
na szym udzia łem. Współ cze sna go spo dar ka nie bę dzie efek -
tyw na, je śli nie zo sta nie opar ta o wie dzę. Dla te go pod nie sie my
pod czas na szej kon fe ren cji pro blem współ pra cy przed się -
biorstw z sek to rem na uko wo – ba daw czym. Sy ner gia obu
stwa rza moż li wość dy na micz ne go i zrów no wa żo ne go roz wo ju. 
Ob ra dy pierw sze go dnia Fo rum za in au gu ro wał Sła wo mir Ma -
zu rek, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, zwra -
ca jąc uwa gę ze bra nych na tak oczy wi sty fakt, że nad miar od -
pa dów za le ga ją cych skła do wi ska moż na by nie co ogra ni czyć
choć by dzię ki pro du ko wa niu trwal szych rze czy. Ma so wo psu -
ją ce się po dwóch la tach użyt ko wa nia pral ki, lo dów ki czy
czaj ni ki elek trycz ne to zysk dla pro du cen tów, któ rzy dzię ki te -
mu ma ją klien tów na no we urzą dze nia, jed nak ja ko od pa dy
sta ją się ol brzy mim ob cią że niem dla śro do wi ska na tu ral ne go.
Sła wo mir Ma zu rek pod kre ślał tak że, że w dys ku sji – czy lep -
sze jest skła do wa nie czy pa le nie od pa dów, spra wa jest pro -
sta – spa la jąc je mar nu je my za so by moż li we go do wy ko rzy -
sta nia su row ca. W go spo dar ce o obie gu za mknię tym jest to
nie do przy ję cia – tu każ dy od pad moż na może zastąpić wy -
czer pu ją ce się źró dła za so bów na tu ral nych. 
Jan Fi lip Sta nił ko, dy rek tor De par ta men tu In no wa cji w Mi ni ster -
stwie Przed się bior czo ści i Tech no lo gii, tłu ma czył zgro ma dzo -
nym re alia go spo dar ki cyr ku lar nej. Udział od pa dów ko mu nal -
nych w GOZ to tyl ko 10%, resz ta to opa dy prze my sło we. Rzą -
do wa ma pa dro go wa GOZ, któ rą omó wił dy rek tor Sta nił ko, jest
ro dza jem in struk cji ob słu gi ko lej nych eta pów wpro wa dza nia
w Pol sce go spo dar ki obie gu za mknię te go. Za wie ra zbiór na -
rzę dzi i wy tycz nych wspie ra ją cych przej ście z go spo dar ki li ne -
ar nej (weź, wy pro du kuj, zu żyj, wy rzuć) na cyr ku lar ną, za kła da -
ją cą wy dłu że nie ży cia pro duk tu do mak si mum w ce lu ogra ni -
cze nia zu ży wa nia za so bów i po wsta wa nia nie da ją cych się za -
go spo da ro wać od pa dów.
O pol skiej dro dze do go spo dar ki o obie gu za mknię te go mó wił
także Tomasz Woj cie chow ski, ko or dy na tor In sty tu tu Go spo -

dar ki o Obie gu Za mknię tym. Swo imi do świad cze nia mi dzie li li
się z uczest ni ka mi Fo rum Mi chał Ol szew ski, za stęp ca pre zy -
den ta War sza wy, i Sta ni sław Krusz, pre zes Ka to wic kich Wo -
do cią gów S.A. Ten ostat ni przed sta wił opcję cie ka we go spo -
so bu wy ko rzy sta nia oczysz czo nych ście ków – chło dze nia
przy ich po mo cy in sta la cji elek tro cie płow ni. 
W ja ki spo sób i dla cze go oczysz czal nie ście ków mo gą
i po win ny włą czyć się w go spo dar kę o obie gu za mknię -
tym prze ko ny wa ła ze bra nych dr hab. inż. Mo ni ka Żu brow -
ska -Su doł z Po li tech ni ki War szaw skiej. Z ko lei Bru no Tis se -
rand, pre zy dent EurEau (ang. Eu ro pe an Fe de ra tion of Na -
tio nal As so cia tions of Wa ter Se rvi ces), pre zen to wał przy kła -
dy GOZ spo za na szych gra nic, a już kon kret nie szwedz ki mi
do świad cze nia mi w tym wzglę dzie dzie lił się Da niel Lars son
z am ba sa dy Szwe cji. Za pro szo ny do wzię cia udzia łu w Fo -
rum Głów ny In spek tor Ochro ny Śro do wi ska przed sta wił
suk ce sy służb GIOŚ w lo ka li zo wa niu i od sy ła niu do kra jów
po cho dze nia nie bez piecz nych od pa dów przyj mo wa nych
przez śmie cio we gan gi za du że pie nią dza od firm spo za na -
szych gra nic. Z pre zen ta cja mi wy stą pi li też pra cow ni cy na -
uko wi Po li tech ni ki War szaw skiej, Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Kra ko wie, przed sta wi cie le Wo do cią gów Ja worz no,
MPWiK S.A. w Kra ko wie, Aqu anet S.A., Go le niow skich Wo -
do cią gów i Ka na li za cji czy PWiK w Ryb ni ku. Wszyst kie wy -
stą pie nia sta ły się przy czyn kiem do pa ne lo wych dys ku sji
pro wa dzo nych pod czas pierw sze go dnia Fo rum. 
Dru gi dzień Forum Ochrony Środowiska po świę co ny był
nie co in nej te ma ty ce, a by ło nią funk cjo no wa nie przed się -
biorstw wod -kan, któ re współ cze śnie w Pol sce są no wo cze -
sny mi fir ma mi dys po nu ją cy mi świa to wy mi roz wią za nia mi
i – dzię ki współ pra cy ze śro do wi skiem na uko wym – nie -
ustan nie się do sko na lą cy mi.  W dru gim dniu Fo rum na te -
mat in no wa cyj nej me to dy za go spo da ro wa nia wód desz -
czo wych ja ko współ pra cy mię dzy Po li tech ni ką Rze szow ską
a fir mą pro duk cyj ną Upo nor In fra mó wi li Pa weł Pill i Pa weł
Bi rec ki z tej że fir my. 
O fi nan so wa niu ba dań i in no wa cji w te ma ty ce wod nej z pro -
gra mu Ho ry zont 2020 opo wia da ła dr Ma ria Śmie tan ka z In sty -
tu tu Pod sta wo wych Pro ble mów Tech ni ki PAN. Na te mat bez -
piecz ne go sto so wa nia roz wią zań sie ci wo do cią go wych i ka -
na li za cyj nych z two rzyw sztucz nych mó wił Piotr Fal kow ski, dy -
rek tor Biu ra Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Rur i Kształ tek. Te -
mat spo łecz nej od po wie dzial ność biz ne su, edu ka cja eko lo -
gicz na w przed się bior stwie wod -kan po ru szy ła Agniesz ka
Kacz ma rek, spe cja li sta ds. wspar cia sprze da ży i ko mu ni ka cji
Aqu anet S.A. Po znań. O pod no sze niu ja ko ści osa dów ście ko -
wych i ich po now nym wy ko rzy sta niu opo wia dał Da riusz Ko -
zak, dy rek tor ds. tech nicz nych w przed się bior stwie Go le niow -
skie Wo do cią gi i Ka na li za cja Sp. z o.o. w Go le nio wie, z ko lei
in no wa cyj ny spo sób za go spo da ro wa nia osa dów ście ko wych
ce lem speł nie nia wy ma gań Dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej w za -
kre sie ochro ny śro do wi ska i ener ge ty ki przed sta wi ła Ma rze na
Ber nac ka, Kie row nik Oczysz czal ni Ście ków Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Ryb ni ku. 

V Fo rum Ochro ny Śro do wi ska
„Go spo dar ka obie gu za mknię te go – wy zwa nie czy dzi siej sza ko niecz ność” oraz „No wo cze sne
prze się bior stwo WOD-KAN 5.0” to ha sła prze wod nie dwu dnio we go Fo rum Ochro ny Śro do wi -
ska, któ re od by ło się w dniach 15-16 kwiet nia w War sza wie.



8 Pośrednik Komunalny

Ma ona ty leż sa mo zwo len ni ków, co prze ciw ni ków. Dla pierw -
szych to no wy pa ra dyg mat w go spo dar ce, da ją cy szan sę od -
waż ne go kro cze nia ku zrów no wa żo ne mu roz wo jo wi. Dru dzy
uwa ża ją, że to uto pia, mrzon ka, ko lej ny wy mysł unij nych
urzęd ni ków. Jed no jest pew ne: wo kół te go te ma tu ogni sku je
się za in te re so wa nie róż nych grup in te re sów – od ad mi ni stra cji,
przez biz nes, na or ga ni za cjach eko lo gicz nych koń cząc. 
Go spo dar ka o obie gu za mknię tym (ang. cir cu lar eco no my) to
no wa ja kość w po dej ściu do go spo dar ki. W tej kon cep cji ma -
te ria ły, pro duk ty i su row ce po win ny moż li wie dłu go być użyt -
ko wa ne, co w kon se kwen cji przy nie sie zna czą cą mi ni ma li za -
cję wy twa rza nia od pa dów. Uprasz cza jąc tę ideę, moż -
na wska zać na re zy gna cję z do tych cza so we go mo de lu li ne -
ar ne go: „weź – wy pro du kuj – zu żyj – wy rzuć” na rzecz dzia -
łań, któ re bę dą uwzględ nia ły wszyst kie eta py ży cia pro duk -
tów, włącz nie z ich moż li wie naj lep szym za go spo da ro wa -
niem, z chwi lą kie dy sta ną się od pa dem.
Fak ty są nie pod wa żal ne: każ de go ro ku w Pol sce po wsta -
je 140 mln ton od pa dów, z cze go tyl ko 8% (ok. 11 mln ton)
sta no wią od pa dy ko mu nal ne. Dziś uda je nam się pod dać re -
cy klin go wi je dy nie 28%. A prze cież opu bli ko wa ne w ubie głym
ro ku przez Unię Eu ro pej ską ak ty praw ne okre śla ją m.in. no we,
wią żą ce ce le w za kre sie re duk cji ilo ści od pa dów, któ re na le ży
osią gnąć do 2025, 2030 i 2035 roku. Tak zwa ny no wy pa kiet
od pa do wy za kła da re cy kling 55% od pa dów ko mu nal nych już
w 2025 r. Do 2030 r. te mu pro ce so wi bę dzie mu sia ło być pod -
da nych 60% oraz 65% – do 2035 roku. Stąd ko niecz ne jest nie
tyl ko no we po dej ście w go spo da ro wa niu od pa da mi, ale
przede wszyst kim cał ko wi ty zwrot „men tal ny” w ko rzy sta niu
z te go, co da je nam współ cze sna cy wi li za cja. Ma my dziś bo -
wiem do czy nie nia z mo de lem go spo dar ki li ne ar nej, „ra bun -
ko wej”, w oce nie czę ści na ukow ców – nie ko rzyst nym za rów no

dla czło wie ka, jak i dla ota cza ją ce go go śro do wi ska. Ich zda -
niem, je dy nie wpro wa dze nie GOZ-u mo że nie co zła go dzić jej
skut ki. Już dziś wi dać co raz wię cej róż no rod nych ini cja tyw,
któ re pro mu ją ideę „ze ro wa ste”, spo ro mó wi się też o ko -
niecz no ści na pra wia nia sprzę tów i wy dłu ża nia „ży cia” przed -
mio tów. Nie ste ty, te god ne na śla do wa nia dzia ła nia sta no wią
zbyt ma łą ska lę, by ten nie ko rzyst ny trend od wró cić.
Spo re na dzie je na le ży po kła dać w biz ne sie. Prze ko na nie wiel -
kich kon cer nów pro duk cyj nych do idei „ze ro wa ste” z pew no -

GOSPODARKA ODPADAMI

Kie ru nek – GOZ

Wszech obec ny kon sump cjo nizm do pro wa dził do te go, że wo kół nas ro sną gó ry od pa dów, z któ ry -
mi na wet naj bo gat sze kra je nie są w sta nie so bie po ra dzić. Ta ka sy tu acja zmu sza do szu ka nia no -
wych roz wią zań. Jed nym z nich jest przy ję ty przez unij ne wła dze pa kiet dy rek tyw „oko ło od pa do -
wych”, któ re kra je człon kow skie mu szą wdro żyć w nie da le kiej per spek ty wie cza so wej. Po ja wia się
też pro po zy cja go spo dar ki w obie gu za mknię tym (GOZ). Czy je ste śmy w sta nie spro stać tej idei?
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ścią prze ło ży się na wpro wa dze nie re wo lu cyj nych roz wią zań
w pro duk cji, dzię ki cze mu wy dłu ży się cykl ży cia pro duk tu. Ta -
ki efekt bę dzie jed nak de ter mi no wa ło wie le czyn ni ków: opty -
mal ne za rzą dza nie łań cu chem do staw, sto so wa nie w pro duk -
cji cer ty fi ko wa nych su row ców oraz po szu ki wa nie in no wa cyj -
nych roz wią zań w za kre sie za rów no tech no lo gii wy twa rza nia,
jak i sa mych ma te ria łów.
Jed nak dzia ła nia biz ne su to nie wszyst ko. Że by idea GOZ mo gła
za funk cjo no wać, ta od po wie dzial ność mu si być współ dzie lo na
przez in ne pod mio ty „od pa do we go” ryn ku, zwłasz cza kon su -
men tów. W ich przy pad ku sa ma in for ma cja o ko niecz no ści se -
gre ga cji od pa dów nie de ter mi nu je zwięk sze nia świa do mo ści
i na sta wie nia miesz kań ców. Trze ba ra czej wska zać im, jak ich
wła sne po stę po wa nie z od pa da mi mo że przy czy nić się do za -
sto po wa nia złych tren dów w śro do wi sku, a co jesz cze lep sze
– jak ich dzia ła nia mo gą przy czy nić się do po pra wy je go sta nu.
Ta kie for my edu ko wa nia prze ło żą się na sko ko we wręcz zwięk -
sze nie po zio mu apro ba ty dla pro eko lo gicz nych roz wią zań, zmo -
ty wu ją miesz kań ców do sta ran no ści w se gre ga cji od pa dów. 
– Nie jed no krot nie w dzi siej szej edu ka cji od pa do wej bra ku je
wia ry god ne go, ja sne go prze ka zu, co tak na praw dę dzie je się
z od pa da mi, któ re wy rzu ca my do po jem ni ków. Dla więk szo -
ści spo łe czeń stwa bo wiem wie dza na te mat od pa dów, ich za -
in te re so wa nie tym te ma tem koń czy się z mo men tem ich wy -
wo zu przez fir mę od bie ra ją cą od pa dy. Każ dy z nas jest
uczest ni kiem ryn ku, wszy scy wy twa rza my od pa dy, dla te go
tak istot ne po win no być zro zu mie nie, gdzie na sze od pa dy tra -
fia ją – twier dzi Pa weł Sza dzie wicz z fir my Eko rum.
Co za tem po win na ro bić gmi na, by wkro czyć na dro gę go spo -
dar ki o obie gu za mknię tym? Przede wszyst kim za chę cać

miesz kań ców do lep szej zbiór ki se lek tyw nej „u źró dła”, mo ty -
wu jąc ich nie tyl ko lep szym sa mo po czu ciem w ra mach dzia ła -
nia na rzecz śro do wi ska, ale rów nież po przez za chę ty fi nan so -
we. Ana li zu jąc bo wiem do stęp ne ba da nia o świa do mo ści kon -
su menc kiej, trud no nie za uwa żyć, że sa mo do star cza nie wie -
dzy, edu ko wa nie ma pew ne gra ni ce. Być mo że war to by ło by
roz wa żyć fi nan so we wspar cie sa mych kon su men tów przy za -
ku pie pro duk tów z naj mniej szym wpły wem na śro do wi sko.
Czy GOZ jest nie unik nio ną „wy pad ko wą” na sze go po stę po wa -
nia z od pa da mi? Naj pierw na le ża ło by do ko nać do kład nych
ana liz, któ re bi lan so wa ły by zy ski i stra ty dla ca łe go cy klu ży cia
da ne go pro duk tu. Ko niecz na bę dzie więc rów no wa ga po mię -
dzy opty mal nym wy ko rzy sta niem su row ców a efek tyw no ścią
ener ge tycz ną i dal szym użyt ko wa niem pro duk tu przez miesz -
kań ców. Trze ba jed no cze śnie pa mię tać, że idea GOZ, jak kol -
wiek wspa nia ła, nie mo że być trak to wa na prio ry te to wo. Dziś
mu si my się ra czej sku pić na roz wią za niu cięż kiej sy tu acji
w pol skiej go spo dar ce od pa da mi: upo rać się z po ża ra mi
na skła do wi skach oraz nie do bo ra mi w in fra struk tu rze słu żą cej
do re cy klin gu od pa dów. Re ali za cja pro ce sów od zy sku i re cy -
klin gu od pa dów, zgod nie z hie rar chią po stę po wa nia z ni mi, nie
bę dzie bo wiem moż li wa, bez no wo cze snych i efek tyw nych in -
sta la cji. Nie ste ty, ak tu al nie wi docz na jest du ża dys pro por cja
w efek tyw no ści sor tow ni od pa dów. Chcąc osią gnąć i re ali zo -
wać idee cir cu lar eco no my i „ze ro wa ste”, mu si my mo der ni zo -
wać nie tyl ko sor tow nie, ale rów nież sys te my zbiór ki se lek tyw -
nej „u źró dła”, uwzględ nia jąc edu ka cję eko lo gicz ną.

Kin ga Ga mań ska, 
Eko rum

www.ekorum.pl
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Bli sko stu trzy dzie stu przed sta wi cie li firm z Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej, któ rzy spo tka li się w cen trum ser wi so wym
SSAB w Obor ni kach mia ło oka zję za po znać się z taj ni ka mi
naj no wo cze śniej szych tech no lo gii umoż li wia ją cych po wsta -
wa nie uni ka to wych pro duk tów ze sta li wy so kich wy trzy ma ło -
ści. Go ściom za pre zen to wa no moż li wo ści pra sy kra wę dzio -
wej oraz no wych ma szyn do cię cia la se ro we go. Ten no wo -
cze sny sprzęt sta no wi od po wiedź szwedz kie go kon cer nu
na wy ma ga nia sta wia ne przez współ cze sny ry nek. Stal od ty -
siąc le ci to wa rzy szy cy wi li za cyj nym prze mia nom świa ta, ale
pro du cen ci chcąc na dal za cho wać klu czo wą ro lę te go ma te -
ria łu mu szą go mo dy fi ko wać i po sze rzać ofer tę. Dla te go też
szwedz ki kon cern SSAB, je den ze świa to wych li de rów
wśród pro du cen tów sta li wy so kich wy trzy ma ło ści, po czy nił
in we sty cje, któ re po zwo lą za ofe ro wać od bior com szer szą
pa le tę in no wa cyj nych pro duk tów. W po łą cze niu z usłu ga mi
pro jek to wa nia kon struk cji, któ re dzię ki do świad czo nym
i kre atyw nym kon struk to rom SSAB wy zna cza ją świa to we
tren dy, klien ci otrzy mu ją do stęp do in no wa cyj nych pro duk -
tów. – Stal po zo sta je na dal naj bar dziej eko no micz nym wy ro -
bem ma ją cym naj lep szy sto su nek ja ko ści do ce ny. Jest to jej
prze wa ga nad in ny mi ma te ria ła mi, a my chce my być glo bal -
ny mi li de ra mi w pro duk cji sta li wy so kiej wy trzy ma ło ści. Dla -
te go dą ży my do te go, aby nasz pro dukt był jak naj lep szej ja -
ko ści i kon ku ren cyj ny, tak aby da wał na szym klien tom moż li -
wość opty ma li zo wa nia kosz tów pro duk cji. Do te go po trzeb -
ne są in we sty cje w ro dza ju no wych ma szyn gwa ran tu ją cych
po wsta wa nie kon ku ren cyj nych pro duk tów. Fakt ten do ce nia
wie lu na szych part ne rów, jak na przy kład Ca ter pil lar, któ ry
wy ko rzy stu je pro du ko wa ną u nas stal w swo ich ma szy nach
– pod kre ślał Gre go ire Pa ren ty, wi ce pre zes SSAB.
No wa pra sa kra wę dzio wa ma mak sy mal ną moc 2.000 ton,
co czy ni ją ide al nym na rzę dziem do for mo wa nia grub szych
ma te ria łów o dłu go ści się ga ją cej na wet 12,2 me tra, a po -
tęż ne sys te my kon tro li umoż li wia ją za cho wa nie wy so kiej
do kład no ści to le ran cji pro duk tu koń co we go. Wy ko rzy stu je
przy tym rów nież zgło szo ną do opa ten to wa nia tech no lo gię

po zwa la ją cą na for mo wa nie cał ko wi cie uni ka to wych czę ści
z mak sy mal nie ma łym pro mie niem. Do dat ko wo sys tem
kon tro l ny pra sy umoż li wia oszczęd ność ener gii aż do dzie -
więć dzie się ciu pro cent w po rów na niu z tra dy cyj ną ma szy -
ną. Wy ni ka ją z te go nie tyl ko ko rzy ści eko no micz ne, ale
tak że zmniej sze nie szko dli we go wpły wu pro ce su pro duk cji
sta li na śro do wi sko na tu ral ne. – Po łą cze nie wy so ko wy trzy -
ma łych sta li SSAB, ta kich jak Strenx i Har dox, oraz no wej
pra sy kra wę dzio wej stwa rza zu peł nie no we moż li wo ści
pro jek to wa nia lżej szych, moc niej szych i bar dziej przy ja -
znych dla śro do wi ska pro duk tów. Dzię ki no wej, zgło szo nej
do opa ten to wa nia tech ni ce for mo wa nia i sys te mo wi kon -
tro l ne mu CNC mo że my za pew nić du żą pre cy zję de ta li. Po -
za tym każ da do sta wa bę dzie do brze do pa so wa na, co zre -
du ku je czas mon ta żu u na szych klien tów – wy ja śnia To bias
Svens son, dy rek tor za rzą dza ją cy SSAB Po land. 
Z ko lei ma szy na do cię cia la se ro we go do sko na le uzu peł nia
sto so wa ne już me to dy cię cia pla zmo we go i pło mie nio we -
go. Przede wszyst kim spraw dza się le piej w przy pad ku cię -
cia cień szych wy mia rów za awan so wa nej sta li o wy so kiej
wy trzy ma ło ści, umoż li wia jąc za cho wa nie wą skich to le ran -
cji oraz wy so kiej ja ko ści kra wę dzi. – Ma szy na do cię cia la -

TECHNOLOGIE
www.ssab.pl

No we moż li wo ści kształ to wa nia sta li SSAB
Lżej sze na wet o po nad trzy dzie ści pro cent, wy trzy mal sze i bar dziej eko no micz ne, a do te go
przy ja zne śro do wi sku. Pro duk ty o ta kich pa ra me trach moż na te raz uzy skać dzię ki wpro wa dzo -
nym przez kon cern SSAB no wym ma szy nom do ob rób ki sta li wy so kiej wy trzy ma ło ści

z Pre zes Za rzą du SSAB Mar tin Lin dqvist za pew niał, że za rów no no we ma szy ny, jak
i in no wa cyj ne pro jek ty przy no szą wy mier ne oszczęd no ści

z No wa pra sa kra wę dzio wa umoż li wia pre cy zyj ne for mo wa nie ma te ria łów o dłu go ści
wy no szą cej na wet po nad dwa na ście me trów

z Za kład w Obor ni kach to je den z naj waż niej szych od dzia łów SSAB w Eu ro pie. Pro -
du ko wa ne w nim kon struk cje wy ko rzy sty wa ne są przez klien tów z ca łe go świa ta
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se ro we go wy peł nia ryn ko wą lu kę zwią za ną z cię ciem de ta -
li więk szych, ale o wy so kiej pre cy zji. Na sza ma szy na z ela -
stycz ną gło wi cą 3D, moc nym źró dłem la se ra 6kW oraz sto -
łem o wy mia rach 14 x 4,1 me tra ide al nie speł nia ta kie wy -
mo gi – za pew nia dy rek tor Svens son.
No we in we sty cje w park ma szy no wy to nie je dy ne dzia ła nia
fir my SSAB, któ re przy nio są ko rzy ści jej klien tom. Cen trum
ser wi so we SSAB Sha pe w Obor ni kach ofe ru je bo wiem
wszech stron ne usłu gi pro jek to wa nia, ob rób ki i pre fa bry ka -
cji sta li tym spo śród pro du cen tów, któ rzy chcą two rzyć no -
we i in no wa cyj ne roz wią za nia. Po zwa la ją one też w istot ny
spo sób skró cić czas mon ta żu oraz wy ko rzy stać w peł ni za -
le ty, ja kie da ją wy bra ne przez nich ga tun ki sta li. 
– Przy kła dem po mo cy ze stro ny kon struk to rów SSAB jest
pro jekt ha kow ca, któ ry dzię ki wła ści wo ściom na szej sta li
jest lżej szy, a mi mo to wy trzy mal szy. Dzię ki te mu je go użyt -
kow ni cy mo gą zy skać znacz ne oszczęd no ści na kosz tach
pa li wa, a do dat ko wo otrzy mu ją po jazd, któ ry bę dzie mógł
być dłu żej wy ko rzy sty wa ny. To tyl ko je den z przy kła dów,
gdyż każ de go ro ku wy ko nu je my na zle ce nie klien tów na wet
czte ry sta róż ne go ro dza ju pro jek tów. Je ste śmy szwedz ką
fir mą i po dob nie jak wy wo dzą ca się z na sze go kra ju IKEA
mo że my do star czyć klien tom nie tyl ko sa mą stal, ale rów -
nież pro jekt al bo już go to we pre fa bry ka ty – za pew nia Gre -
go ire Pa ren ty, wi ce pre zes SSAB.
Znacz nie więk sze oszczęd no ści uzy skać moż na pod czas
pro duk cji sa mo cho dów cię ża ro wych. Dzię ki spe cjal nym

pre fa bry ka tom ze sta li wy so kiej wy trzy ma ło ści moż na uzy -
skać iście spek ta ku lar ne „ubyt ki” na ma sie po jaz dów.
– Pro jek tu je my na no wo ele men ty ze sta li, któ re są lżej sze,
wy trzy mal sze, a co za tym idzie oszczęd niej sze. Spek ta ku -
lar ne wy ni ki osią ga się w ma szy nach o du żej ma sie,
na przy kład w wo zi dłach tech no lo gicz nych. Tu nie któ rych
przy pad kach uda ło się zre du ko wać ma sę po jaz du o oko ło
trzy dzie ści pro cent, co skut ku je zmniej sze niem zu ży cia pa -
li wa w cią gu ro ku na wet o 317.000 li trów – wy li cza in ży nier
Mi chał Ci szew ski z PDE Te am.

www.

z In no wa cyj na ma szy na do cię cia la se ro we go uzu peł nia wy ko rzy sty wa ne do tych -
czas me to dy cię cia pla zmo we go oraz pło mie nio we go
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Pal fin ger za wsze pla so wał się w czo łów ce firm sto su ją cych
w pro duk cji za awan so wa ne tech no lo gicz nie roz wią za nia. Wie -
le z nich za pre zen to wał pod czas tar gów Bau ma w spe cjal nie
wy dzie lo nym ob sza rze eks po zy cji. Głów nym ce lem przy świe -
ca ją cym go spo da rzom sto iska au striac kiej fir my by ło po ka za -
nie, jak du ża część roz wią zań na zy wa nych jesz cze do nie daw -
na przy szło ścio wy mi znaj du je już dziś za sto so wa nie. W Mo na -
chium za pre zen to wa no roz wią za nia z za kre su Con nec ted Te le -
ma tics słu żą ce do opty ma li za cji pra cy urzą dzeń prze ła dun ko -
wych, do pra co wa ne w naj drob niej szych szcze gó łach sys te my
ste ro wa nia plat form ro bo czych i żu ra wi oraz in no wa cyj ne na -
rzę dzia cy fro we Smart Box i Smart Eye. Bu dzi ły one ol brzy mie
za in te re so wa nie tar go wych go ści. Oba opra co wa ne zo sta ły
przez in ży nie rów fir my Pal fin ger w ce lu uła twie nia pra cy me -
cha ni kom au to ry zo wa nych ser wi sów spe cja li zu ją cych się
w na pra wie po de stów ru cho mych. 
Pal fin ger wpro wa dził cy fro we na rzę dzia dia gno stycz ne Smart
Box oraz oku la ry wir tu al nej rze czy wi sto ści Smart Eye tak że ze
wzglę du na chęć ogra ni cze nia bez pro duk tyw nych prze sto jów.
Oba na rzę dzia uspraw nia ją pra cę ser wi san tów uła twia jąc dia -
gno zo wa nie uste rek w urzą dze niach. Spra wia to, że w istot ny
spo sób przy spie szyć moż na przy wró ce nie ich do peł nej
spraw no ści tech nicz nej. Smart Box oraz Smart Eye po zwa la ją
znacz nie szyb ciej lo ka li zo wać miej sce po wsta nia uster ki, a tym
sa my skró cić czas ewen tu al nych na praw. Dzię ki te mu czas
prze sto ju ma szy ny i koszt na pra wy bę dą mniej sze.
Co kry je się pod na zwą Smart Box? Otóż jest to na pierw szy
rzut oka dość nie po zor na pod ręcz na skrzyn ka dia gno stycz na.
Moż na ją w ła twy spo sób wpiąć w łań cuch kom po nen tów po de -
stu ru cho me go i za jej po mo cą szyb ko i w spo sób ce lo wy zlo -
ka li zo wać miej sce po wsta nia uster ki. In ży nie ro wie Pal fin ge ra
pod kre śla ją, że jest to mi lo wy krok w kie run ku mak sy mal ne go
ogra ni cze nia cza su trwa nia na pra wy. Pa mię taj my, że jesz cze
do nie daw na ser wi san ci prze pro wa dza ją cy in spek cje mu sie li
spraw dzić wszyst kie czuj ni ki w po de ście. Trwa ło to dłu go, bo
w nie któ rych mo de lach mo że być na wet osiem dzie siąt sen so -
rów. Pra ca ta ka by ła za tem bar dzo mo zol na. Te raz sy tu acja
zmie ni ła się dia me tral nie. Przy po mo cy na rzę dzia Smart Box

przy czy nę uster ki zna leźć moż na nie mal na tych miast. Dzie je się
tak dla te go, że sze reg pa ra me trów, ta kich jak sen so ry ma gi stra -
li CAN bus, czuj ni ki ana lo go we i czuj ni ki opo ru mo gą zo stać
w ła twy i szyb ki spo sób prze glą da ne i pa ra me try zo wa ne. Ofe ro -
wa ne przez Pal fin ge ra na rzę dzie Smart Box wy po sa żo ne zo sta -
ło w du ży, czy tel ny wy świe tlacz i kon fi gu ro wa ny w za leż no ści
od indywidualnych pre fe ren cji sys tem ope ra cyj ny (użyt kow nik
mo że na przy kład in dy wi du al nie wy brać ję zyk). Ga ba ry ty urzą -
dze nia dia gno stycz ne go zo sta ły rów nież sta ran nie prze my śla -
ne – mie ści się ono w so lid nej wa liz ce wiel ko ści ba ga żu pod -
ręcz ne go, co spra wia że nie jest kło po tli we w trans por cie.
Pre zen to wa ne w Mo na chium na rzę dzie Smart Eye naj pro ściej
okre ślić moż na mia nem do dat ko wej pa ry oczu. W ja ki spo sób
wspo ma ga ją one ser wi san ta? W bar dzo pro sty! Wia do mo prze -
cież, że sa mo zlo ka li zo wa nie uster ki nie wy star czy. Trze ba ją
jesz cze jak naj szyb ciej na pra wić. W skró ce niu cza su bez pro -
duk tyw ne go prze sto ju po mo że wła śnie Smart Eye czy li pa ra
spe cjal nych oku la rów wir tu al nej rze czy wi sto ści z wbu do wa -
nym 16-me ga pik se lo wym apa ra tem cy fro wym. Pra cow nik usu -
wa ją cy uster kę za kła da oku la ry i łą czy się ze spe cja li stą pro -
duk tu w cen trum ser wi so wym Pal fin ger. W efek cie wi dzi on
na du żym ekra nie do kład nie to, co w da nej chwi li oglą da ser wi -
sant. Oczy wi ście bez wzglę du na to, w ja kiej od le gło ści od sie -
bie obaj się znaj du ją. Dzię ki te mu me cha nik pod czas na pra wy
li czyć mo że na zdal ne wsparcie ze stro ny cen trum ser wi so we -
go w cza sie rze czy wi stym. Głów ną za le tą te go roz wią za nia jest
to, że ser wi sant nie mu si już od cho dzić od uszko dzo ne go po -
de stu i opi sy wać pro ble mu w roz mo wie te le fo nicz nej. Nie zbęd -
ne po ra dy i in struk cje od bie ra bez po śred nio po przez oku la ry
wir tu al nej rze czy wi sto ści, któ re wy po sa żo no w słu chaw ki i mi -
kro fon. Dzię ki tak udzie lo nej po mo cy, ser wi sant mo że po mi nąć
etap żmud ne go ana li zo wa nia do ku men ta cji i in struk cji. Roz wią -
za nie to przy spie sza trud ne na pra wy i czyn no ści kon ser wa cyj -
ne lub ta kie, któ re wy ko ny wa ne są z mniej szą czę sto tli wo ścią.
W ce lu unik nię cia po my łek, oprócz ko mu ni ka cji wer bal nej, wy -
świe tla ne są tak że ko mu ni ka ty gra ficz ne. Za rów no Smart Box,
jak i Smart Eye moż na sto so wać we wszyst kich po de stach ru -
cho mych Pal fin ger. Moż na je na być od dziel nie lub w pa kie cie.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Pal fin ger wy bie ga w przy szłość
Au striac ki Pal fin ger, je den z wio dą cych pro du cen tów sys te mów prze ła dun ko wych pod -
czas mo na chij skiej Bau my za pre zen to wał ca ły sze reg urzą dzeń znaj du ją cych za sto so wa -
nie w bran ży ko mu nal nej oraz re cy klin go wej. Fir ma po chwa li ła się też osią gnię cia mi
w dzie dzi nie di gi ta li za cji po zwa la ją cy mi w istot ny spo sób uspraw nić usłu gi ser wi so we.
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MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Tra wia ste skwe ry i par ki wy ma ga ją re gu lar ne go ko sze nia,
drze wa i krze wy przy ci na nia oraz pod le wa nia. Z ko lei dro gi,
par kin gi, ścież ki ro we ro we, chod ni ki i par ko we alej ki mu szą
być od chwasz czo ne i wy my te z in nych za bru dzeń. Ręcz ne
spo so by wy ko ny wa nia tych prac wy ma ga ją za an ga żo wa nia
du żej licz by osób, więc są kosz tow ne i nie efek tyw ne. Po za tym
na przy kład za mia ta nie ręcz ne wznie ca kurz, co w wie lu sy tu -
acjach mo że być uciąż li we dla oto cze nia, a jed no cze śnie po -
wo du je za bru dze nie po zo sta łej in fra struk tu ry. Wie le sa mo rzą -
dów dba nie o pod le głe im te re ny zie lo ne zle ca wła snym służ -
bom. Dzie je się tak głów nie na te re nach miej skich, za miesz ki -
wa nych przez więk szą licz bę osób, gdzie du żo jest ta kich
miejsc jak par ki, skwe ry, traw ni ki, uli ce, ścież ki ro we ro we i in ne
cią gi ko mu ni ka cyj ne. Ina czej jed nak ma się spra wa z kon ser -
wa cją te re nów wzdłuż głów nych szla ków ko mu ni ka cyj nych
oraz wa łów prze ciw po wo dzio wych. Tam za zwy czaj od po wie -
dzial ne są fir my, któ re wy peł nia ją kon trak ty wy ni ka ją ce z zo bo -
wią zań prze tar go wych. Jed nak bez wzglę du na wiel kość firm
i ska li za dań ja kie ma ją do wy ko na nia wszyst kie mu szą być wy -
po sa żo ne w od po wied ni sprzęt, a z tym na szczę ście nie ma
kło po tu, a wręcz prze ciw nie je go ofer ta jest bar dzo bo ga ta,
uwzględ nia ją ca po trze by wszyst kich klien tów. 
Po za od po wied nim sprzę tem waż na jest też od po wied nie za -
pla no wa nie prac, mu szą one być zsyn chro ni zo wa ne i od by wać
się w od po wied niej ko lej no ści. Po okre sie zi mo wym za rząd cy
mu szą roz po cząć od usu wa nia pia sku z chod ni ków i na -
wierzch ni dróg, a tak że za dba nia o ozna ko wa nie po zio me ulic.
To czas na ma lo wa nie, od świe ża nie pa sów przejść dla pie -
szych, uzu peł nia nie ubyt ków w na wierzch niach bi tu micz nych
oraz my cie za bru dzo nych zna ków dro go wych. Na stęp nie nad -
cho dzi czas pierw sze go ko sze nia traw na po bo czach i skar -
pach, a za bieg ten na le ży w cią gu ro ku wy ko nać kil ka krot nie. 
Do zre ali zo wa nie tyl ko tych czyn no ści po trze ba spe cja li stycz -
ne go sprzę tu. Na szczę ście co raz czę ściej pro du cen ci kon stru -
ują ma szy ny, któ re dzię ki spe cja li stycz nym przy staw kom mo -
gą wy ko ny wać wie le czyn no ści. Obec nie ku pu jąc ko par ko -ła -

do war kę lub ła do war kę mo że my do po sa żyć je o osprzęt, któ ry
z po wo dze niem po słu ży ja ko ko siar ka al bo za mia tar ka. Zresz tą
na wet wy spe cja li zo wa ne ma szy ny, jak na przykład za mia tar ki,
są tak że ofe ro wa ne w wer sjach z do dat ko wy mi funk cja mi, jak
po le wacz ka al bo myj ka zna ków dro go wych. War to szu kać ta -
kich po jaz dów i sprzę tu, któ ry moż na wy ko rzy sty wać wie lo -
krot nie i to do róż nych za dań, gdyż ob ni ża to zde cy do wa nie je -
go kosz ty. A czyn nik fi nan so wy prze cież na dal jest de cy du ją cy
w pro ce du rach prze tar go wych. 
Po za tym du ża kon ku ren cja wśród pro du cen tów te go ty pu po jaz -
dów i ma szyn po wo du je, że fir my wy ko naw cze mo gą li czyć
na ko rzyst niej sze wa run ki ce no we. A kon ku ren cja jest rze czy wi -
ście du ża, gdyż co raz wię cej pro du cen tów dą żąc do dy wer sy fi -
ka cji swo jej ofer ty szu ka od bior ców z róż nych branż. Wi dać to
naj le piej na przy kła dzie pro du cen tów ko sia rek, dla któ rych
do nie daw na li czy li się przede wszyst kim rol ni cy, ale od kil ku lat
z co raz więk szym za an ga żo wa niem wkra cza ją na ry nek ko mu -
nal ny. Nie ma w tym zresz tą nic dziw ne go, gdyż dla nich do sto -
so wa nie swo ich pro duk tów pod ką tem wy mo gów firm ko mu nal -
nych nie wy ma ga prak tycz nie żad nych do dat ko wych in we sty cji.

Ko sze nie to nie wszyst ko
Ko niec zi my nie ozna cza koń ca wy tę żo nych prac służb od po wie dzial nych za utrzy ma nie dróg.
Prze ciw nie bio rąc pod uwa gę zmia ny kli ma tycz ne okres let ni mo że zmu sić ich do jesz cze
więk sze go wy sił ku. 
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MASZYNY KOMUNALNE
www.aebi-schmidt.pl

Sze ro ką ofer tę spraw dzo nych w róż nych wa run kach pro duk tów
w tym za kre sie po sia da fir ma Aebi Schmidt, a wśród nich
na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją urzą dze nia opra co wa ne
przez fir mę Mu lag. Ten czo ło wy nie miec ki pro du cent sys te mów
słu żą cych do kon ser wa cji dróg i lot nisk przez po nad 60 lat ist nie -
nia zdo łał wy pra co wać re no mę jed ne go z naj so lid niej szych part -
ne rów w tym wzglę dzie. Do wo dem mo że być fakt, że z ich roz -
wią zań ko rzy sta ją za rząd cy dba ją cy o dro gi i au to stra dy na ca -
łym świe cie. A ich wy się gni ki i ko siar ki za mon to wa ne na cha rak -
te ry stycz nych Uni mo gach są już wi docz ne tak że w Pol sce. Jed -
nym ze spraw dzo nych ze sta wów tej fir my jest ko siar ka Mu lag
MKM 700 do ko sze nia po bo czy i skarp. Mon to wa na mo że być
z przo du po jaz du, a w wer sji pod sta wo wej do star cza na jest tak że
z mon to wa nym z przo du po jaz du wy się gni kiem.
Wy się gnik ma moż li wość pra cy za rów no z le wej, jak i z pra wej
stro ny. Za sięg pra cy ra zem z ko siar ką do po bo czy, mie rzo ny
od środ ka po jaz du, wy no si 6,7 metra (7,2 metra pod czas pra cy
tyl ko z wy się gni kiem). Wy się gnik mo że ob ra cać się o 190 stop -
ni, po sia da hy drau licz ne za bez pie cze nie w przy pad ku na je -
cha nia na prze szko dę. Po za tym wy się gnik wy po sa żo ny jest
w me cha nizm szyb kiej wy mia ny gło wic ro bo czych, a tak że
elek trycz ne go ukła du awa ryj ne go wy łą cza nia wał ka z ostrza mi.
Do ste ro wa nia wy się gni kiem wy star czy jed na rę ką. Pul pit wy -
po sa żo no w joy stick, a na ekra nie wy świe tla ne są wszyst kie
istot ne dla ope ra to ra in for ma cje o pra cy urzą dze nia. 
Bar dzo po dob ne pa ra me try i roz wią za nia tech nicz ne za sto so -
wa no w ko siar ce do po bo czy. Ona tak że przy sto so wa na jest
do pra cy z pra wej i le wej stro ny. Za sięg pra cy od środ ka po jaz -
du wy no si 3 metry, wy po sa żo na jest w elek trycz ny układ awa -

ryj ne go wy łą cza nia wał ka z ostrza mi. Po za tym po sia da au to -
ma tycz ny układ omi ja nia prze szkód, a do dat ko wo kie row ca
z pul pi tu ste ru ją ce go znaj du ją ce go się w ka bi nie mo że bez -
stop nio wo do sto so wać pręd kość ko sze nia do ru chu wy chy la -
nia się gło wi cy ko szą cej. Wy po sa żo na jest tak że w blok ste ru -
ją cy z ukła dem au to ma tycz ne go usta wia nia gło wi cy w po ło że -
niu ro bo czym oraz skła da nia w po ło że nie trans por to we. Pul pit
ste ru ją cy ob słu gi wa ny jest jed ną rę ką. W wy po sa że niu ko siar ki
znaj du je się tak że wy so ko ci śnie nio wa dmu cha wa do czysz -
cze nia jezd ni. Jest ona za bu do wa na na ra mie z przo du ko siar -
ki i na pę dza na z jej ukła du hy drau licz ne go.
Waż nym ele men tem wpły wa ją cym na bez pie czeń stwo pra cy
jest za in sta lo wa ny układ ste ro wa nia od cią że niem wy się gni ka
ty pu m -tro nic, czy li wspo ma ga na kom pu te ro wo re gu la cja si ły
do ci sku gło wi cy ko szą cej do po wierzch ni. Współ pra cu je on
z na stę pu ją cy mi gło wi ca mi ro bo czy mi:
⁃ uni wer sal na gło wi ca ko szą ca UMK 1200 (A1 013)
⁃ gło wi ca ko szą ca uda ro wa MK 1200 (A10 26)
⁃ gło wi ca ko szą ca uda ro wa MK 1600 (A10 83) 
⁃ gło wi ca GMK 1200 (A11 06) do ko sze nia od ro stów.

Niemniej waż ne ro lę niż wy się gnik i ko siar ka peł nią w ta kich
ze sta wach za sto so wa ne gło wi ce ro bo cze. Mo del A1 099 do ko -
sze nia po bo czy wy po sa żo ny jest w uda ro we ostrza oraz czuj -
nik na je cha nia na prze szko dę. Sze ro kość ro bo cza wy no -
si 1.200 mm, a gru bość cię cia to mak sy mal nie 10 mm. Z ko lei
w przy pad ku gło wic typ MK 1200 Plus z no ża mi MS, sze ro kość
ro bo cza jest iden tycz na, ale zwięk sza się do 20 mm mak sy mal -
na gru bość cię cia. Dla bez pie czeń stwa do dat ko wo urzą dze nie
wy po sa żo no w osło nę za po bie ga ją cą wy rzu ca niu ka mie ni. 

Ko siar ki do za dań spe cjal nych

W le cie służ by dro go we naj wię cej pra cy ma ją z za ra sta ją cą skar py i ro wy od wad nia ją ce tra wą.
Mu si być ona sys te ma tycz nie ści na na, gdyż po zo sta wio na bez do zo ru szyb ko za ro śnie po bo -
cza i ro wy, a to utrud ni od pływ wo dy z jezd ni i ogra ni czy wi docz ność.
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Z ca łą pew no ścią ma szy ną w peł ni speł nia ją cą wy -
ma ga nia firm ko mu nal nych jest ła do war ka AS 900
Te le. Ta wy jąt ko wa i uni ka to wa kon struk cja cha -
rak te ry zu je się du żym za się giem i ela stycz no ścią,
dzię ki któ rym mo że być wy ko rzy sty wa na do ca łe -
go sze re gu róż no rod nych prac. Wszech stron ność
za wdzię cza w du żej mie rze moż li wo ści za sto so wa -
nia sze ro kiej ga my spe cja li stycz nych na rzę dzi ro -
bo czych, któ re po zwa la ją wy ko rzy sty wać ma szy nę
przez ca ły rok. A ta ka ce cha jest szcze gól nie cen -
na wła śnie w przy pad ku firm ko mu nal nych, któ re
swe za da nia wy ko nu ją bez wzglę du na po rę ro ku. 
Me ca lac AS 900 Te le swą wszech stron ność za -
wdzię cza nie tyl ko do dat ko we mu osprzę to wi, ale

tak że roz wią za niom tech no lo gicz nym, któ re za -
sto so wa li jej kon struk to rzy. I tak dzię ki dwóm
osiom skręt nym, sztyw nej ra mie no śnej i ob ro to -
we mu wy się gni ko wi te le sko po we mu ła do war ka
Me ca lac jest nie zwy kle zwrot na, wy daj na i bar -
dzo sta bil na. Po zwa la to na zna czą ce skró ce nie
po je dyn czych cy kli ro bo czych. War to pod kre -
ślić, że ope ra tor ma szy ny mo że w tym sa mym
cza sie jed no cze śnie ste ro wać jaz dą, skrę tem kół
oraz ob ro tem i wy su wem wy się gni ka. 
In ży nie rom Me ca lac uda ło się w mo de lu AS 900
Te le po łą czyć za le ty tra dy cyj nych ła do wa rek te -
le sko po wych i ma szyn ob ro to wych. Wy się gnik
uni ka to wej jed nost ki za pro jek to wa no w ta ki spo -
sób, aby był on mak sy mal nie sztyw ny, a jed no -
cze śnie nie ogra ni czał wi docz no ści pod czas pra -
cy. Mo że się ob ra cać w za kre sie 180 stop ni, zna -
czą co roz sze rza jąc ob szar ro bo czy. Do dat ko wo
przy mak sy mal nym ob cią że niu 2.135 kg, ła do -
war ka za pew nia wy so kość pod no sze nia (na wi -
dłach pa le to wych) na 4,72 me tra a jej za sięg
to 3,5 me tra. Ta kie pa ra me try po zwa la ją na sku -
tecz ną i szyb ką pra cę na wet w naj bar dziej wy ma -
ga ją cych pra cach prze ła dun ko wych.
Za sto so wa ny w tym mo de lu me cha nizm ob ro tu
pod sta wy wy się gni ka gwa ran tu je sta ły mo ment
ob ro to wy oraz pręd kość. Je go klu czo wą część
sta no wi wie niec zę ba ty opa sa ny łań cu chem z hy -
drau licz ną kom pen sa cją lu zu, któ ry spra wia, że
na wet przy in ten syw nej eks plo ata cji ma szy ny,

MASZYNY KOMUNALNE
www.mecalac.pl

MECALAC
12MTX 
i AS900 tele

Me ca lac kon stru uje i wy twa rza in no wa cyj ne ma szy ny, któ re zy sku ją co raz więk sze uzna nie firm
dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym. Swą ro sną cą po pu lar ność za wdzię cza ją przede wszyst -
kim wy so kiej ja ko ści wy ko na nia oraz du żej wszech stron no ści, gdyż ce chy te po zwa la ją sku tecz -
ne kon ku ro wać na bar dzo wy ma ga ją cym ryn ku. Nic dziw ne go, że ma szy ny fran cu skiej mar ki do -
sko na le spraw dza ją się na przy kład w pra cach zwią za nych z let nim utrzy ma niem dróg.

a Uni wer sal ność ma szyn Me -
ca lac spra wia, że koszt ich
za ku pu zwra ca się znacz nie
szyb ciej. Fir ma oszczę dza
rów nież na kosz tach za trud -
nie nia, gdyż je den ope ra tor
jest w sta nie wy ko nać pra cę
kil ku pra cow ni ków

s Me ca lac 12MTX to uni we sr -
sal na ma szy na, któ ra w za -
leż no ści od za sto so wa ne go
osprzę tu z po wo dze niem
mo że peł nić róż no rod ne
funk cje

Duet do zadań specjalnych
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ste ro wa nie osprzę tem od by wa się bar dzo pre cy -
zyj nie. War to wie dzieć, że kom plet ny układ jest
ob ję ty do ży wot nią gwa ran cją pro du cen ta.
Pro jek tu jąc ła do war kę Me ca lac AS 900 Te le kon -
struk to rzy wie le uwa gi po świę ci li za pew nie niu
opty mal nych wa run ków pra cy ope ra to ra. Dzię ki
te mu mo że on pre cy zyj nie wy ko ny wać swe za da -
nia, zwięk sza jąc wy daj ność i bez pie czeń stwo
pra cy. I tak ope ra tor ma szy ny ma do dys po zy cji
no wo cze sną ta bli cę roz dziel czą z in tu icyj nie roz -
miesz czo ny mi przy rzą da mi, a do sko na łą wi docz -
ność za pew nia ją mu du że prze szkle nia. W tym
wzglę dzie nie ba ga tel ną ro lę od gry wa okno da -
cho we, któ re po zwa la na wy god ne „śle dze nie”
na rzę dzia ro bo cze go przy ope ro wa niu na du żych
wy so ko ściach, na przy kład pod czas za ła dun ku
wy wro tek. Po za tym ka bi na jest zna ko mi cie wy ci -
szo na, a jej wnę trze od po wied nio za bez pie czo ne
przed wni ka niem ku rzu, co w zna czą cy spo sób
ogra ni cza zmę cze nie ope ra to ra.
W efek cie uni ka to we wła ści wo ści użyt ko we ła do -
war ki Me ca lac AS 900 Te le spra wia ją, że ma szy -
na mo że być opty mal nym roz wią za niem
przy prze ła dun ku od pa dów, ob słu dze so la rek,
let nim i zi mo wym utrzy ma niu dróg czy pra cach
zwią za nych z ar chi tek tu rą kra jo bra zu. 
Chy ba jesz cze więk sze moż li wo ści pod wzglę -
dem wszech stron no ści za sto so wa nia ofe ru je ko -
lej ny mo del – Me ca lac 12MTX. Moż na od nieść
wra że nie, że w tym wy pad ku kon struk to rzy sku -
pi li się, aby jesz cze bar dziej upro ścić pro ces
prze kształ ca nia ma szy ny w za leż no ści od ak tu al -
nych po trzeb.Te mu słu ży po je dyn czy se lek tor
– uni ka to wa funk cja ma szy ny Me ca lac, któ ra
umoż li wia 12MTX na tych mia sto wą zmia nę kon -
fi gu ra cji. Jed nym pro stym ge stem ope ra tor jest
w sta nie usta wić ste ro wa nie w tryb ko par ko wy
lub ła do war ko wy oraz wpro wa dzić ma szy nę
w tryb par ko wa nia lub jaz dy. Na tu ral nie zmia -
na try bu do ty czy nie tyl ko tych dwóch pod sta -
wo wych funk cji. W za leż no ści od za sto so wa ne -
go osprzę tu do dat ko we go rów nie szyb ko ma -
szy nę moż na zmie nić w sku tecz ną ko siar kę, za -
mia tar kę czy od śnie żar kę.

Oczy wi ście sa mo in no wa cyj ne roz wią za nie do ty -
czą ce zmia ny try bu pra cy nie za pew ni sku tecz ne go
wy ko ny wa nia tak róż no rod nych za dań. Do te go po -
trzeb ne są tak że od po wied nie pa ra me try tech no lo -
gicz ne. I tak mo del ten na pę dza ny jest sil ni kiem
o mo cy od 74 (sta ge IIIB) do 85 kW (sta ge IV).
Umoż li wia on wa żą cej bli sko 10 ton ma szy nie po ru -
sza nie się z mak sy mal ną pręd ko ścią do 32 km/h.
W funk cji ła do war ki dys po nu je si łą od spa ja nia 6.400
(daN), a mak sy mal ny cię żar ła dun ku to 7.100 kg,
a ja ko ko par ka mo że ko pać do głę bo ko ści po -
nad czterech me trów. Du żą za le tą – przy da ją cą się
zwłasz cza w cia snych, gę sto za bu do wa nych prze -
strze niach miej skich – są jej kom pak to we wy mia ry.
Cał ko wi ta sze ro kość ma szy ny wy no szą -
ca 2.380 mm oraz ma ły pro mień za wra ca nia umoż -
li wia ją pra cę ma szy ny w miej scach nie do stęp nych
dla wie lu in nych ła do wa rek z te go seg men tu.
Po dob nie jak ła do war ka AS 900 Te le tak że mo -
del 12MTX wy po sa żo ny jest w bar dzo no wo cze sną,
prze stron ną i kom for to wą ka bi nę. Uwa gę zwra ca
przede wszyst kim bar dzo du ża po wierzch nia prze -
szkleń, któ re umoż li wia ją ope ra to ro wi ni czym nie
nie za kłó co ną ob ser wa cję ca łe go ob sza ru wo kół
ma szy ny. Ta ce cha od gry wa w tym wy pad ku
szcze gól nie waż ną ro lę, gdyż do sko na ła wi docz -
ność jest wa run kiem ko niecz nym do osią gnię cia
mak sy mal nej sku teczno ści pra cy pod czas wy ko ny -
wa nia róż no rod nych za dań. Pa mię taj my, że w za -
leż no ści od za sto so wa ne go osprzę tu ła do war kę
moż na wy ko rzy sty wać na przy kład do za mia ta nia
cią gów ko mu ni ka cyj nych lub ko sze nia po bo czy
dro go wych. A wte dy i wie lu in nych wy pad kach je -
dy nie opty mal na wi docz ność spra wia, że za da nia
wy ko ny wa ne są spraw nie i bez piecz nie.
I wła śnie wszech stron ność ma szyn Me ca lac mo że
spra wiać, że są one do sko na łą al ter na ty wą do za -
stą pie nia kil ku spe cja li stycz nych ma szyn. A ko rzy -
ści to nie tyl ko niż sze kosz ty za ku pu, ale tak że te
zwią za ne z ich eks plo ata cją. Nie ba ga tel ny wpływ
na opła cal ność za ku pu ma szy ny ma też ła twość
ob słu gi ser wi so wej i wy so ka ja kość oraz trwa łość
kom po nen tów. Istot ne zna cze nie ma też kosz t za -
trud nie nia per so ne lu. Je den ope ra tor wy ko nywać
mo że bo wiem wie le róż no rod nych za dań.

a Dłu gie ra mię mo de lu 12MTX 
s po po łą cze niu z ko siar ką

umoż li wia sku tecz ne ko sze -
nie po bo czy dro go wych. Mo -
że też stwo rzyć zgra ny tan -
dem z za gęsz czar ką pły to wą

s Ła do war ka Me ca lac AS 900
Te le z ra cji swych kom pak -
to wych gabarytów ide al nie
na da je się do prac wy ko ny -
wa nych w gę sto za bu do wa -
nych te re nach miej skich
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Dzia ła nie WRS 200 spro wa dza się do po le wa nia
chwa stów wrząt kiem po da wa nym pod nie wiel kim
ci śnie niem. Za mon to wa ny z ty łu no śni ka na rzę dzi
po tęż ny agre gat grzew czy o mo cy 105 kW pod -
grze wa wo dę do 98°C w nie ca łe 2 mi nu ty. Ob fi te
zra sza nie i wy so ka tem pe ra tu ra po wo du ją ob -
umie ra nie chwa stów bez sto so wa nia che mi ka -
liów. W prze ci wień stwie do roz wią zań wy ko rzy -
stu ją cych pa rę wod ną lub otwar ty ogień – go rą ca
wo da nisz czy rów nież ukry te w spo inach par tie
ko rze ni ro ślin. Do sko na le spraw dza się na syp -
kich na wierzch niach mi ne ral nych, ta kich ja kie
naj czę ściej wy stę pu ją w par ko wych alej kach.
Oprócz usu wa nia chwa stów urzą dze nie z po wo -
dze niem moż na sto so wać do efek tyw ne go my cia
chod ni ków i in nych cią gów ko mu ni ka cyj nych.
Oprócz chwa stów ko lej ną nie przy jem ną i iry tu ją cą
pla gą w du żych mia stach są graf fi ti i gu ma do żu -
cia, któ rych usu nię cie by ło do tej po ry trud ne
i cza so chłon ne. W po łą cze niu z wy so ko ci śnie nio -
wym pi sto le tem i kom pa ty bil nym osprzę tem
WRS 200 usu wa gu mę do żu cia zim ną wo dą
w cią gu kil ku se kund i au to ma tycz nie umiesz cza
ją w zbior ni ku. Po dob nie ła two i sku tecz nie usu -
nię te zo sta je też graf fi ti. Ci śnie nie ro bo cze 200 bar
za pew nia wy so ką wy daj ność. Ma szy na mo że być
do po sa żo na w ak ce so ria ta kie jak gło wi ca
do czysz cze nia po wierzch ni pła skich FR lub dy sza
ro ta cyj na do usu wa nia trud nych za nie czysz czeń.
Urzą dze nie jest prze zna czo ne do sto so wa nia
na wszyst kich no śni kach na rzę dzi i za mia tar kach
Kärcher. Na to miast w za leż no ści od wy bra ne go
no śni ka moż na sto so wać zbior ni ki wo dy o róż nej
po jem no ści – od 350 do 800 li trów. Z ko lei re gu lo -
wa na w płasz czyź nie po zio mej li stwa spry sku ją ca
o sze ro ko ści 1 me tra, wy po sa żo na jest w sześć

dysz ci śnie nio wych oraz dwie do dat ko we skraj ne,
co za pew nia sta łą sze ro kość ro bo czą wy no szą -
cą 1,30 me tra. War to za zna czyć, że nie wiel kie
roz mia ry i kon struk cja miesz czą ca się w ob ry sie
no śni ka na rzę dzi umoż li wia spraw ne ma new ro -
wa nie ma szy ną na wet w wą skich alej kach i w za -
tło czo nych prze strze niach miej skich. Po za tym
kie row ca mo że ste ro wać ze wnętrz ny mi dy sza mi
z ka bi ny, a to za pew nia płyn ne cy kle ro bo cze
i du żo mniej sze zmę cze nie ope ra to ra.
Pra ca z uży ciem go rą cej czy stej wo dy nie stwa rza
za gro że nia po ża ro we go, jest bez piecz na dla na -
wierzch ni i nie sta no wi ob cią że nia dla śro do wi ska.
Deszcz i wiatr nie są prze szko dą dla sto so wa nia
tej me to dy, a uzy ska ny efekt, w po sta ci uni ce -
stwie nia chwa stów wraz z sys te mem ko rze ni, jest
trwa ły. Uży cie sys te mu wraz z no śni kiem al bo za -
mia tar ką Kärcher do sko na le wpi su je się w fi lo zo fię
fir my sta wia ją cej so bie za cel do star cze nie ca ło -
rocz nych, wie lo funk cyj nych roz wią zań dla firm ko -
mu nal nych, za rząd ców te re nów zie lo nych i dróg.

Eko lo gicz ne 
i sku tecz ne 
od chwasz cza nie

Przy staw ka WRS 200 to in no wa cyj ny i przy ja zny dla śro do wi ska sys tem zwal cza nia chwa stów.
Po wstał w opar ciu o bo ga te do świad cze nie kon struk to rów fir my Kärcher w za kre sie tech no lo gii
ci śnie nio wej z wy ko rzy sta niem zim nej i go rą cej wo dy. W efek cie fir my ko mu nal ne otrzy ma ły na -
rzę dzie sku tecz ne nie tyl ko przy usu wa niu chwa stów, ale tak że in nych uciąż li wych za bru dzeń.

s Oprócz usu wa nia chwa stów
urzą dze nie z po wo dze niem
moż na sto so wać do efek tyw -
ne go my cia chod ni ków i in -
nych cią gów ko mu ni ka cyj nych

a In no wa cyj ny sys tem słu żą -
cy do usu wa nia i za po bie -
ga nia od ra sta niu chwa stów
Kärcher WRS 200 sta no wi
do sko na łą, eko lo gicz ną al -
ter na ty wę dla kon wen cjo -
nal nych sys te mów ba zu ją -
cych na uży ciu her bi cy dów
al bo otwar te go ognia
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I to wła śnie w ce lu za spo ko je nia ro sną cych po trzeb ryn ku in ży -
nie ro wie Or ka na sys te ma tycz nie pro jek tu ją ko lej ne roz wią za -
nia, któ re po zwa la ją klien tom wy brać pro dukt opty mal nie do -
pa so wa ny do ich wymagań. W efek cie ofer ta spół ki za spo ka ja
po trze by róż no rod nych klien tów, w tym prze wa ża ją cej więk -
szo ści firm ko mu nal nych. W tym wy pad ku ofer ta ad re so wa na
jest przede wszyst kim do firm zaj mu ją cych się utrzy ma niem
dróg oraz pie lę gna cją te re nów zie lo nych. Po za tym spół ka pro -
du ku je za mia tar ki dro go we, rę ba ki do ga łę zi, płu gi do śnie gu,
fre zar ki do pni oraz sze ro ką ofer tę ko sia rek bi ja ko wych.
Wśród klien tów Or ka na du żym za in te re so wa niem cie szą się
ko siar ki. Nie ma w tym nic dziw ne go, gdyż ich pro jek to wa niem
zaj mu je się do świad czo na ka dra kon struk to rów, któ ra na pod -
sta wie opi nii klien tów oraz naj now szych tech no lo gii po tra fi
stwo rzyć pro dukt w opty mal ny spo sób łą czą cy ja kość z kosz -
ta mi za ku pu. W su mie w ofer cie spół ki znaj du je się ca ła ga ma
ko sia rek, ale przed się bior stwa ko mu nal ne na pew no do ce nią
ko siar ki bi ja ko we z se rii ORKAN KTBC/Z, gdyż są to ma szy ny
do za dań spe cjal nych, prze zna czo ne dla wy ma ga ją cych użyt -
kow ni ków. O ich uni kal no ści i przy dat no ści w naj trud niej szych
pra cach de cy du je mię dzy in ny mi sze reg za bez pie czeń, któ re
po zwa la ją na dłu go trwa łe i efek tyw ne użyt ko wa nie ko siar ki.
Po za tym cha rak te ry zu ją je cięż kie młot ki bi ja ko we (mo gą roz -
bi jać ga łę zie i krza ki), so lid na kon struk cja ko mo ry ro bo czej,
a tak że nie zwy kle wy trzy ma ły pan to graf. Ko siar ka wy po sa żo na
jest w za bez pie cze nie me cha nicz ne na jaz do we, a tak że zam ki
hy drau licz ne, któ re za my ka ją układ i unie moż li wia ją opad nię -
cie ma szy ny na wet przy ze rwa niu lub uszko dze niu wę ży hy -
drau licz nych. Ce chy wy róż nia ją ce se rię ko sia rek bi ja ko wych
ORKAN KTBC/Z to przede wszyst kim za bez pie cze nie sprę ży -

no we pan to gra fu, któ re unie moż li wia je go uszko dze nie pod -
czas ude rze nia. Ko siar ki wy po sa żo ne są we wło skie prze kład -
nie ką to we mar ki CMR i ro tor mul czu ją cy o po więk szo nej śred -
ni cy z młot ka mi bi ja ko wy mi uło żo ny mi w ukła dzie spi ra li. Ta ki
układ ob ni ża za po trze bo wa nie mo cy i zwięk sza ja kość roz -
drob nie nia ko szo ne go ma te ria łu. Na to miast uchyl na kla pa re -
wi zyj na ko mo ry ro bo czej umoż li wia ła twe i bez pro ble mo we do -
sta nie się do wa łu i młot ków. Sze ro kość ro bo cza w za leż no ści
od wer sji wa ha się w prze dzia le od 140 do 220 cm, a za le ca na
moc cią gni ków to od 60 do 90 KM. In te re su ją cym uzu peł nie -
niem par ku ma szyn firm ko mu nal nych bę dzie tak że ko siar ka
bi ja ko wa ORKAN KTBC/K. Jest to in no wa cyj na ko siar ka kla sy
cięż kiej wy po sa żo na w otwie ra ną ko mo rę ro bo czą. Prze zna -
czo na jest do wy ka sza nia po bo czy, ro wów, skarp oraz wszel -
kich te re nów zie lo nych. Ko siar ka ofe ro wa na jest w wer sjach

SPRZĘT KOMUNALNY

Pre cy zyj ne 
i wy daj ne 
ko sze nie
Spół ka Or kan sys te ma tycz nie wdra ża do pro duk -
cji ko lej ne ma szy ny prze zna czo ne do prac zie lon -
ko wych i ko mu nal nych. No we pro duk ty ma ją
za za da nie za spo ko ić ro sną ce po trze by na co raz
to lep sze i no wo cze śniej sze urzą dze nia, któ rych
sto so wa nie umoż li wi ich użyt kow ni kom re ali za cję
na wet naj bar dziej skom pli ko wa nych prac. 

a Za bez pie cze nie sprę ży no we pan to gra fu ko siar ki KTBC chro ni go przed uszko dze -
nia mi pod czas ude rze nia
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o sze ro ko ści ro bo czej od 140 do 220 cm, a mo że współ pra co -
wać z cią gni ka mi o mo cy od 60 do 100 KM.
Na to miast ko siar ki bi ja ko we tyl ne ORKAN KTKS ide al nie na da -
ją się do ko sze nia nie użyt ków, w tym za chwasz czo nych po bo -
czy i ro wów przy droż nych. Wał ro bo czy ko siar ki, wy po sa żo ny
w cięż kie młot ki bi ja ko we, roz drab nia ma te riał, na to miast wał
ko piu ją cy (tyl ny) ze skro ba kiem za nie czysz czeń utrzy mu je ko -
siar kę na żą da nej wy so ko ści. Prze suw hy drau licz ny umoż li wia
wy su nię cie ko siar ki oko ło 40 cm w pra wo, dzię ki cze mu ła twiej
moż na ko sić te ren wo kół słu pów, drzew i krze wów. Na to miast
wy so kość ko sze nia moż na re gu lo wać wa łem ko piu ją cym i pło -
za mi. Ko siar ka po sia da otwie ra ną kla pę, dzię ki cze mu
po otwar ciu osło ny do dat ko wo uzy ska my roz rzut ko szo ne go
ma te ria łu. Ofe ro wa ne są w trzech wer sjach z sze ro ko ścią ro bo -
czą – 200, 220 i 240 cm. Wa ga ko sia rek prze kra cza pół to ny,
a za le ca na moc cią gni ka mie ści się w prze dzia le 55-75 KM.
Du żym po wo dze niem cie szą się tak że ko siar ki le śne se rii KL.
Są to pro fe sjo nal ne urzą dze nia prze zna czo ne do nisz cze nia
za ro śli oraz po zo sta ło ści le śnych. Pra ce w trud nych wa run -
kach za wdzię cza ją wy trzy ma łej kon struk cji oraz moc ne mu,
elek tro nicz nie wy wa żo ne mu wa ło wi. Dla te go ko siar ki le śne se -
rii ORKAN KL moż na uży wać do nisz cze nia za ro śli oraz po zo -
sta ło ści le śnych, o gru bo ści do 20 cm. Klien ci wy bie rać mo gą
z dwóch wer sji – z sze ro ko ścią ro bo czą 140 i 180, a ich wa ga
wy no si od po wied nio 850 i 900 kg. Za le ca się sto so wać je w ze -
sta wach z cią gni ka mi i mo cy 70-110 KM. Po dob ne za sto so wa -
nie ma Lek ka Ko siar ka Le śna. Mo że być za cze pio na na tyl nym
lub na przed nim TUZ cią gni ka. Do sko na le spraw dzi się w po -
rząd ko wa niu te re nu po ścin ce drew na. Hy drau licz nie pod no -

szo na kla pa tyl na od sła nia wał ro bo czy i umoż li wia mul czo wa -
nie nie ścię tych drzew i krze wów. Ko siar ką moż na pra co wać
w dwóch kie run kach, re gu lu jąc kla pą hy drau licz ną wy rzut mie -
lo ne go ma te ria łu. Ra ma po chy la ją ca umoż li wia po chy la nie ga -
łę zi i krza ków aby nie blo ko wa ły się tuż przed wa łem ro bo czym
za pew nia jąc szyb kie roz drob nie nie. Na to miast ob ro to we młot -
ki wa łu ma ją moż li wość peł ne go ob ro tu, dzię ki cze mu w ra zie
gwał tow ne go prze cią że nia mo gą się scho wać we wnątrz wa łu
głów ne go, chro niąc me cha nizm ma szy ny, jak rów nież WOM
cią gni ka, przed uszko dze nia mi.

www.orkan.com.pl

a Ko siar ki ORKAN se rii le śnej moż na uży wać do nisz cze nia za ro śli oraz po zo sta ło ści
le śnych o gru bo ści do 20 cm
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Kom ple to wa nie sprzę tu na le ży za cząć przede wszyst kim
od za ku pu uni wer sal ne go no śni ka osprzę tu. Ta ką ro lę
doskonale  peł nić mo gą ła do war ki AVANT, zwłasz cza te re -
pre zen tu ją ce se rie 600 i 700. Opty mal nym przed sta wi cie lem
ła do wa rek Avant se rii 600 do prac zwią za nych z utrzy ma -
niem czy sto ści na dro gach i in nych prze strze niach ko mu ni -
ka cyj nych mo że być mo del 640. Ma szy na może być
wyposażona w wy god ną, kli ma ty zo wa ną, bez piecz ną ka bi -
nę umoż li wia ją cą kom for to wą pra cę przez ca ły rok. Ste ro -
wa nie wy się gni kiem te le sko po wym i hy drau li ką po moc ni czą
od by wa się przy po mo cy przy ci sków umiesz czo nych na joy -
stic ku. Od po wied nią moc za pew nia ła do war ce 26-kon ny sil -
nik, któ ry umoż li wia po ru sza nie się z mak sy mal na pręd ko -
ścią 22 km/h. Po za tym dys po nu je udźwi giem 1.000 kg,
a mak sy mal na wy so kość pod no sze nia to 2,8 metra.
Z ko lei se ria 700 to ma szy ny pre dys po no wa ne do jesz cze
cięż szych, wy ma ga ją cych więk szej mo cy za dań. Udźwig ła -
do wa rek tej se rii to na wet 1.400 ki lo gra mów, czy li o 35%
więk szy niż w se rii 600. Do dat ko wo więk sze wy mia ry ze -
wnętrz ne w spo sób na tu ral ny da ją też lep szą rów no wa gę ma -
sy pod no sze nia. W Se rii 700 roz staw osi jest 30 cm dłuż szy
w po rów na niu do se rii 600. Rów nież nie co więk szy roz miar
kół po pra wia i zwięk sza kom fort jaz dy, szcze gól nie przy du -
żych pręd ko ściach. Przed sta wi cie lem tej se rii, na któ rego
war to zwró cić uwa gę, jest no wy mo del AVANT 760. Ma szy na
jest wy po sa żo na w naj no wo cze śniej szą tech no lo gię na pę du,
umoż li wia ją cą po ru sza nie się z pręd ko ścią 30 km/h. Po za tym
jed nost ka jest bar dzo eko no micz na, a jed no cze śnie ofe ru je
wy so ki mo ment ob ro to wy.
Na tu ral nie sa me ła do war ki są tyl ko no śni ka mi osprzę tu, któ ry mo -
że być wy ko rzy sta ny do let nie go utrzy ma nia dróg. Na szczę ście
je dy nym pro ble mem przed się biorstw, któ re zde cy du ją się na ofer -
tę SERAFIN P.U.H. An drzej Se ra fin sta no wić bę dzie bo gac two wy -
bo ru. Bę dą bo wiem mie li do dys po zy cji kil ka dzie siąt róż ne go ro -
dza ju kom pa ty bil nych z ła do war ka mi AVANT, przy sta wek. Z nich

bez tru du skom ple tu ją ca ły ze staw przy rzą dów, któ ry uła twi im re -
ali za cję wszel kie go ty pu prac kon ser wa cyj nych. 
I tak fir my ko mu nal ne ma ją do dys po zy cji ca łe se rie szczo tek
ob ro to wych, któ re są ła twiej sze w ob słu dze i w po rów na niu
z po przed ni mi mo de la mi są te raz bar dziej wy daj ne. Do stęp ne
są w dwóch sze ro ko ściach ro bo czych – 1.500 i 2.000 mm
– szczo tek ob ro to wych bez za sob ni ka dla ła do wa rek se rii 600-
700. Szczot ka stan dar do wo jest wy po sa żo na w na pę dza ny sil -
ni kiem elek trycz nym si łow nik re gu lu ją cy kąt na tar cia i si łę do ci -
sku do pod ło ża. Ozna cza to ła twiej sze to cze nie się mio tły i wy -
god ną pra cę z po zy cji fo te la ope ra to ra. Zu peł nie no wy me cha -
nizm pły wa ją cy spra wia, że te raz za miast kół szczot ka spo czy -
wa na wło siu i oś uno si się swo bod nie. To gwa ran tu je w trak cie
pra cy mniej ha ła su, zwięk sza też po wierzch nię oczysz czo ną.
Po za ob ro to wy mi do stęp ne są też no we szczot ki zbie ra ją ce.
Cha rak te ry zu ją się one pły wa ją cą osią oraz spe cjal nie za pro -
jek to wa nym sys te mem zra sza nia wo dą w ce lu wy eli mi no wa nia
py le nia w cza sie pra cy. Do dat ko wo no wa kon struk cja i obu do -
wa za pew nia ją więk szą szczel ność w trak cie pra cy. Gwa ran tu -
je to bar dziej efek tyw ne zbie ra nie i od kła da nie w za sob ni ku.
Z ko lei szczot ka ob ro to wa z za sob ni kiem to spe cjal ne na rzę -
dzie do sprzą ta nia du żych pla ców i ulic. Trzy du że ko ła pod po -
ro we gwa ran tu ją płyn ną i ła twą ob słu gę. Opcjo nal nie wy po sa -
żo na w szczot kę bocz ną umoż li wia za mia ta nie ulic przy kra -
węż ni kach. Opróż nia nie za sob ni ka od by wa się za po mo cą si -
łow ni ka ste ro wa ne go dźwi gnią hy drau li ki po moc ni czej.
War to pa mię tać, że do czysz cze nia ulic w wie lu wy pad kach z po -
wo dze niem moż na uży wać za miast szczo tek wy so ko ci śnie nio -
wych my jek. Stru mie nie wo dy pod wy so kim ci śnie niem są rów nie
sku tecz ne, jak ob ra ca ją ce się szczot ki. Dzia ła ją jak ostrza, spy -
cha jąc brud, bło to, piach oraz in ne trud ne do usu nię cia za bru -
dze nia w po żą da nym kie run ku. Są też przy ja zne śro do wi sku, bo
isto tą tej me to dy jest brak szko dli we go py le nia, a naj now sze
urzą dze nia są bar dzo oszczęd ne i zu ży wa ją nie wiel kie ilo ści wo -
dy. Myj ki, które ma w swej ofer cie SERAFIN P.U.H. Andrzej
Serafin to pro duk ty re no mo wa ne go i do brze zna ne go tak że
na pol skim ryn ku fiń skie go pro du cen ta Dy na set. Przy sto so wa -

www.serafin-maszyny.com

Za mio tą, sko szą i jeszcze umy ją 
Róż no rod ność prac ja kie są do wy ko na nia w let nim utrzy ma niu dróg, wy ma ga róż no rod nych
ma szyn i po jaz dów spe cja li stycz nych. Kosz ty zwią za ne z ich za ku pem moż na ogra ni czyć dzię -
ki ma szy nom zdol nym współ pra co wać z sze ro ką ga mą osprzę tu do dat ko we go, a kom plet ną
ofer tę w tym za kre sie ma SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin.

a Ko siar ka na ra mie niu hy drau licz nym umoż li wia bez piecz ne i efek tyw ne ko sze nie
po bo czy, skarp oraz przy droż nych ro wów

a SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin ma w ofer cie szczot ki ob ro to we, któ re dzię ki re gu -
lo wa nej si le do ci sku do pod ło ża sku tecz ne oczysz czą każ dą na wierzch nię
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ne są one do współ pra cy z więk szo ścią po jaz dów prze zna czo -
nych do kon ser wa cji i utrzy my wa nia czy sto ści ulic. Moż na je
sto so wać na wet w ze sta wach z wie lo ma za mia tar ka mi. Po za
tym bez pro ble mu moż na je łą czyć z cią gni ka mi, ła do war ka mi
ko ło wy mi, cię ża rów ka mi i prak tycz nie z do wol ny mi po jaz da mi
ko mu nal ny mi. W ofer cie przed się bior stwa Se ra fin znaj du je się
sie dem ro dza jów my jek ci śnie nio wych KPL. Pod sta wo wa róż -
ni ca to wiel kość zbior ni ka na wo dę oraz mak sy mal ne go ci śnie -
nia, któ re w za leż no ści od mo de lu wa ha się w gra ni cach
od 200 do na wet 800 bar. Pod wzglę dem wiel ko ści zbior ni ka
wo dy urzą dze nia wy po sa żo ne są w za sob ni ki o po jem no -
ściach od 270 do na wet 1200 li trów (mo de le KPL 1200-220). 
Po za myj ka mi z wła sny mi zbior ni ka mi wo dy fir ma po sia da tak że
myj ki bez zbior ni ków. Ak tu al nie w ofer cie jest pięć ta kich urzą -
dzeń. Dys po nu ją one po rów ny wal ny mi pa ra me tra mi co myj ki ze
zbior ni kiem i po dob nie jak one mo gą współ pra co wać prak tycz -
nie z każ dym po jaz dem. Na to miast war to wie dzieć, że wy ko rzy -
sty wa ne w myj kach pom py Dy na set HPW są ofe ro wa ne tak że ja -
ko sa mo dziel ne pro duk ty. SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
sprze da je kil ka na ście ta kich urzą dzeń, co da je moż li wość do -
bra nia opty mal ne go sprzę tu. A ma ją one sze ro kie za sto so wa -
nie, gdyż moż na je sto so wać przy czysz cze niu ru ro cią gów, ka -
na li za cji, kon te ne rów, po jem ni ków na śmie ci, do cię cia stru mie -
niem wo dy, czy też w pia sko wa niu. Współ pra cu ją z róż ne go ty -
pu po jaz da mi, ce chu ją się li nio wą re gu la cją prze pły wu i ci śnie -
nia (w za kre sie od 0 do 100%), a brak ele men tów ob ro to wych
i du ża wy trzy ma łość gwa ran tu je ni skie kosz ty utrzy ma nia.
Do za dań służb zaj mu ją cych się let nim utrzy ma niem na le ży
nie tyl ko dba nie o czy stość na wierzch ni dro go wej, ale tak że

po bo czy dro go wych. W tym wy pad ku naj częst sze pra ce kon -
ser wa cyj ne po le ga ją na ko sze niu po bo czy. Do ta kich prac
ide al nym na rzę dziem mo że być ko siar ka młot ko wa na ra mie -
niu hy drau licz nym. To spra wia, że ko sze nie po bo czy dróg, ro -
wów, skarp, nad brze ży i in nych trud no do stęp nych miejsc jest
ła twe i bez piecz ne. Ko siar ka wy po sa żo na jest w za wo ry pro -
por cjo nal ne oraz joy stick, któ ry za pew nia płyn ne i do kład ne
ste ro wa nie wy się gni kiem oraz ko siar ką. Ko siar ka jest kom pa -
ty bil na z ła do war ka mi Avant, ale w ce lu za pew nie nia ochro ny
ope ra to ra za le ca się stosować ła do war ki wy po sa żo ne w ka bi -
ny L, LX lub DLX. Na to miast w wy pad ku ła do wa rek se rii 600
za le ca się za mon to wa nie do dat ko we go ob cią że nia, któ re po -
zwo li za cho wać opty mal ną sta bil ność.

a Za mia tar ki sto so wa ne do czysz cze nia ulic i par kin gów nie tyl ko sku tecz nie usu wa -
ją brud, ale jed no cze śnie są przy ja zne dla śro do wi ska
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Ma szy ny Hu sqvar na zo sta ły za pro jek to wa ne
w tro sce o kom fort pra cy ich użyt kow ni ków, ope -
ra to rów tak, aby spro stać naj bar dziej wy ma ga ją -
cym za da niom. W bo ga tej ofer cie ma szyn pro fe -
sjo nal nych są za rów no du że ko ło we ma szy ny
spa li no we, jak i mniej sze urzą dze nia spa li no we
oraz aku mu la to ro we do prac pie lę gna cyj nych
na mniej szych ob sza rach zie le ni:
• Wy so ko wy daj ne pro fe sjo nal ne Ri de ry z przed -

nim urzą dze niem ro bo czym i ko siar ki o ze ro -
wym pro mie niu skrę tu – do co dzien nej pra cy
na skom pli ko wa nym te re nie i do za dań spe cja -
li stycz nych. Prze gu bo wy układ kie row ni czy
i pła ska kon struk cja urzą dze nia tną ce go po -
zwa la ją na pre cy zyj ne ko sze nie rów nież te re -
nów z na sa dze nia mi i w trud no do stęp nych
miej scach. Do stęp ne przy dat ne przy staw ki
do więk szo ści prac se zo no wych.

• Trak to ry – dla użyt kow ni ków po trze bu ją cych
wy daj nej ma szy ny do pie lę gna cji śred nich i du -
żych ogro dów. Du ży wy bór osprzę tu (le miesz,
przy czep ka, szczot ki), spra wia, że są to ma szy -
ny uni wer sal ne i przy dat ne przez ca ły rok. 

• Ko siar ki spa li no we – wy po sa żo ne w sze reg in -
te li gent nych i prak tycz nych funk cji (BioClip
– roz drab nia nie) uspraw nia ją cych ko sze nie. So -
lid na kon struk cja, pro fe sjo nal ne sil ni ki o du żej
mo cy, kom pak to wy roz miar, er go no mia i ła -
twość ob słu gi. 

• Ko siar ka aku mu la to ro wa – umoż li wia pra cę bez
spa lin, ze zmniej szo nym po zio mem ha ła su.

• Ko siar ki au to ma tycz ne Hu sqvar na Au to mo wer®

z se rii 500 – pra cu ją sa mo dziel nie, tak że na nie -
rów nym te re nie i stro mych zbo czach (do 45 %),
ra dzą so bie z wą ski mi prze jaz da mi, za pew nia ją

wy jąt ko wo wy so ką ja kość ko sze nia. Apli ka cja
Hu sqvar na Fle et Se rvi ces™ umoż li wia ste ro wa -
nie ma szy ną z do wol ne go miej sca.

• Wy ka szar ki pro fe sjo nal ne – wszech stron ne ma -
szy ny do mniej szych, te re nów zie le ni, z licz ny mi
za ro śla mi, wy po sa żo ne w szel ki umoż li wia ją kom -
for to wą, bez piecz ną i wy daj ną pra cę ope ra to ra.

Du że i śred nie te re ny zie le ni 
Do ko sze nia śred nich i du żych te re nów zie le ni la -
tem spraw dzą się wy so ko wy daj ne Ri de ry Hu -
sqvar na. Te za awan so wa ne tech no lo gicz nie ko -
siar ki sa mo jezd ne, nie ma ją so bie rów nych
pod wzglę dem zwrot no ści i wy daj no ści, do cie ra ją
w miej sca wcze śniej nie do stęp ne, wy ko nu jąc pra -
cę w wą skich prze strze niach, na sto kach oraz
na zróż ni co wa nym te re nie, na śred nich i du żych
ob sza rach. Wy po sa żo ne w: prze gu bo wy układ
kie row ni czy, ni sko pro fi lo we urzą dze nie tną ce mo -
co wa ne z przo du, AWD i wspo ma ga nie kie row ni -
cy, za pew nia ją do sko na łą wi docz ność ob sza ru
ro bo cze go z fo te lu ope ra to ra umoż li wia jąc pre cy -
zyj ne cię cie. Dzię ki mon to wa ne mu z przo du urzą -
dze niu tną ce mu ope ra tor ma do sko na ły wi dok
miej sca pra cy. Ozna cza to nie tyl ko moż li wość
wy ka sza nia obrze ży, ale rów nież ko sze nia trud -
no do stęp nych miejsc pod ogro dze nia mi, ław ka -
mi, drze wa mi, krze wa mi itp. Hu sqvar na P 525D
do sko na le spraw dzi się do pie lę gna cji du żych
i śred nich te re nów zie le ni ko mu nal nej, w obiek -
tach ho te lo wych, kon fe ren cyj nych, spor to wych,
czy na roz le głych te re nach osie dli miesz ka nio -
wych. Ni sko po ło żo ny śro dek cięż ko ści ma szy ny,
pro fe sjo nal na prze kład nia i wy daj ny na pęd
na czte ry ko ła za pew nia ją do sko na łą sta bil ność

MASZYNY KOMUNALNE
www.husqvarna.pl

Za dbaj o od po wied nie ma szy ny 
jesz cze przed se zo nem
Pie lę gna cja te re nów zie le ni ko mu nal nej w okre sie let nim, od ko sze nia tra wy du żych, roz le głych
te re nów zie le ni po kształ to wa nie kra jo bra zu to bar dzo czę sto za da nia na trud nym te re nie, wy ma -
ga ją ce wie lu go dzin in ten syw nej, cięż kiej pra cy. Prze zna czo ne do ta kiej pra cy urzą dze nia mu szą
cha rak te ry zo wać się nie za wod no ścią, trwa ło ścią i efek tyw no ścią. 

d Ridery Husqvarny pozwalają
na pracę w zróżnicowanym
terenie. Na przykład bez
kłopotów radzą sobie nawet
na stromych stokach

a Za mon to wa ne z przo du ma -
szy ny urzą dze nie tną ce
umoż li wia ope ra to ro wi do -
sko na ły wi dok na ko szo ny
are ał. Wpły wa to ko rzyst nie
na efek tyw ność i bez pie -
czeń stwo pra cy

a W pro fe sjo nal nym za rzą dza -
niu ma szy na mi na pew no
po mo że usłu ga Hu sqvar na
Fle et Se rvi ces™
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i przy czep ność ma szy ny na po chy łym, czy śli -
skim pod ło żu. Zwar ta bu do wa ma szy ny de cy du je
o jej przy dat no ści za rów no w za sto so wa niach sta -
cjo nar nych, jak i wy ma ga ją cych prze wo że nia
(spół dziel nie miesz ka nio we, gmi ny, fir my usłu go -
we). Wy trzy ma łe kom po nen ty zwięk sza ją trwa -
łość użyt ko wą ma szy ny i ogra ni cza ją jej prze sto -
je. Przy staw ki ta kie jak: łyż ka czo ło wa, szczot ka,
le miesz skła da ny czy ka bi na umoż li wia ją wy daj ne
wy ko rzy sta nie ma szy ny przez ca ły rok. 
– Ri de ry to gru pa ma szyn stwo rzo nych z my ślą
o do star cza niu róż no rod nych roz wią zań w za leż -
no ści od po trzeb do pra cy przez ca ły rok. Sze ro ki
wy bór osprzę tu i ak ce so riów po zwo li wy ko rzy stać
te ma szy ny do wie lu roż nych za dań pod czas utrzy -
ma nia te re nów ze wnętrz nych. Przy cze py, szczot ki,
roz sie wa cze, le mie sze i wie le in nych przy sta wek
za pew nią ma szy nie uni wer sal ność i go to wość
do wy ko na nia więk szo ści prac. Urzą dze nie tną ce
Com bi umoż li wia dwa wy daj ne sys te my ko sze nia:
BioClip® (roz drab nia nie) oraz wy rzut tyl ny. Ser wis
i czysz cze nie Ri de ra są bar dzo pro ste – za pew nia
Pa weł Przy wóz ki, eks pert fir my Hu sqvar na. 
Do wy so kiej tra wy i roz le głych, rza dziej ko szo -
nych te re nów zie le ni doskonale spraw dzi się ko -
siar ka bi ja ko wa Hu sqvar na.
Mniej sze, trud ne i wy ma ga ją ce ob sza ry 
W przy pad ku mniej szych, za nie dba nych po -
wierzch ni, z licz ny mi chwa sta mi, nie wiel ki mi krze -
wa mi i za ro śla mi po moc ne bę dą rów nież pro fe -
sjo nal ne wy ka szar ki Hu sqvar na se rii 500. Ma szy -
ny te wy róż nia wy so ka wy daj ność, nie wiel ka ma -
sa i do bre wy wa że nie. Ope ra tor wy ko na pra ce
mniej szym wy sił kiem, w moż li wie naj krót szym
cza sie. Sze ro ki wy bór ma szyn i prak tycz nych ak -
ce so riów po zwo lą z ła two ścią do pa so wać ma szy -
nę do in dy wi du al nych po trzeb. Wy ka szar ki Hu -
sqvar na są wy po sa żo ne w wy jąt ko we sil ni ki
X‑TORQ®, któ re po zwa la ją na re duk cję spa lin
na wet o 75% i zwięk sza ją wy daj ność pa li wo wą
o 25%. Ma szy ny wy po sa żo ne są w wy łącz ni ki po -
wra ca ją ce au to ma tycz nie do po zy cji wyj ścio wej,
co uła twia po now ny roz ruch. Dzię ki te mu ma szy -
na jest za wsze go to wa do pra cy. 

Wy ka szar ka mi Hu sqvar na użyt kow nik sko si znacz -
nie więk szy ob szar niż więk szo ścią in nych ma -
szyn. Osią gnę li śmy to, opty ma li zu jąc prze kład nię
do pra cy z sil ni kiem du żej mo cy. Ma szy na mo że
pra co wać żył ką znacz nie więk szej dłu go ści, dzię ki
cze mu przy każ dym ob ro cie wy ka sza my więk szy
ob szar, co prze kła da się na więk szą wy daj ność
pra cy, po zwa la jąc szyb ciej ją skoń czyć. Dzię ki
sku tecz ne mu tłu mie niu drgań, na wet dłu go trwa ła
pra ca mo że prze bie gać dla ope ra to ra kom for to wo
i wy daj nie. Po przez od dzie le nie zbior ni ka i uchwy -
tów od sil ni ka i urzą dze nia tną ce go za po mo cą
sta ran nie do bra nych ele men tów amor ty zu ją cych,
ogra ni czy li śmy drga nia uchwy tów do nie zwy kle ni -
skie go po zio mu – in for mu je Pa weł Przy wóz ki,
eks pert fir my Hu sqvar na. 
Kon tro la dzię ki sys te mo wi za rzą dza nia flo tą ma szyn
W ce lu pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia ma szy na mi
war to za in te re so wać się z usłu gą Hu sqvar na Fle et
Se rvi ces™. Wy star czy do dać czuj nik Hu sqvar na
do każ dej ma szy ny, aby otrzy my wać na bie żą co
in for ma cje o ich pra cy. Sys tem po wia do mi Cię
o ko niecz no ści prze glą du, prze bie gu pra cy sil ni -
ka i hi sto rii ser wi so wa nia, a tak że ostat nim za re je -
stro wa nym po ło że niu ma szy ny. Hu sqvar na Fle et
Se rvi ces™ to in te li gent ne roz wią za nie opar te
na pra cy w chmu rze. Da je moż li wość ste ro wa nia,
mo ni to ro wa nia i kon tro li ca łej flo ty ma szyn z po -
zio mu lap to pa, ta ble tu czy smart fo na. 
– Usłu ga HFS ma szcze gól ne zna cze nie dla za rząd -
ców pro fe sjo nal nej pie lę gna cji zie le ni, po sia da ją -
cych w swo im par ku ma szy no wym róż ne ma szy ny.
Wy star czy za mo co wać czuj nik HFS w po szcze gól -
nych ma szy nach (bez wzglę du na mar kę pro du cen -
ta), aby mieć peł ną kon tro lę nad ca łym par kiem
ma szyn. Dzię ki Fle et Se rvi ces™ w bar dzo pro sty
spo sób moż na spraw dzić li stę in wen ta ry za cyj ną
i uzy skać in for ma cję o ilo ści ma szyn każ de go ro -
dza ju. Sys tem przy po mni rów nież o ko niecz no ści
prze glą du i ser wi su ma szyn. To zna czą co opty ma li -
zu je kosz ty, sys tem pra cy i za rzą dza nia par kiem
ma szyn, zmniej sza jąc nie ocze ki wa ne prze sto je lub
nie pla no wa ne opóź nie nia – mó wi Pa weł Przy wóz ki,
eks pert Hu sqvar na Po land Sp. z o.o.

f Pro fe sjo nal ne wy ka szar ki
Hu sqvar ny cha rak te ry zu ją
się nie wiel ką ma są, ale wy -
so ką wy daj no ścią. Za wdzię -
cza ją to moc nym i uni kal -
nym sil ni kom X -TORQ®,
któ re cha rak te ry zu ją się niż -
szą o 75% emi sją spa lin
oraz niż szym o 25% zu ży -
ciem pa li wa

d Pła ska kon struk cja urzą dze -
nia tną ce go po zwa la na pre -
cy zyj ne ko sze nie rów nież te -
re nów z ogra ni czo nym do stę -
pem, jak wo kół par ko wych
ła wek, drzew i krze wów



Gru pa CIECH pro wa dzi in ten syw ne dzia ła nia,
ma ją ce na ce lu po pu la ry za cję chlor ku wap nia ja -
ko środ ka ogra ni cza ją ce go kurz i pył na dro gach,
par kin gach, pla cach i po dwór kach. Ten ma ło
w Pol sce zna ny spo sób, w wie lu roz wi nię tych kra -
jach jest sto so wa ny z po wo dze niem nie tyl ko
w ce lu ogra ni cze nia py le nie i ku rzu. Dzię ki wła ści -
wo ściom zwięk sza ją cym wy trzy ma łość i in te gral -
ność nie utwar dzo nych na wierzch ni przy czy nia
się do znacz ne go, bo się ga ją ce go na wet 80 pro -
cent, ogra ni cze nia kosz tów utrzy ma nia dróg.
W ten spo sób sto so wa nie chlor ku wap nia nie tyl -
ko zmniej sza kosz ty funk cjo no wa nia, na przy kład
sa mo rzą dów i in nych od po wie dzial nych za stan
dróg in sty tu cji, ale tak że wpły wa na po pra wę ja -
ko ści ży cia miesz kań ców.
W Pol sce ca ły czas licz ba nie utwar dzo nych dróg,
par kin gów, pla ców czy po dwó rek jest zna czą ca.
Tym cza sem nie utwar dzo ne te re ny, w tym dro gi
szu tro we, sta no wią pro blem ze wzglę du na niż -
szą trwa łość oraz wy so kie kosz ty utrzy ma nia.
Dro gi szu tro we ma ją ne ga tyw ny wpływ na kom -
fort ży cia miesz kań ców z uwa gi na wy so kie za py -
le nie. We dług spe cja li stycz nych ba dań każ dy sa -
mo chód po ru sza ją cy się dro gą nie utwar dzo ną
mo że po wo do wać uby tek po nad 600 kg ma te ria -
łu wierzch nie go rocz nie/km, co zde cy do wa nie
pod wyż sza kosz ty czę stej kon ser wa cji dróg. Co
wię cej, kurz wpły wa ne ga tyw nie na es te ty kę oto -
cze nia, kom fort ży cia oraz kosz ty po no szo ne
przez miesz kań ców, m.in. po przez ko niecz ność
czysz cze nia ele wa cji i czę ste go my cia okien, za -
py cha nie się fil trów w kli ma ty za to rach czy kurz
do sta ją cy się do wnę trza po miesz czeń.
Dla te go dla osób i pod mio tów od po wie dzial nych
za utrzy ma nie te go ty pu nie utwar dzo nych po -
wierzch ni, Gru pa CIECH, mię dzy na ro do wy kon -
cern che micz ny z pol ski mi ko rze nia mi, ofe ru je
sku tecz ne i ta nie roz wią za nie w po sta ci chlor ku
wap nia. Jest ono sto so wa ne od lat w wie lu roz wi -
nię tych kra jach – w Skan dy na wii, kra jach al pej -
skich, Ka na dzie oraz USA. Za sto so wa nie chlor ku

wap nia za pew nia dłu go trwa łą ochro nę dróg
przed ero zją na wierzch ni, ogra ni cza two rze nie się
wy bo jów i ko le in oraz eli mi nu je py le nie. Re du ku je
też koszt za ku pu ma te ria łów słu żą cych do wy peł -
nie nia i kon ser wa cji dróg na wet o 80%, a kosz ty
uży cia sprzę tu i si ły ro bo czej – na wet o 50%. Z ko -
lei przy re gu lar nym sto so wa niu zmniej sza czę sto -
tli wość prac re ge ne ra cyj nych, na wet o 10 lat!
– To roz wią za nie, któ re jest w sta nie po go dzić po -
trze by miesz kań ców w za kre sie kom for tu ży cia 
z moż li wo ścia mi fi nan so wy mi miast, gmin, przed -
się biorstw czy osób fi zycz nych. War to pod kre ślić,
że za sto so wa nie chlor ku wap nia jest bar dziej
opła cal ne w po rów na niu z in ny mi środ ka mi słu żą -
cy mi do re duk cji py łów – np. emul sji ole jo wych
czy wo dy. Chlo rek wap nia jest rów nież pro duk -
tem przy ja znym dla śro do wi ska na tu ral ne go
i przy od po wied nim uży ciu nie ma ne ga tyw ne go
wpły wu na ro śli ny i zwie rzę ta – mó wi Han na Gisz -
ter, dy rek tor sprze da ży w Bu si ness Unit So da
z Gru py CIECH.
Gru pa CIECH sprze da je chlo rek wap nia w po sta -
ci ła two roz pusz czal nych w wo dzie płat ków, 
w wor kach po li ety le no wych o po jem no ści 25 kg
lub wor kach ty pu „BIG BAG” o po jem no ści 
1.000 kg. Wię cej in for ma cji o pro duk cie moż na
uzy skać na stro nie www.ciech gro up.com.
Chlo rek wap nia ma tak że in ne za sto so wa nia,
m.in. do sko na le spraw dza się w wal ce 
z ob lo dze niem. Zi mą pro dukt ten za pew nia na wet
trzy krot nie dłuż szy okres dzia ła nia niż sól dro go -
wa, szcze gól nie w tem pe ra tu rach niż szych niż mi -
nus sześć stop ni. We dług ba dań, w cią gu go dzi -
ny roz twór wod ny chlor ku wap nia po wo du je uby -
tek 10-cen ty me tro wej war stwy śnie gu, pod czas
gdy roz twór so li dro go wej w tym sa mym cza sie
po wo du je uby tek rzę du kil ku mi li me trów! W okre -
sie zi mo wym Gru pa CIECH sprze da je kil ka set ton
te go środ ka dzien nie, a od kil ku lat sprze daż
chlor ku wap nia sys te ma tycz nie ro śnie. Do daj my,
że chlo rek wap nia pro du ko wa ny jest w za kła dach
so do wych w Ino wro cła wiu.

Sku tecz ny, eko lo gicz ny i eko no micz ny 
Oka zu je się, że w sku tecz nej wal ce z ku rzem i py łem na dro gach mo że nam po móc chlo rek
wap nia. Nie tyl ko sku tecz nie ni we lu je pył na dro gach, pla cach i par kin gach, ale też ob ni ża
kosz ty utrzy ma nia nie utwar dzo nych na wierzch ni na wet o 80 pro cent.

a W Pol sce licz ba dróg o nie -
utwar dzo nej na wierzch ni jest
na dal bar dzo du ża. W ta kim
wy pad ku sto so wa nie chlor ku
wap nia nie tyl ko zmniej sza
py le nie, ale tak że zwięk sza
wy trzy ma łość na wierzch ni

a Chlo rek wap nia moż na ku -
pić w wor kach 25 kg, ale
w ofer cie do stęp ne są rów -
nież opa ko wa nia 1.000-ki lo -
gra mo we 
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No wa ge ne ra cja ła do wa rek te le sko po wych TH jest owo cem
wie lo let nich prac ba daw czo -roz wo jo wych, in we sty cji, ale też
w zna czą cej mie rze opi nii do tych cza so wych użyt kow ni ków.
Dzię ki te mu osiągnięto nie tylko mak sy mal ne pa ra me try tech -
nicz ne, ale tak że za dba no o wła ści wie za pro jek to wa ne miej sce
pra cy. Dla te go no wą se rię TH wy róż nia no wo cze sna, bar dziej
kom for to wa ka bi na o lep szym za wie sze niu i więk szej wi docz -
no ści. Sze ro ko za kro jo ne pra ce ba daw czo -roz wo jo we pod ję te
przez mar kę New Hol land za owo co wa ły ka bi ną 360° Vi sion.
Głów nym ce lem tych prac by ło wy eli mi no wa nie mar twych ką -
tów w po lu wi dze nia nad wy się gni kiem, zwłasz cza przy je go
mak sy mal nym gór nym i dol nym po ło że niu. Po łą cze nie sze ro -
kiej, ni sko osa dzo nej szy by przed niej z cien ki mi słup ka mi
zde cy do wa nie po pra wi ło wi docz ność z fo te la ope ra to ra. Lep -
szej wi docz no ści sprzy ja ją też re flek to ry w tech no lo gi diod
LED, gdyż do star cza ją stru mień świa tła o mo cy 25.000 lu me -
nów, dzię ki cze mu zwięk sza ją wy daj ność i bez pie czeń stwo
pra cy. Ka bi nę ce chu je też ogra ni cze nie ha ła su do za le d wie 71
dB (A). Klu czo wą ro lę w ob ni że niu ha ła su ode grał sil nik
ECOBlue™ Hi -eSCR, któ ry nie tyl ko ce chu je ni ski po ziom emi -
sji za nie czysz czeń, ale też wy jąt ko wo ci cha pra ca. 
Jed nost ka na pę do wa to 4-cy lin dro wy sil nik NEF o po jem no ści
sko ko wej 4,5 l, skon stru owa ny przez fir mę sio strza ną – FPT In -
du strial. Zdał on swój eg za min prak tycz ny w cią gni kach 
New Hol land T6, w któ rych po twier dził ni skie kosz ty eks plo ata -

cji i nie za wod ność. Wy róż nia go nie zwy kle ni ski po ziom emi sji
osią gnię ty dzię ki tech no lo gii ECOBlue HI-eSCR oraz dłu gi okres
po mię dzy prze glą da mi wy no szą cy 600 go dzin. Sil nik za sto so -
wa ny w mo de lach Eli te ma moc zna mio no wą 131 KM, a w po zo -
sta łych mo de lach ła do wa rek – 121 KM. Te war to ści wzra sta ją

od po wied nio do 146 KM i 133 KM, gdy sil nik pra cu je z pręd ko -
ścią ob ro to wą 1.800 obr/min. Aby zmi ni ma li zo wać stra ty mo cy,
ko ło za ma cho we sil ni ka jest po łą czo ne bez po śred nio z prze -
kład nią na pę do wą za po mo cą wy trzy ma łe go prze twor ni ka mo -
men tu ob ro to we go o wy mia rze 280 mm, któ ry prze ka zu je moc
na przed nie i tyl ne ko ła. Mo de le ła do wa rek te le sko po wych TH
Eli te roz wi ja ją mak sy mal ną pręd kość 40 km/h; za rów no mo de le
Eli te, jak i po zo sta łe są wy po sa żo ne w tryb trans por to wy, któ ry
po ręcz nym włą cze niu au to ma tycz nie blo ku je wy się gnik. Tryb
trans por to wy za po bie ga rów nież włą cze niu try bu jaz dy z czte re -
ma ko ła mi skręt ny mi (4WS) lub try bu jaz dy uko śnej, ze zwa la jąc
je dy nie na kie ro wa nie ko ła mi na przed niej osi.
Mar ka New Hol land ko rzy sta z naj no wo cze śniej szych tech no -
lo gii pro duk cji i za in we sto wa ła mi lio ny w no wą li nię pro duk cyj -
ną ła do wa rek te le sko po wych se rii TH. Klu czo wym pro ce sem
pro duk cji jest spa wa nie za po mo cą ro bo tów. To przy ich po -
mo cy spa wa ny jest wy się gnik w kształ cie li te ry „U”, któ ry wy -
róż nia nie zwy kła sztyw ność i wy trzy ma łość. Z ko lei pod wo zie
w kształ cie li te ry H ce chu je ogrom na od por ność na skrę ca nie
i zdol ność pra cy w naj trud niej szych wa run kach. 
Rów nie waż ną ro lę od gry wa wy daj ny układ hy drau licz ny. Ma
on fun da men tal ne zna cze nie dla wy daj no ści ła do war ki te le sko -
po wej i nie cho dzi tu taj tyl ko o sam wy da tek pom py hy drau licz -
nej, ale też o sku tecz ne wy ko rzy sta nie ole ju, zop ty ma li zo wa ne
wy mia ry si łow ni ków i sku tecz ne za wo ry ste ru ją ce. W przy pad -
ku ła do wa rek New Hol land po wstał on na ba zie 20-let nich do -
świad czeń mar ki w kon struk cji tych ma szyn. Dzię ki te mu po -
wstał układ, któ ry opty mal nie wpły wa na wy so ką wy daj ność
przy pra cy w trud nych wa run kach, w tym rów nież przy wy so -
kich tem pe ra tu rach. Ła do war ki moż na wy po sa żyć w na wet
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Ła do war ki no wej ge ne ra cji

Od po nad dwudziestu lat ła do war ki te le sko po we mar ki New Hol land zna ne są z do sko na łych osią gów,
nie za wod no ści i eko no mi ki. W przy pad ku sze ściu no wych ma szyn kon struk to rom uda ło się te pa ra me -
try jesz cze bar dziej ulep szyć i w efek cie z po wo dze niem speł nia ją one wy ma ga nia wie lu ga łę zi go spo -
dar ki. Za le ty ła do wa rek do ce nią na pew no przed się bior cy z bran ży ko mu nal nej, gdyż ich wszech stron -
ność pre dys po nu je je do wie lu prac na skła do wi skach od pa dów i pla cach re cy klin go wych.

Od po nad dwudziestu lat ła do war ki te le sko po we mar ki New Hol land zna ne są z do sko na łych osią gów,
nie za wod no ści i eko no mi ki. W przy pad ku sze ściu no wych ma szyn kon struk to rom uda ło się te pa ra me -
try jesz cze bar dziej ulep szyć i w efek cie z po wo dze niem speł nia ją one wy ma ga nia wie lu ga łę zi go spo -
dar ki. Za le ty ła do wa rek do ce nią na pew no przed się bior cy z bran ży ko mu nal nej, gdyż ich wszech stron -
ność pre dys po nu je je do wie lu prac na skła do wi skach od pa dów i pla cach re cy klin go wych.
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dwa opcjo nal ne po moc ni cze hy drau licz ne przy łą cza wraz z za -
wo ra mi i roz dzie la cza mi do ob słu gi mon to wa nych z przo du na -
rzę dzi. Ofe ro wa ne są rów nież po moc ni cze tyl ne przy łą cza.
Dłu go let nie do świad cze nie kon struk to rów oraz opi nie użyt -
kow ni ków za owo co wa ły też in ny mi roz wią za nia mi. Jak wia do -
mo prze sto je są wro giem wy daj no ści, dla te go też wszyst kie ła -
do war ki te le sko po we se rii TH zo sta ły skon stru owa ne z my ślą
o ogra ni cze niu okre so wych prze glą dów i ich opty ma li za cji.
Uprosz czo no co dzien ne kon tro le i pra ce kon ser wa cyj ne, a tym
sa mym uła twio no dba nie o ma szy nę w okre sie po mię dzy prze -
glą da mi, któ re wy dłu żo no do 600 go dzin.
Po trze by użyt kow ni ków wpły nę ły też na mak sy mal ne zróż ni -
co wa nie ma szyn pod wzglę dem pa ra me trów. Po nie waż ła do -
war ki kie ro wa ne są do bar dzo sze ro kie go gro na od bior ców to
ma szy ny mu szą być „skro jo ne na mia rę” po trzeb po szcze -
gól nych ga łę zi go spo dar ki. Wia do mo, że in ne wy ma ga nia
speł niać mu szą ła do war ki wy ko rzy sty wa ne na pla cach prze -
ła dun ko wych i skła do wi skach od pa dów, a in ne sto so wa ne
przez bu dow lań ców i rol ni ków. 
Stąd też no wa ge ne ra cja ła do wa rek to ga ma sze ściu mo de li
– TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 i TH9.35 – w róż -
nych wer sjach: S, Clas sic, Plus oraz Eli te. Dla te go klien ci mo -
gą wy bie rać aż spo śród czter na stu róż nych wer sji, cha rak te ry -
zu ją cych się wy się giem od sze ściu do dzie wię ciu me trów. Mo -
de le Eli te są wy po sa żo ne w sil nik o mo cy 146 KM, prze kład -
nię 6x3 PowerShift z trze ma try ba mi pra cy, pom pę tło ko wą
i za mon to wa ny w fo te lu dżoj stik. Z ko lei w mo de lach Plus za -
sto so wa no sil nik o mo cy 133 KM, prze kład nię 6x3 PowerShift
z dwo ma try ba mi pra cy i pom pę tło ko wą. Na to miast w stan dar -
do wej spe cy fi ka cji ła do war ki te le sko po we po sia da ją sil nik
o mo cy 133 KM, dwu kie run ko wy wen ty la tor chło dzą cy, prze -
kład nię 4x3 PowerShift™ z jed nym try bem pra cy i tyl ny me cha -
nizm róż ni co wy o ogra ni czo nym po śli zgu. Mo de le se rii S są
prze zna czo ne dla użyt kow ni ków po szu ku ją cych eko no micz -
nych ma szyn o pod sta wo wej spe cy fi ka cji – są one wy po sa żo -
ne w sil nik o mo cy 133 KM, pom pę zę ba tą i prze kład nię 4x3
PowerShift z jed nym try bem pra cy. Na to miast ozna ko wa nie
każ de go mo de lu za wie ra wstęp ną in for ma cję o wy so ko ści
pod no sze nia i udźwi gu. Przy kła do wo mo del TH6.32 ma wy -
sięg 6,10 me tra i udźwig 3.200 kg, na to miast dla mo de lu
TH9.35 war to ści te wy no szą od po wied nio – 9,10 m i 3.500 kg.

www.newholland.pl

a Za sto so wa ne w ła do war kach no wo cze sne sil ni ki są nie tyl ko eko no micz ne i eko lo -
gicz ne, ale tak że ła twe w ser wi so wa niu. Uprosz czo no co dzien ne pra ce kon ser wa -
cyj ne, a okres po mię dzy prze glą da mi wy dłu żo no do 600 go dzin 
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Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej w Ko -
sza li nie od 45 lat wy ko nu je sze reg róż no rod nych
za dań ko mu nal nych na rzecz miesz kań ców mia -
sta Ko sza lin oraz oko licz nych gmin. Spół ka
w ostat nich la tach prze cho dzi kom plek so wą mo -
der ni za cję. Za in we sto wa ne kil ka dzie siąt mi lio -
nów zło tych przy czy ni ło się do po wsta nia no wo -
cze sne go przed się bior stwa, a efek ty pra cy do -
świad czo nej ka dry do strze ga ją i do ce nia ją nie
tyl ko oko licz ni miesz kań cy. Spół ka jest mię dzy
in ny mi lau re atem XIX edy cji Kon kur su o Pu char
Re cy klin gu, zdo by wa jąc ty tuł „Li de ra Re cy klin -
gu” oraz wy róż nie nia w ka te go rii „Zło ta Be la Ma -
ku la tu ry”. Nie by ło by to moż li we gdy by nie za an -
ga żo wa nie miesz kań ców Ko sza li na i re gio nu ko -
sza liń skie go w se gre ga cję od pa dów. Ich świa do -
mość w tym za kre sie ro śnie mię dzy in ny mi dzię ki
pro wa dzo nej przez PGK dzia łal no ści edu ka cyj -
nej, po pu la ry zu ją cej i wy ja śnia ją cej za gad nie nia
eko lo gicz ne. Te mu słu żą też or ga ni zo wa ne cy -
klicz nie Dni Otwar te or ga ni zo wa ne w Re gio nal -
nym Za kła dzie Od zy sku Od pa dów w Sia no -
wie. I to wła śnie tam, do pra cy na te re nie in sta la -
cji bio lo gicz ne go prze twa rza nia frak cji or ga nicz -
nej, tra fi ła no wa prze rzu car ka.
– Przed za ku pem prze rzu car ki Dop p stadt
do na po wie trza nia pryzm kom po sto wych uży -
wa li śmy ma szy ny bra mo wej, ale ta kie roz wią za -
nie nie do koń ca spraw dza ło się w na szych wa -
run kach. Przede wszyst kim da wa ło mniej szą
swo bo dę w kształ to wa niu pryzm – wy ja śnia Ma -
rek Za lew ski, kie row nik za kła du Od zy sku Od -
pa dów PGK w Sia no wie.
W efek cie pod ję to de cy zję ogło sze nia prze tar gu,
a w je go wy ni ku do Sia no wa tra fi ła prze rzu car ka
Dop p stadt DU 265 „Pan da”. Jest to kon struk cja

ty pu bocz ne go, prze zna czo na do współ pra cy
z cią gni ka mi rol ni czy mi o mo cy od 160
do 180 KM. Moż na ją wy ko rzy sty wać do prze rzu -
ca nia róż nych ma te ria łów bez wzglę du na sze ro -
ko ści i wy so ko ści pry zmy. Wy so ka prze pu sto -
wość, krót kie cza sy prze zbra ja nia i ela stycz ne
wy ko rzy sta nie to moc ne stro ny te go urzą dze nia.
Do te go wszyst kie ele men ty na ra żo ne na znisz -
cze nie, jak na przy kład tar cze bocz ne go fre zu,
są wy po sa żo ne w od por ne na zu ży cie, ła two wy -
mien ne na rzę dzia. Mo del DU 265 „Pan da” z po -
wo dze niem jest uży wa ny do bio od pa dów i od -
pa dów zie lo nych (kom post). Spraw dzo na tech -
no lo gia urzą dze nia umoż li wia uzy ska nie prze pu -
sto wo ści do 600 m³/h. 
– Jed nym z pa ra me trów, któ ry prze chy lił sza lę
na stro nę Dop p stad ta by ła moż li wość two rze nia
sze ro kich pryzm o bar dzo du żej wy so ko ści, któ ra
w przy pad ku te go mo de lu wy no si aż 3,2 me tra.
W po rów na niu do ma szyn bra mo wych umoż li wia ją
efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie pla cu kom po sto we -
go, po nie waż na tej sa mej po wierzch ni moż na
zmie ścić znacz nie wię cej ma te ria łu, w do dat ku
ufor mo wa ne go wie lo war stwo wo. Ko lej ną za le tą
jest do kład niej sze roz drob nie nie kom po stu i je go
lep sze na po wie trze nie, co przy spie sza pro ces roz -
kła du tle no we go – tłu ma czy kie row nik Za lew ski.
Rów nie waż nym ar gu men tem by ła ce na (jest
du żo tań sza od kon struk cji bra mo wej), a wy ko -
rzy sty wa ny wraz z nią cią gnik mo że być z po wo -
dze niem uży wa ny do in nych prac. W Sia no wie
cią gnik ma za mon to wa ny ła do wacz czo ło wy,
któ ry mo że współ pra co wać z łyż ką za ła dun ko -
wą lub wi dła mi. W prze rzu car kach Dop p stadt
tar cze i prze no śnik wy rzu to wy ma ją na pęd bez -
po śred ni od WOM cią gni ka. Po zo sta łe ele men -
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Na tę „Pandę” nie ma mocnych!

Od koń ca 2018 ro ku w Za kła dzie Od zy sku Od pa dów w Sia no wie cięż ki eg za min zda je prze rzu -
car ka Dop p stadt DU 265 „Pan da”. Niech jednak ta na zwa  ni ko go nie my li. To nie plu szo wa ma -
skot ka, ale peł no war to ścio wa ma szy na przeznaczona do pra cy w ekstremalnych wa run kach.

a „Pan da” wy róż nia się moż li -
wo ścią for mo wa nia pryzm
kom po sto wych o wy so ko ści
na wet 3,2 me tra. Umoż li wia
to umiesz czo na za prze no -
śni kiem rol ka kie run ko wa.
Ope ra tor ste ru je nią z ka bi ny
i w każ dej chwi li ma peł ną
kon tro lę nad stru mie niem
wy rzu ca ne go ma te ria łu

a Ma rek Za lew ski, kie row nik za -
kła du w Sia no wie pod kre śla,
że za rów no pod wzglę dem ja -
ko ści, jak i uni wer sal no ści
prze rzu car ka DU 265 speł ni ła
wszyst kie ocze ki wa nia
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ty, jak na przykład „ak tyw na” rol ka kie run ko wa
czy si łow ni ki do wy su wa nia ma szy ny na bok
i skła da nia prze no śni ka są pod łą czo ne do je go
hy drau li ki. Gdy by trak tor nie miał od po wied niej
licz by ta kich przy łą czy, w ofer cie jest do stęp ny
agre gat hy drau licz ny mon to wa ny na prze rzu -
car ce. Klu czo wą ro lę w pra cy ma szy ny od gry -
wa ją dwie tar cze, któ re fre zu ją pry zmę i na stęp -
nie roz drob nio ny ma te riał po przez prze no śnik
tra fi na dru gą stro nę. War to zwró cić uwa gę
na umiesz czo ną za prze no śni kiem rol kę kie run -
ko wą, któ ra umoż li wia for mo wa nie pry zmy o żą -
da nych wy mia rach i kształ cie. Wpły wa też
na lep sze na po wie trze nie kom po stu. 
Pan da nie tyl ko wy ko na na jest z trwa łych ma te ria -
łów, ale jest też bar dzo pro sta w ob słu dze.
Wszyst kie punk ty ser wi so we do stęp ne są z po -
zio mu grun tu, ale co dzien na kon ser wa cja ogra ni -
cza się je dy nie do oczysz cze nia ele men tów ma -
szy ny. Rów nie pro sty jest jej mon taż do cią gni ka.
– Pod łą cze nie ma szy ny wy ko nu ję sa mo dziel nie,
a zaj mu je mi to oko ło dziesięciu mi nut. Ste ro wa -
nie od by wa się z ka bi ny cią gni ka i bez pro ble mu
mo gę w każ dym mo men cie do wol nie kształ to wać
wy so kość i kształt pry zmy – za pew nia Le cho sław
No wak, je den z ope ra to rów prze rzu car ki.
Obec nie do za kła du w Sia no wie tra fia rocz nie
oko ło 6.000 ton frak cji or ga nicz nej. Z te go wy twa -
rza nych jest kil ka set ton EKOKOMPU – war to ścio -

we go, ate sto wa ne go, eko lo gicz ne go kom po stu.
Wkrót ce bę dzie  go jesz cze wię cej bo prze wi du je
się, że wkrót ce ilość su row ca prze zna czo ne go
do kom po stow ni zwięk szy się o ko lej ne 3.000 ton.
– Pięć mie się cy pra cy po zwa la po twier dzić słusz -
ność na sze go wy bo ru. Ma szy na jest nie za wod na
i speł ni ła na sze ocze ki wa nia. Bez pro ble mu ra dzi
so bie na wet z tak moc no za nie czysz czo nym fo lią
ma te ria łem, któ ry do nas tra fia, Cie szy my się, że
ma szy na tak do brze zda je eg za min, bo wkrót ce
bę dzie wy ko rzy sty wa na jesz cze bar dziej in ten syw -
nie – pod su mo wu je Ma rek Za lew ski.

www.doppstadt.com.pl

a Spół ka Ar con, któ ra jest au to -
ry zo wa nym de ale rem fir my
Dop p stadt w Pol sce za pew nia
też pro fe sjo nal ną ob słu gę ser -
wi so wą. Na jej wy so ki po ziom
wpływ ma mię dzy in ny mi flo ta
do sko na le wy po sa żo nych sa -
mo cho dów ser wi so wych
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Pro nar od po cząt ku ist nie nia sta rał się dy wer sy fi -
ko wać swo ją dzia łal ność i w efek cie jest obec nie
nie kwe stio no wa nym li de rem w pro duk cji i sprze -
da ży ma szyn oraz urzą dzeń za rów no dla rol nic -
twa, jak i usług ko mu nal nych, w tym dy na micz nie
roz wi ja ją cej się bran ży re cy klin go wej. Przez ko lej -
ne la ta sys te ma tycz ny i zrów no wa żo ny roz wój fir -
my za owo co wał po zy cją kra jo we go – i nie tyl ko
– li de ra w pro duk cji ma szyn rol ni czych oraz ko mu -
nal nych, a ma szy ny i urzą dze nia z Na rwi z suk ce -
sem kon ku ru ją tak że na mię dzy na ro do wych ryn -
kach. W efek cie Pro nar dys po nu je roz bu do wa ną
sie cią de aler ską we wszyst kich kra jach Unii Eu ro -
pej skiej, Skan dy na wii i Ro sji, a pro duk ty eks por to -
wa ne są do po nad 60 kra jów z ca łe go świa ta. I tak
moż na je spo tkać w kra jach obu Ame ryk, a tak że
No wej Ze lan dii, Au stra lii, Chi nach i Ja po nii.
Co jest przy czy ną, że fir ma z pięk ne go, Pod la sia
osią gnę ła tak spek ta ku lar ny suk ces?

Przy czyn jest wie le, ale jak pod kre śla Ser giusz
Mar ty niuk, Pre zes Ra dy Wła ści cie li suk ces Pro nar
za wdzię cza przede wszyst kim swo im pra cow ni -
kom. Eks pan sja na ta ką ska lę by ła by nie moż li wa
gdy by nie do świad czo na i za an ga żo wa na ka dra
pra cow ni ków. Swój wkład ma ją tu wszy scy, za -
rów no ka dra za rzą dza ją ca, jak i pra cow ni cy pro -
duk cji. W ostat nich la tach mo to rem na pę do wym
fir my – a tak że po wo dem do du my oraz praw dzi -
wym „oczkiem w gło wie” Ser giu sza Mar ty niu ka
– jest po wsta łe w 2014 ro ku Cen trum Ba daw czo -
-Roz wo jo we. To wła śnie tam wy ku wa ją się po my -
sły na no we kon struk cje, ba da się wy trzy ma łość
i pre cy zję no wych roz wią zań, a tak że pro wa dzi
dro bia zgo wą kon tro lę ja ko ści pro duk tów. Czu wa
nad tym po nad 70 do świad czo nych kon struk to -
rów oraz 180 in ży nie rów, a bez ich twór cze go
wkła du nie by ło by tak spek ta ku lar nych suk ce sów
ani szans na dal szy roz wój. 
War to wie dzieć, że do sto so wa nie ma szyn do kon -
kret nych wy ma gań klien tów nie koń czy się w mo -
men cie sprze da ży. Dal sze mo dy fi ka cje są moż li we
tak że w trak cie ich eks plo ata cji. Tak wła śnie by ło
w przy pad ku mo bil ne go prze sie wa cza MPB 20.72
do star czo ne go es toń skie mu pro du cen to wi pel le tu.
– Kon takt Pro na ru z na byw ca mi ma szyn nie koń czy
się z chwi lą ich za ku pu. Spe cja li ści ds. sprze da ży
in te re su ją się pla na mi roz wo jo wy mi firm, z któ rych
wy ni ka, ja kim za da niom po win ny spro stać ma szy ny
Pro na ru znaj du ją ce się w ich po sia da niu. Na stęp -
nie, wspól nie z kon struk to ra mi, przy go to wu ją li stę
ele men tów i me cha ni zmów do za mon to wa nia
w ma szy nach, tak aby mo gły one re ali zo wać za mie -
rze nia roz wo jo we przed się biorstw. W przy pad ku
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www.pronar-recykling.com

Pro nar to 
glo bal na 

mar ka

Po nad trzy dzie ści lat te mu, gdy po wsta wał Pro nar, trud no by ło przy pusz czać, że ta pod la ska fir ma
wkrót ce sta nie się po tęż ną mar ką o glo bal nym za się gu. Dziś jest to już bez dy sku syj nym fak tem,
a ma szy ny z cha rak te ry stycz nym lo go fir my moż na spo tkać na nie mal wszyst kich kon ty nen tach.

s W Chi le z po wo dze niem pra -
cu je mo bil ny prze sie wacz
bęb no wy PRONAR MPB 20.55

a Ma szy ny Pro na ru moż na
spo tkać w po nad 60 kra jach
z nie mal ca łe go świa ta.
W USA pra cu je na przy kład
mo bil ny prze no śnik ta śmo -
wy MPT 18g z se rii He avy
Du ty i mo bil ny prze sie wacz
MPB 20.72g
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do star czo ne go do Es to nii prze sie wa cza na si in ży -
nie ro wie, po kon sul ta cji z klien tem, zwięk szy li po -
jem ność ko sza za sy po we go do 13 me trów sze -
ścien nych – wy ja śnia Ma te usz Da ni luk, spe cja li sta
ds. han dlu za gra nicz ne go w Pro na rze.
Pro nar sta le się roz wi ja i z uwa gą śle dzi ak tu al ne
tren dy w bran ży ko mu nal nej. Stąd też obec nie ce -
lem fir my jest pro duk cja ma szyn i urzą dzeń od po -
wia da ją cych po trze bom go spo dar ki cyr ku la cyj -
nej. Jest to zresz tą ko niecz ność, gdyż zgod nie
z unij ny mi dy rek ty wa mi wszyst kie kra je człon kow -
skie ma ja dą żyć do prio ry te to we go trak to wa nia
dzia łań w za kre sie za po bie ga nia, po now ne go
uży cia i re cy klin gu, przed kła da jąc je nad skła do -
wa nie i spa la nie, a tym sa mym urze czy wist nia jąc
go spo dar kę o obie gu za mknię tym. Nic więc dziw -
ne go, że w ofer cie Pro na ru kie ro wa nej do firm ko -
mu nal nych jest co raz wię cej ma szyn i urzą dzeń
speł nia ją cych naj bar dziej ry go ry stycz ne kry te ria
w tym za kre sie. W ten spo sób Pro nar nie tyl ko do -
sto so wu je się do ak tu al nych wy ma gań, ale czę sto
je prze kra cza i sam wy zna cza no we kie run ki
w tech ni ce ko mu nal nej. 
Te sta ra nia do ce nia ją co raz czę ściej za gra nicz ni
kon tra hen ci. I to przede wszyst kim z kra jów
o no wo cze snych go spo dar kach. Przy kła dem
mo że być ry nek nie miec ki i skan dy naw ski,
na któ rych wy ro by z lo go Pro na ru od lat cie szą
się du żym uzna niem. A chy ba ni ko go nie trze ba
prze ko ny wać, że za ist nieć na tak kon ku ren cyj -
nych ryn kach moż na tyl ko ofe ru jąc sprzęt o naj -
wyż szych pa ra me trach i ja ko ści. Przy kła dem
mo że być sprze daż do Nor we gii dwu wa ło we go
roz drab nia cza wol no obro to we go MRW 2.85.
Roz drab niacz tra fił do fir my z mia sta Lak selv,
po ło żo ne go na ob sza rze pod bie gu no wym. Pa -
nu ją ce tam eks tre mal ne tem pe ra tu ry nie wpły -
wa ją na ja kość pra cy ma szy ny, a do wo dem jest
fakt, że to już ko lej ny ta ki roz drab niacz pra cu ją -
cy na tym ob sza rze. Oczy wi ście MRW 2.85 zo -
stał spe cjal nie przy sto so wa ny do pra cy w wa -
run kach pod bie gu no wych, m.in. dzię ki sys te -
mo wi ogrze wa ją ce mu klu czo we ele men ty ma -
szy ny, spe cjal ne mu oświe tle niu stref ro bo czych
oraz ob sza ru wo kół ma szy ny.
Trud ne eg za mi ny ma szy ny Pro na ru zda ją tak że
w in nych, rów nie eg zo tycz nych miej scach. I tak ich
wy so ka ja kość oraz wy daj ność do ce nio na zo sta ła
tak że w Chi le, gdzie z po wo dze niem pra cu je już
mo bil ny prze sie wacz bęb no wy PRONAR
MPB 20.55. War to do dać, że na wet w tak od le głym
miej scu klien ci mo gą li czyć na peł ną ob słu gę ser -
wi so wą. Za nim ma szy na zo sta ła prze ka za na, pra -
cow nik dzia łu ser wi so we go prze szko lił miej sco -
wych ope ra to rów z za kre su ob słu gi i eks plo ata cji
prze sie wa cza. Dzię ki te mu sprzęt bę dzie ob słu gi -
wa ny z za cho wa niem wszyst kich za sad gwa ran tu -
ją cych bez piecz ną i dłu go let nią eks plo ata cję oraz
w spo sób, któ ry po zwo li mu pra co wać z mak sy -
mal ną wy daj no ścią. Do daj my, że do Chi le tra fi ła
no wo cze sna ma szy na, któ ra jest w sta nie roz dzie -

lić prze sie wa ny ma te riał na dwie frak cje oraz ele -
men ty do dat ko we. Umoż li wia to se pa ra tor du żej
frak cji (mon to wa ny nad ko szem za sy po wym – po -
zwa la od dzie lić naj więk sze ele men ty prze sie wa ne -
go ma te ria łu, za nim tra fią one do bęb na) oraz se -
pa ra tor ma gne tycz ny (oczysz cza prze sie wa ny ma -
te riał z ele men tów fer ro ma gne tycz nych). 
Tak że na kon ty nent ame ry kań ski, ale tym ra zem
do je go pół noc nej czę ści, tra fi ły: mo bil ny prze no -
śnik ta śmo wy PRONAR MPT 18g z se rii He avy Du -
ty i mo bil ny prze sie wacz PRONAR MPB 20.72g.
Jed nak za nim ma szy ny zo sta ły ku pio ne, wcze -
śniej zo sta ły po ka za ne w Pho enix na tar gach
Com post 2019. Im pre zie to wa rzy szy ły dy na micz -
ne po ka zy i tam Pro nar za pre zen to wał moż li wo ści
swo ich urzą dzeń w prak tycz nym za sto so wa niu.
Z pew no ścią był to je den z ele men tów, któ ry prze -
ko nał no wych na byw ców, gdyż uczest ni cy po ka -
zów kom ple men to wa li ich wy so ką wy daj ność oraz
za sto so wa ne roz wią za nia tech no lo gicz ne.
For ma pre zen to wa nia ma szyn pod czas dy na -
micz nych po ka zów jest prak ty ko wa na przez han -
dlow ców Pro na ru od daw na. Każ de go ro ku uda ją
się oni w róż ne re jo ny Pol ski, gdzie wszyst kim
chęt nym de mon stru ją, jak ma szy ny i urzą dze nia
ra dzą so bie w śro do wi skach, w któ rych bę dą
na co dzień wy ko rzy sty wa ne. To uła twia po ten -
cjal nym na byw com pod jąć de cy zję, tym bar dziej,
że wy kwa li fi ko wa ni han dlow cy po mo gą im wy -
brać opty mal ny sprzęt.
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a Na pla cach prze ła dun ko -
f wych Nie miec oraz Hisz pa nii

bar dzo chęt nie wy ko rzy stu je
się roz drab nia cze Pro na ru.
W tak wy ma ga ją cych miej -
scach spi su ją się do sko na le,
a ce nio ne są przede wszyst -
kim za ja kość i trwa łość
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Ela sto mer to ela stycz ny, sprę ży sty, w peł ni od kształ cal ne i nie -
de for mo wal ne wy peł nienie opon, któ re po wsta je po przez zmie -
sza nie dwóch płyn nych skład ni ków. Jest wpro wa dza ny do opo -
ny przez za wór za po mo cą spe cjal nej pom py, któ ra do zu je od -
po wied nią ilość środ ka wy peł nia ją ce go w opo nie i do dat ko wo
utrzy mu je odpowiednie ci śnie nie. Ela sto mer za stę pu je po wie -
trze w opo nach sprę ży stym związ kiem pły nu, któ ry w cią gu
dwu dzie stu czte rech go dzin utwar dza się w tworząc strukturę
gu mo wą i spra wia, że opo ny uod par nia ją się na gwoź dzie, kol -
ce, odłam ki skal ne, żu żel, a na wet pociski. Mo że być sto so wa -
ny w opo nach mon to wa nych na róż ne go ro dza ju ma szy nach,
ta kich jak wo zi dła, ko par ki, ła do war ki, dźwi gi, plat for my czy też
wóz ki wi dło we, a nawet ciężarówki i bankowozy.
Co prze ma wia za sto so wa niem ela sto me ru? Przede wszyst kim
eli mi nu je on ry zy ko wy stą pie nia prze bić i wy strza łów. Chro ni stop -
kę opo ny i wy klu cza po trze bę kon tro li ci śnie nia. Zwięk sza tak że
kom fort pra cy i bez pie czeń stwo, głów nie dzię ki pod wyż sze niu
sta bil no ści (re du ku je drga nia) i ob ni że niu środ ka cięż ko ści po jaz -
du. Po zwa la tak że osią gnąć wy mier ne ko rzy ści eko no micz ne,
cho ciaż by dzię ki moż li wo ści ogra ni cze nia cza su prze sto ju ma szy -
ny zwią za ne go z wy mia ną ogu mie nia na no we, a także ze
znacznym wyprzedzeniem zaplanować ewentualną wymianę.
Do kół ja kich ma szyn moż na i opła ca się sto so wać ela sto mer?
– Do ma szyn ko mu nal nych pra cu ją cych w sor tow niach śmie ci
i na te re nach miej skich, ale też do ma szyn bu dow la nych, któ re
w trud nym te re nie, na przy kład pod czas wy bu rzeń bu dyn ków, mu -
szą po ru szać się po wy bo jach i prze jeż dżać przez ostre ele men ty.
Ela sto mer sto su je się, po nie waż jest to oczy wi sta al ter na ty wa dla
opon pneu ma tycz nych. Po zwa la on zwięk szyć sta bil ność oraz no -
śność ma szy ny czy po jaz du – tłu ma czy Krzysz tof Po le siak, dy rek -
tor sprze da ży i pre zes za rzą du Cam so Pol ska S.A.
Oka zu je się, że wy peł nia nie ela sto me rem jest moż li we nie tyl -
ko dla fa brycz nie no wych opon, ale rów nież dla uży wa nych.
Wa run kiem jest jed nak, by sto pień zu ży cia ogu mie nia wy no -
sił nie wię cej niż 20-25%. Prze kro cze nie tej gra ni cy w więk -

szo ści przy pad ków spra wia, że ca ły pro ces wy peł nia nia kół
ela sto me rem stał by się nie opła cal ny. Krzysz tof Po le siak pod -
kre śla, że Cam so Pol ska S.A. nie ogra ni cza się je dy nie do re -
ali zo wa nia zle ceń na peł nia nia opon ela sto me rem. Przed tem
do ko nu je ana li zy wa run ków pra cy ma szy ny i – w przy pad ku
opon uży wa nych – do ko nu je oce ny ich sta nu tech nicz ne go.
Moż na wów czas wy dać osta tecz ny wer dykt, czy za sto so wa -
nie wy peł nie nia ela sto me rem bę dzie w kon kret nym przy pad -
ku opła cal ne dla użyt kow ni ka ma szy ny.
Wie le py tań eks plo ata cyj nych do ty czy kwe stii za cho wa nia
ela sto me ru w przy pad ku me cha nicz ne go uszko dze nia opo -
ny. Oka zu je się, że żad ne prze bi cia nie zmie nia ją struk tu ry
we wnętrz nej ela sto me ru. W przy pad ku uszko dze nia kar ka su
opo ny i dłuż szej pra cy mo że dojść do ubyt ków, ale nie na -
stę pu je to na tych mia sto wo.
Za le tą sto so wa nia wy peł nie nia ela sto me rem jest tak że to, że
użyt kow nik nie mu si kon tro lo wać ci śnie nia. W opo nach nie
ma bo wiem po wie trza, któ re mo gło by się z nich w spo sób nie -
kon tro lo wa ny wy do stać. Ist nie ją jed nak ogra ni cze nia eks plo -
ata cyj ne wy peł nio nych opon. Nie wol no na ra żać ich na dzia ła -
nie ognia. Do trzy stu stop ni Cel sju sza nie wy stę pu je za gro że -
nie zapłonu gumy opony oraz wypełnienia znajdującego się
wewnątrz.. Ma szy ny i po jaz dy na ko łach z ela sto me rem mo gą
po ru szać się z mak sy mal ną pręd ko ścią do 80 km/h. W ra zie
ko niecz no ści wy mia ny opon na nowe,  fel gi kół wy peł nio nych
ela sto me rem na da ją się do po now ne go wy ko rzy sta nia. Ela -
sto mer nie wcho dzi bo wiem w re ak cję z me ta lem. 
Sam pro ces wy peł nia nia kół to szer sza kwe stia, gdyż na co
dzień sto so wa ne jest wię cej niż jed no roz wią za nie. 
– W Cam so Pol ska S.A. uży wa my naj bar dziej pro fe sjo nal ne go
ste ro wa ne go elek tro nicz nie urzą dze nia do zu ją ce go, któ re pre -
cy zyj nie do bie ra pro por cję skład ni ków A i B. Dzię ki te mu
do pom py tra fia ide al na mie szan ka two rzą ca ela sto mer o za ło -
żo nych pa ra me trach. Z każ de go wy peł nio ne go ko ła po bie ra my
prób kę, by z ca łą pew no ścią stwier dzić, że mie szan ka zo sta ła
wła ści wie skom po no wa na – wy ja śnia Krzysz tof Po le siak. 

Ela sto me ry – to się opła ca
Opo ny ma szyn pra cu ją cych na pla cach prze ła dun ko wych, w ko pal niach i skła do wi skach na ra -
żo ne są na uszko dze nia mechaniczne, któ rych często nie moż na na pra wić i ko niecz na jest ich
wy mia na. Prze rwy w pra cy oraz koszt no we go ogu mie nia to znacz ny wy da tek. Dla te go opła cal -
nym roz wią za niem mo że być za bez pie cze nie opon poprzez wypełnienie ich elastomerem.

a By wy dłu żyć ży wot ność ogu mie nia ma szyn pra cu ją cych w sor tow niach od pa dów,
war to za sto so wać wy peł nie nia ela sto me rem

a W ra zie tech nicz nej ko niecz no ści wy mia ny opon fel gi kół wy peł nio nych ela sto me -
rem na da ją się do po now ne go wy ko rzy sta nia
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W ostat nich la tach w Pol sce do cho dzi do bar dzo
wie lu po ża rów skła do wisk od pa dów. Szcze gól nie
wi docz ne by ło to w ubie głym ro ku, gdy in for ma -
cje o no wych po ża rach po ja wia ły się nie mal co -
dzien nie. To, że ilość po ża rów na skła do wi skach
od pa dów sta le ro śnie po twier dza ją też da ne
GUS. W 2012 ro ku wg sta ty styk GUS ta kich zda -
rzeń by ło 75, ale pięć lat póź niej, w ro ku 2017, by -
ło ich już 132. Z ko lei nie peł ne, naj now sze da ne
za rok 2018 in for mu ją, że po ża ry wy bu chły na po -
nad 200 skła do wi skach. I mi mo że przy czy ny po -
ża rów są róż ne, to na le ży zro bić wszyst ko, aby
ich licz bę ogra ni czać do mi ni mum. 
Ta ka myśl przy świe ca ła re sor to wi Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska, któ re wpro wa dzi ło re gu la cje ma ją ce
na ce lu ogra ni cze nia ilo ści, a tak że roz mia rów
i skut ków po ża rów. Dla te go obec nie wszyst kie no -
wo po wsta ją ce skła do wi ska od pa dów, ale tak że te
już ist nie ją ce, mu szą zło żyć no we wnio ski o po zwo -
le nie na zbie ra nie czy prze twa rza nie od pa dów.
Do po zy tyw ne go roz pa trze nia wnio sku po trzeb ny
jest tak że ope rat prze ciw po ża ro wy. Je go spo rzą -
dze nie po win no opie rać się na art. 43 ust. 8 Usta wy
o od pa dach za wie ra ją cym upo waż nie nie do wy da -

nia roz po rzą dze nia okre śla ją ce go co po win no być
za war te w ope ra cie (wy ma ga nia w za kre sie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, ja kie ma ją speł niać obiek ty
bu dow la ne lub ich czę ści oraz in ne miej sca prze -
zna czo ne do zbie ra nia, ma ga zy no wa nia lub prze -
twa rza nia od pa dów). Pro blem tkwi w tym, że wy -
mie nio ny ar ty kuł wej dzie w ży cie do pie ro 22 sierp -
nia 2019 ro ku. Jed nak nie zmie nia to fak tu, że no we
wnio ski o po zwo le nia mu szą za wie rać ta kie ope ra -
ty. Obec nie two rzo ne są one na pod sta wie art. 43
ust. 7 usta wy o od pa dach, któ ry choć bar dzo ogól -
ny, to w przy pad ku ścian na ka zu je czterogo dzin ną
od por ność ognio wą (cer ty fi kat REI 240).
Na to miast pol ski pro du cent blo ków be to no wych,
fir ma BetBlok Sys tem, pro po nu je klien tom bu du -
ją cym, bądź prze bu do wu ją cym swo je obiek ty we -
dług za le ceń ope ra tu prze ciw po ża ro we go mo bil -
ne ścia ny z blo ków be to no wych po sia da ją ce cer -
tyf ki kat REI 360, czy li gwa ran tu ją ce 6-go dzin ną
od por ność ognio wą.
BetBlok Sys tem to uzna ny pro du cent pre fa bry ka tów
z mie szan ki be to no wej. Zdo by te do świad cze nie za -
owo co wa ło po wsta niem ga my wy so kiej ja ko ści pro -
duk tów, gwa ran tu ją cych wy so ką ja kość i szyb ką bu -
do wę no wo cze snych bok sów oraz ścian. W efek cie
fir ma re ali zu je z po wo dze niem in we sty cje w ca łej
Pol sce, a zbu do wa ne ha le, bok sy, ścia ny opo ro we,
ścia ny wy sy po we, gro dzie, za sie ki i kom po stow nie
po twier dza ją ja kość oraz rze tel ność wy ko na nia. 
Jed nym z opra co wań in ży nie rów BetBloka jest in -
no wa cyj ny sys tem ko tew, któ ry w po łą cze niu
z be to no wy mi blo ka mi pozwala swo bod nie sto so -
wać je w miej scach cia snych lub ha lach. Me to da
ta po zwa la usta wić blok w za mie rzo nym miej scu
bez mar no wa nia prze strze ni. Każ dy blok po sia da
sys tem wy pu stek i wpu stek. A wy so kość i ich

TECHNOLOGIE
www.betblok.pl

Mo bil ne ścia ny z cer ty fi ka tem REI 360
Pla ga po ża rów skła do wisk od pa dów ja ka prze to czy ła się przez Pol skę w ubie głym ro ku uka za -
ła jak du że zna cze nie ma ją sto so wa ne w tych miej scach za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we. Jed -
ną z naj istot niej szym ról w tym wzglę dzie mo gą peł nić roz dzie la ją ce ścia ny no śne. Wa run kiem
jest, że wy ko na ne bę dą z od po wied nich ma te ria łów, a wła ści wo ści speł nia ją ce ry go ry stycz ne
nor my w tym za kre sie ma ją ścia ny wy ko na ne z pre fa bry ka tów BetBlok Sys tem.

a Au tor skie roz wią za nie fir my
BetBlok Sys tem to pro po zy -
cja, któ ra po mo że ogra ni -
czyć skut ki po ża rów 

s Ogra ni czo na blo ka mi prze -
strzeń za pew nia bez piecz ne
skła do wa nie róż ne go ty pu
od pa dów 

d Z pre fa bry ka tów BetBlok
moż na do wol nie mo de lo wać
po wierzch nie ma ga zy no we
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kształt po zwa la na ukła da nie pre fa bry ka tów bez
spo iwa. Fir ma gwa ran tu je, że cię żar oraz me to da
ukła da nia unie moż li wia ją ich prze su wa nie lub
zmia nę po ło że nia wzglę dem sie bie.
Za sto so wa ne przez fir mę roz wią za nie umoż li wia
je dy ną nie po wta rzal ną moż li wość prze no sze nia
ca łych ścian lub ich mo dy fi ka cje bez ko niecz no -
ści roz bie ra nia ich na po szcze gól ne ele men ty.
Dzię ki te mu w szyb ki, nie skom pli ko wa ny spo sób
moż na zmie nić po jem ność po szcze gól nych ko -
mór wy ko rzy sty wa nych do skła do wa nia od pa -
dów, al bo prze nieść je w in ne miej sce. Do te go
wy star czy dwóch pra cow ni ków, któ rzy w kil ka go -
dzin po ra dzą so bie z prze nie sie niem bok su wa żą -
ce go 195 ton (130 blo ków) w in ne miej sce.
Jest to moż li we, gdyż for my, w któ rych po wsta ją
blo ki są za pro jek to wa ne i wy ko na ne z nie zwy kłą
pre cy zją, gwa ran tu ją cą po wta rzal ność kształ tów
i wy mia rów. Po za tym be ton wy ko rzy sty wa ny
do pro duk cji pre fa bry ka tów jest kla sy C 30/37,
a stwo rzo na przez tech no lo gów re cep tu ra gwa -
ran tu je po nad prze cięt ną wy trzy ma łość. Dla te go
pre fa bry ka ty są od por ne na ude rze nia, na ci ski
i tar cie. Do dat ko wo pro duk ty są mro zo - i wo do od -
por ne oraz po sia da ją świa dec two wy trzy ma ło ści. 
Pro duk cja to jed nak nie wszyst ko. Dział han dlo wy
i pro jek to wy fir my BetBlok Sys tem do ra dza klien -
tom w spra wach tech nicz nych, a tak że w pro jek to -
wa niu obiek tów. Na to miast wła sne eki py wy ko -
naw cze mo gą po móc w re ali za cji bu do wy na te re -
nie ca łej Pol ski. A pre fa bry ka ty BetBloku moż na
wy ko rzy sty wać nie tyl ko w skła do wi skach od pa -

dów. Do sko na le spraw dza ją się tak że na skła do wi -
skach zło mu, tor fu, wę gla, pia sków, pla sti ków,
szkła i wszę dzie tam, gdzie ich uni ka to we wła ści -
wo ści mo gą oka zać się przy dat ne. Na wszech -
stron ność za sto so wa nia pre fa bry ka tów wpły wa
fakt, że do sta wia nia blo ków i ścian nie po trze ba
spo iw i fun da men tów. Dzię ki te mu pro dukt nie wy -
ma ga po zwo leń na bu do wę ani póź niej szych od -
bio rów. Wy ni ka to z fak tu, że blo ki nie są trwa le po -
łą czo ne z grun tem, a je dy nie luź no uło żo ne
na wcze śniej przy go to wa nej po sadz ce. Z ko lei ma -
sa blo ków oraz ich wy mia ry umoż li wia ją sta wia nie
każ de go ro dza ju bu dow li od ma łych mur ków opo -
ro wych do sze ścio me tro wych bok sów. Zresz tą fir -
ma sta le po sze rza ofer tę, co wpły wa na co raz szer -
sze moż li wo ści ich wy ko rzy sty wa nia. I tak wą skie
blo ki ide al nie na da ją się na bok sy do wę gla czy ja -
ko bok sy wy sta wo we. Więk sze i szer sze blo ki są
ide al ne do sta wia nia za sie ków pod kru szy wa i in ne
ma te ria ły syp kie. War to też wie dzieć, że fir ma
na swo je pro duk ty udzie la pięciolet niej gwa ran cji,
któ ra obej mu je nie tyl ko od po wied nią wy trzy ma -
łość, ale tak że od por ność na prze bar wie nia. 
No wa tor skie roz wią za nia i ry go ry stycz nie prze -
strze ga ny pro ces pro duk cji za owo co wał otrzy ma -
niem przez fir me unij nych cer ty fi ka tów (CE)
na swo je wy ro by. Po za tym bu dow le sta wia ne
z pre fa bry ka tów BetBlok ma ją też apro ba tę In sty -
tu tu Tech ni ki Bu dow la nej i ścia ny zbu do wa ne
z blo ków fir my Bet blok Sys tem le gi ty mu ją się cer -
ty fi ka tem REI 360. Ba da nie od by ło się w stycz -
niu 2019 ro ku i do ty czy ło od por no ści ognio wej
ścian opo ro wych oraz no śnych. Mur wy ko na ny
z tych blo ków przez sześć go dzin zo stał pod da ny
na grze wa niu z jed nej stro ny w tem pe ra tu rze po -
nad 1200 stop ni Cel sju sza oraz na ci sko wi z gó ry
cię ża rem o ma sie 214 ton. W wy ni ku prze pro wa -
dzo ne go ba da nia nie stwier dzo no utra ty wła ści -
wo ści no śnych ścia ny ani prze do sta wa nia się pło -
mie ni, ani wy so kiej tem pe ra tu ry na dru gą stro nę
ścia ny. Do dać na le ży, że szcze li ny ścia ny zo sta ły
wy peł nio ne pia ną po li ure ta no wą ISUM B1.
War to wie dzieć, że cer ty fi kat REI 360 po zwa la
użyt kow ni kom w uzy ska niu po zy tyw nej opi nii
prze ciw po ża ro wej. A w świe tle no wej usta wy
o od pa dach jest to istot na kwe stia w dro dze
do uzy ska nia wy ma ga nych po zwo leń fir mom zaj -
mu ją cym się zbiór ką, ma ga zy no wa niem czy prze -
twa rza niem od pa dów.

a Zbu do wa na z pre fa bry ka tów
d BetBlok Sys tem ścia na przez

po nad sześć go dzin wy trzy -
ma ła dzia ła nie tem pe ra tu ry
prze kra cza ją cej 1.200 stop ni
Cel sju sza. Dzię ki te mu pro -
dukt zy skał apro ba tę In sty tu -
tu Tech ni ki Bu dow la nej i ta -
kie ścia ny le gi ty mu ją się cer -
ty fi ka tem REI 360

s Do bu do wy po miesz czeń
z pre fa bry ka tów BetBlok
Sys tem nie jest wy ma ga ne
po zwo le nie bu dow la ne. Blo -
ki nie są trwa le po łą czo ne
z grun tem, a je dy nie luź no
uło żo ne na przy go to wa nej
wcze śnie po sadz ce
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Pod sta wo wą dzia łal no ścią Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Gi życ ku jest za opa try wa -
nie lud no ści w wo dę i od biór oraz oczysz cza nie
ście ków. Su row cem do pro duk cji wo dy na po -
trze by miesz kań ców mia sta i czę ści gmi ny Gi życ -
ko, są za so by wód pod ziem nych, zlo ka li zo wa ne
na te re nach przy le głych do wschod nich gra nic
mia sta. Po za tym przed się bior stwo od bie ra
i oczysz cza ście ki z te re nu mia sta i czę ści gmi ny
Gi życ ko. W skład sys te mu od bio ru i uniesz ko dli -
wia nia ście ków wcho dzi dziesięć prze pom pow ni
oraz oczysz czal nia z wę złem ob rób ki osa dów po -
ście ko wych. Łącz nie do oczysz czal ni do cie ra
oko ło 2,4 mln m3 ście ków.
Ob słu ga tak róż no rod nych za dań wy ma ga po sia -
da nia spe cja li stycz ne go par ku ma szyn naj wyż -
szej ja ko ści. Wśród nich klu czo wą ro lę odgrywają
ma ją po jaz dy prze zna czo ne do czysz cze nia ka -
na li za cji. PwiK ma pod swo ją opie ką sieć ka na li -
za cji sa ni tar nej o łącz nej dłu go ści 70,5 km, któ ra
wy ma ga sta łe go nad zo ru i kon ser wa cji. Dla te go
za rząd fir my przy kła da wiel ką ro lę do ja ko ści wy -
ko rzy sty wa nych w tym ce lu po jaz dów. Kie ru jąc
się ty mi wzglę da mi po nad 10 lat te mu wła dze
przed się bior stwa zde cy do wa ły się na kup no po -
jaz du z za bu do wą ssą co -płu czą cą z fir my
DOBROWOLSKI, czo ło we go, pol skie go pro du -
cen ta po jaz dów ko mu nal nych. 
– W ro ku 2008 znacz ny wpływ na de cy zję o za ku -
pie po jaz du z fir my DOBROWOLSKI mia ła ela -
stycz ność fir my w do pa so wa niu ofer ty pod ką tem
na szych po trzeb. Oczy wi ście po jazd speł niał na -
sze wy ma ga nia pod wzglę dem ce ny oraz pod sta -
wo wych pa ra me trów tech nicz nych, ale producent
był gotów także do wielu drobnych modyfikacji, na
których bardzo nam zależało – wspo mi na Ta de usz
La cho wicz, dy rek tor Przed się bior stwa Wo do cią -
gów i Ka na li za cji Sp. z o.o. w Gi życ ku. 
Przed 11 la ty do Gi życ ka tra fił naj bar dziej po pu -
lar ny mo del, czy li za bu do wa ssą co -płu czą ca
SSC. Te mo de le nic nie stra ci ły ze swo jej atrak -
cyj no ści, a wręcz prze ciw nie po drob nych udo -
sko na le niach zdo by wa ją ko lej nych za do wo lo -
nych użyt kow ni ków. 
– Od mo men tu, gdy po jazd do tarł do na sze go
przed się bior stwa był bar dzo in ten syw nie eks plo -
ato wa ny. W po cząt ko wym okre sie po ja wi ły się
pew ne uster ki, ale szyb ko oraz spraw nie zo sta ły
zli kwi do wa ne i od tam tej po ry nie ma my za strze -
żeń co do je go pra cy. Z peł nym prze ko na niem
mo gę po wie dzieć, że w tym wy pad ku ce na od -
zwier cie dla ja kość. Zresz tą po jazd jest na dal cał -
ko wi cie spraw ny i z po wo dze niem re ali zu je swo je
za da nia. Dla te go de cy du jąc się na za kup ko lej ne -

POJAZDY KOMUNALNE
www.dobrowolski.pl

go po jaz du kan dy da tu ra fir my DOBROWOLSKI by -
ła bra na pod uwa gę, ja ko jed na z pierw szych.
W tym wy pad ku waż ną ro lę od gry wa ła tak że ce na,
ale jed nak do pie ro po roz mo wach z fir mą, któ ra
wy ko rzy stu je już ta ki po jazd i ich po chleb nej opi nii
uzna li śmy, że mo del SSC8 -K po drob nych ulep -
sze niach speł ni na sze ocze ki wa nia – wy ja śnia Mi -
ro sław Tchó rzew ski, kie row nik wy dzia łu wo dy
i ka na li za cji PWiK Gi życ ko. 
Wy bra ny ostat nio przez za rząd gi życ kie go przed -
się bior stwa po jazd to fla go wy pro dukt fir my
DOBROWOLSKI. Po jaz dy se rii SSC prze zna czo -
ne są do czysz cze nia ka na li za cji o śred ni cy od 50
do 1.000 mm, a za sto so wa ne w nich roz wią za nia
opar te są na wie lo let nim do świad cze niu, pro jek -
to wa niu 3D oraz wpro wa dzo nych no wych tech no -
lo giach. W ak tu al nej ofer cie znaj du ją się po jaz dy
z trzema ro dza ja mi po daj ni ków wę ża ssą ce go
(„węd ka”, ka se ta, ka ru ze la), sta łej lub ru cho mej
prze gro dzie, sys te mem re cy klin gu oraz sys te -
mem wspól ne go pro wa dze nia wę ża. 
Pod kre ślić też na le ży, że uży te do ich pro duk cji
pod wo zia cha rak te ry zu ją się wzmoc nio nym za -
wie sze niem i sil ni kiem o mo cy za pew nia ją cej pra -
wi dło wy bi lans ener ge tycz ny. Zbior nik ma łącz ną

Ja kość po twier dzo na w prak ty ce
Od po nad 10 lat w gi życ kim Przed się bior stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji z po wo dze niem pra cu je
wy pro du ko wa ny przez fir mę DOBROWOLSKI po jazd do czysz cze nia ka na li za cji. Spi su je się na ty -
le do brze, że za do wo lo ne wła dze przed się bior stwa w kwiet niu ku pi ły ko lej ny po jazd tej mar ki.

a Gi życ kie Przed się bior stwo
f Wo do cią gów i Ka na li za cji

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

Fir ma wy po sa ża swe po jaz dy w pom py ci śnie nio -
we i kom pre so ry re no mo wa nych pro du cen tów.
Dzię ki du że mu wy bo ro wi każ dy klient mo że do -
brać ze staw o opty mal nych do je go po trzeb pa ra -
me trach. Pom pa wod na i kom pre sor za mon to wa -
ne są w spe cjal nym, wy tłu mio nym agre ga cie, któ -
ry do dat ko wo jest za my ka ny na klucz unie moż li -
wia jąc do stęp osób trze cich. Po jaz dy SSC8 -K
stan dar do wo wy po sa żo ne są we wcią gar kę du żą
z wę żem ci śnie nio wym o śred ni cy 1ca la i dłu go -
ści 120 m, a tak że w wcią gar kę ma łą, na któ rej na -
wi nię ty jest wąż ci śnie nio wy o śred ni cy 0,5 ca la
i dłu go ści 60 me trów bie żą cych. Oprócz głów ne -
go ste ro wa nia do dat ko wo sto so wa ne jest ste ro -
wa nie ra dio we. 
Pod czas pra cy w se zo nie zi mo wym SSC8 -K wy -
po sa żo ny jest w sys tem re cyr ku la cji wo dy. W czę -
ści wod nej zbior ni ka umiesz czo ny jest wy mien nik
cie pła, któ ry sta le utrzy mu je tem pe ra tu rę wo dy
umoż li wia jąc pra cę w tem pe ra tu rach do -15 0C
na ze wnątrz. Bar dzo waż nym ele men tem te go
sys te mu jest do dat ko wa pom pa wod na za pew -
nia ją ca re cyr ku la cję pod grza nej wo dy przez pom -
pę wod ną oraz wszyst kie wę że ci śnie nio we, tak że
w cza sie jaz dy. Na to miast w tyl nej czę ści po jaz du
za mon to wa ny jest wy ry wacz kra tek, któ ry
w znacz nym stop niu uła twia otwie ra nie po kryw
stu dzie nek. Po mi mo zwar tej i es te tycz nej za bu do -
wy zna le zio no rów nież miej sce na ką cik sa ni tar ny
z umy wal ką i go rą cą wo dą.

a No wy sa mo chód wy po sa żo -
ny jest w ka se tę z wę żem ssą -
cym o dłu go ści 16 me trów

s Wie lo let nia eks plo ata cja udo -
wod ni ła, że po jaz dy mar ki
DOBROWOLSKI są wy ko na ne
z wy so kiej ja ko ści ma te ria łów
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POJAZDY KOMUNALNE
www.gamon-trucks.com/pl

Ak tu al nie ofer ta fir my obej mu je czte ry pod sta wo we gru py
pro duk tów. Po jazd ase ni za cyj ny ty pu GAMON PA słu ży
do od sy sa nia i trans por tu nie czy sto ści płyn nych. Z ko lei
GAMON PAC to po jazd ase ni za cyj no -ci śnie nio wy, któ ry
oprócz zbior ni ka na nie czy sto ści płyn ne ma rów nież nie wiel ki
zbior nik na wo dę o po jem no ści 500-1.000 li trów. Jest ona wy -
ko rzy sty wa na do ci śnie nio we go czysz cze nia i udraż nia nia
przy ka na li ków, my cia przy uży ciu pi sto le tu wod ne go ele wa cji
oraz nie wiel kich obiek tów, ta kich jak wia ty przy stan ko we, po -
mni ki, a tak że sta no wi ska pra cy i sa me go po jaz du. Dzię ki
swo jej dwu funk cyj no ści za bu do wa GAMON PAC do sko na le
spraw dza się w przy pad ku ko niecz no ści po sia da nia po jaz du
kom bi no wa ne go z wy daj nym ukła dem ssą co -tło czą cym oraz
po moc ni czym ukła dem ci śnie nio wym z czy stą wo dą. Na to -
miast w ce lu naj bar dziej efek tyw ne go czysz cze nia i udraż nia -
nia ka na łów po wstał po jazd ty pu GAMON PC. Sta no wi on no -
śnik wo dy z pom pą wy so ko ci śnie nio wą po zwa la ją cą na pra -
cę w naj bar dziej wy ma ga ją cych wa run kach. 
W skład pod sta wo wej ofer ty spół ki wcho dzą tak że po jaz dy ty -
pu PCK. W tym seg men cie du że uzna nie zy ska ły mo de le
PCK 6 i PCK 8. Oba po jaz dy prze zna czo ne są do udraż nia nia
wo dą pod wy so kim ci śnie niem ka na łów z moż li wo ścią jed no -
cze sne go od sy sa nia nie czy sto ści do zbior ni ka osa du. Za ła du -
nek nie czy sto ści od by wa się za po mo cą wę ża zwi ja ne go
na ko ło wro cie i po da wa ne go do ka na łu spe cjal nym wy się gni -
kiem. Dzię ki wy daj ne mu ukła do wi ssą co -tło czą ce mu po jaz dy
uży wa ne są mię dzy in ny mi do udraż nia nia szamb, od stoj ni -
ków i róż ne go ro dza ju zbior ni ków bez od pły wo wych, udraż nia -
nia i czysz cze nia ka na łów oraz my cia przy uży ciu pi sto le tu
wod ne go ele wa cji i nie wiel kich obiek tów. War to wie dzieć, że
dwu ko mo ro wy, cy lin drycz ny zbior nik po jaz du wy ko na ny jest
z od por nej sta li wę glo wej o gru bo ści 6 mm. Po nad to wo kół
zbior ni ka znaj du ją się za my ka ne na klucz skrzyn ki bocz ne

na dy sze i na rzę dzia oraz szczel ne z za wo ra mi spu sto wy mi
ste la że na wę że, a wszyst ko jest wy ko na ne ze sta li kwa so od -
por nej. Istot ny ele ment za bu do wy sta no wi wy się gnik z ko ło -
wro tem na wąż ssaw ny. Na pę dza ny hy drau licz nie mo że być
ste ro wa ny za rów no dro gą ra dio wą, jak i ręcz nie. Umiej sco wio -
ny jest ho ry zon tal nie na gó rze zbior ni ka. 
Ele men ty ukła du wy so ko ci śnie nio we go – w tym wę że ci śnie -
nio we, fil try przed wstęp ne i wtór ne oraz układ od po wie trza ją -
cy – wy ko na ne są z ma te ria łów wy so kiej ja ko ści. Po nad to
układ wy so ko ci śnie nio wy wy po sa żo ny jest w prze dmuch
pneu ma tycz ny ele men tów ukła du wod ne go i wę ży, co uła -
twia do kład ne usu nię cia resz tek wo dy. Z ko lei urzą dze nie
grzew cze, wy mu sza ją ce obieg wo dy przez wszyst kie prze -
wo dy w ukła dzie za mknię tym w cza sie jaz dy, pra cy i na po -
sto ju, z rów no cze snym jej pod grze wa niem, po zwa la na pra -
cę przy tem pe ra tu rze do – 15 stop ni Cel sju sza. Na to miast
pom pa wo dy za bez pie czo na jest przed pra cą na su cho
i nad mier nym wzro stem ci śnie nia. 
W skład za bu do wy wcho dzi jesz cze pi sto let wod ny do prac po -
moc ni czych z dwie ma dy sza mi, świa tła bez pie czeń stwa na gó -
rze za bu do wy oraz tyl ne ro bo cze, a tak że pa nel kon tro l ny
umiesz czo ny na ty le po jaz du dla bez pie czeń stwa i ła two ści ope -
ro wa nia. Po za tym wy go spo da ro wa no miej sce na wę zeł sa ni tar -
ny z cie płą i zim ną wo dą, po jem nik na śmie ci oraz in żek tor.
Roz wi nię ciem kon struk cji jest po jazd spe cjal ny PCK 8 z za -
bu do wą do ci śnie nio we go czysz cze nia ka na li za cji z moż li -
wo ścią od sy sa nia nie czy sto ści płyn nych z funk cją prze su wa -
nej prze gro dy. Sa mo chód jest od po wie dzią na za po trze bo -
wa nie ryn ku, a za ra zem po ka zem moż li wo ści tech nicz nych
i tech no lo gicz nych fir my GAMON. Po jazd po sia da pneu ma -
tycz nie prze su wa ną prze gro dę dzie lą cą zbior nik na ko mo rę
wo dy czy stej i osa du. Po dob nie jak w mo de lu bez prze su wa -
nej prze gro dy w skład ukła du wy so ko ci śnie nio we go wcho dzi
w peł ni hy drau licz nie ste ro wa ny bę ben głów ny z wę żem
DN25 o dłu go ści 120 m umiej sco wio ny na den ni cy tyl nej, bę -
ben po moc ni czy z wę żem DN13 o dłu go ści 60 metrów oraz
wy so ko ci śnie nio wa pom pa wo dy o wy daj no ści 345 l/min. 

Sze ro ka ofer ta po jaz dów GAMON
W Pol sce jed nym z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się pro du cen tów sa mo cho dów do trans por tu nie czy sto -
ści płyn nych i czysz cze nia ka na li za cji jest spół ka GAMON. Dy na micz ny wzrost pro duk cji oraz ja kość
po jaz dów spra wia, że zde cy do wa na więk szość znaj du je od bior ców po za gra ni ca mi na sze go kra ju. 

a Wśród sze ro kiej ga my po jaz dów pro du ko wa nych przez spół kę GAMON uzna -
niem cie szą się za bu do wy prze zna czo ne do udraż nia nia ka na łów z moż li wo ścią
od sy sa nia nie czy sto ści

a In te re su ją cą pro po zy cją jest mo del PCK 8 z ru cho mą prze gro dą. Umoż li wia to
w za leż no ści od po trzeb re gu lo wa nie ob ję to ści ko mo ry wo dy czy stej i osa du 
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Na pew no wie le pro ble mów po mo że roz wią zać pro po zy cja
ofer to wa przy go to wa na przez fir mę Wac ker Neu son. Fir my ko -
mu nal ne znaj dą w niej kil ka na ście mo de li ko pa rek, któ re są
wręcz stwo rzo ne do prac w wy ma ga ją cych wa run kach. Po za
tym tak du ża ga ma mo de li po zwa la wy brać ma szy nę, któ ra
umoż li wi wy ko na nie prac z opty mal nym wy ni kiem fi nan so wym. 
Jed ną z ma szyn, po któ rą chęt nie się ga ją wy ko naw cy prac
ziem nych jest mi ni ko par ka Wac ker Neu son ET 16. Nie wiel -
kich roz mia rów ma szy na im po nu je osią ga mi, uzy ska ny mi
dzię ki za sto so wa nym roz wią za niom tech no lo gicz nym. Po za
tym na każ dym kro ku wi docz na jest dba łość in ży nie rów o za -
pew nie nie jak naj lep szych wa run ków bez pie czeń stwa pra -
cow ni kom i ma szy nom.
I tak, za bez pie czo ny na gó rze wy się gni ka cy lin der ra mie nia pod -
no sze nia za po bie ga uszko dze niom pod czas pra cy wy ni ka ją cym
z ewen tu al nych ko li zji z le mie szem lub pod czas na bie ra nia ma -
te ria łu. Na to miast za in sta lo wa ne, już w stan dar do wej wer sji,
zam ki hy drau licz ne za po bie ga ją sa mo czyn ne mu, po wol ne mu
opa da niu ra mie nia pod no sze nia, któ re mo że do pro wa dzić
do uszko dze nia wy się gni ka. Tak że w wer sji stan dar do wej mon -
to wa ny jest dwu kie run ko wy układ hy drau licz ny z osob nym, bez -
ci śnie nio wym ob wo dem po wrot nym. Po ma ga to za pew nić bez -
pro ble mo wą pra cę roz ma ite go osprzę tu. Do dat ko we ukła dy hy -
drau licz ne umoż li wia ją uży cie moc ne go mło ta hy drau licz ne go,
łyż ki skar po wej hy drau licz nej lub wiert ni cy do pod ło ża. 
Z ko lei dzię ki re gu lo wa ne mu roz sta wowi gą sie nic (od 990 do
nawet 1.300 mm) ko par ka ET16 mie ści się w wą skich przej ściach,
ta kich jak drzwi, oraz z ła two ścią do cie ra do trud no do stęp nych
miejsc. Jed nak re gu lo wa ny roz staw za pew nia nie tyl ko więk szą
wszech stron ność, ale też wraz ze skła da nym le mie szem zwięk sza
sta bil ność i co za tym idzie po ziom bez pie czeń stwa ope ra to ra. 
Ope ra tor ma też za pew nio ną opty mal ną wi docz ność we
wszyst kich kie run kach. Umoż li wiają to du że prze szkle nia oraz
okno da cho we, przez któ re kie row ca ma do god ną ob ser wa cję
ob sza ru pra cy, współ pra cow ni ków i ewen tu al nych za gro żeń.
Ła twy w ob słu dze me cha nizm dwu czę ścio wej szy by przed niej
uła twia jej otwie ra nie i za my ka nie. 

Do brze skom po no wa nym ba lan sem kom pak to wych wy mia rów
i osią gów po chwa lić się mo że tak że in na ko par ka Wac ker Neu -
son, mo del EZ26. Ma szy na cha rak te ry zu je się no wo cze snym
wzor nic twem, a kom pak to we wy mia ry i ma ły cię żar umoż li -
wiają trans port z osprzę tem do dat ko wym za po mo cą przy cze -
py 3,5 t. In no wa cyj ny me cha nizm przed niej szy by za pew nia ła -
twą wen ty la cję, ofe ru jąc wy go dę pra cy i uła twia jąc ko mu ni ka -
cję mię dzy ope ra to rem i ko le ga mi. Roz miesz cze nie ele men tów
ste ru ją cych oraz sze ro kie wej ście do ka bi ny uła twia ją pra cę
ope ra to ro wi, a na wis Ze ro Ta il umoż li wia pra cę w cia snych
i ogra ni czo nych prze strze niach. Ko lej ną za le tą ko par ki są niż -
sze kosz ty eks plo ata cyj ne. Oszczęd no ści osią ga się mię dzy in -
ny mi dzię ki dwóm wer sjom sil ni ków o ni skim zu ży ciu pa li wa
i bra ku ukła du oczysz cza nia spa lin. 
Oczy wi ście te dwa mo de le ko pa rek Wac ker Neu son to tyl ko
nie wiel ki wy ci nek ofer ty fir my prze zna czo nej do prac ziem -
nych. Wszyst kie po zo sta łe ma szy ny tak że cha rak te ry zu ją się
wy so ką ja ko ścią i trwa ło ścią. Wy bór kon kret nej ko par ki za le ży
od po trzeb, a w do bo rze opty mal ne go sprzę tu po mo gą wy -
kwa li fi ko wa ni, do świad cze ni han dlow cy.

www.wackerneuson.pl

Opty mal ne do prac ziem nych
Róż no rod ność i spe cy fi ka prac ziem nych spra wia, że wy ma ga ją sto so wa nia ma szyn o róż no rod -
nych pa ra me trach i ga ba ry tach. Szcze gól ne pro ble my ma ją przed się bior stwa zaj mu ją ce się bu -
do wą i mo der ni za cją sie ci wod no -ka na li za cyj nych, gdyż czę sto dzia ła ją w te re nach o ogra ni czo -
nych prze strze niach i do bór wła ści wej ma szy ny mo że zde cy do wać o opła cal no ści in we sty cji.

a Du ży wpływ na bez pie czeń stwo oraz mniej szą uciąż li wość pra cy ma naj więk sza w tej
kla sie ma szyn ka bi na. Prze stron na i wy god na po sia da do dat ko wą prze strzeń na no gi
i gło wę, a re gu lo wa ny fo tel oraz moż li wość ob słu gi dźwi gni sto pa mi za pew nia ide al ną
po zy cję każ de mu ope ra to ro wi
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Po za tym elek trycz ne ma szy ny mo gą pra co wać
w miej scach nie do stęp nych dla tra dy cyj nych,
gdyż brak spa lin umoż li wia im pra cę na wet w po -
miesz cze niach za mknię tych, na przy kład pod -
czas roz biór ki lub w bli skim są siedz twie do mów
miesz kal nych Nic więc dziw ne go, że do gro na
pro du cen tów po sia da ją cych w ofer cie cał ko wi cie
elek trycz ne ma szy ny do łą czył tak że bry tyj ski kon -
cern JCB, pre zen tu jąc pierw szą w hi sto rii fir my
mi ni ko par kę elek trycz ną JCB 19C -1 E -TEC. 
Bez e mi syj ność to nie je dy na za le ta tej ma szy ny.
Kom pak to we wy mia ry uła twia ją jej po ru sza nie się

się po wą skich ulicz kach oraz ma new ro wa nie
w ogra ni czo nych prze strze niach. Ko lej na za le ta
to ni ski po ziom ha ła su (7 dBA), któ ry jest oko ło
pięć ra zy niż szy niż w ko par ce z tra dy cyj nym na -
pę dem die sla. Róż ni ca jest wi docz na szcze gól nie
w po miesz cze niach za mknię tych, gdzie dźwięk
jest zwie lo krot nia ny po przez od bi cia od ścian. Ci -
cha pra ca umoż li wi pra cę ma szy nie tak że w in -
nych wraż li wych miej scach, jak na przy kład w po -
bli żu szpi ta li i szkół. Mo że pra co wać tak że w no cy
bez za kłó ca nia snu miesz kań ców. Do dat ko wo
pra ca ko par ką elek trycz ną jest rów nież mniej mę -
czą ca dla jej ope ra to ra. Po pierw sze jest ci cha,
a po dru gie nie ma, tak cha rak te ry stycz nych dla
sil ni ków wy so ko pręż nych, wi bra cji. 
Płyn ną pra cę ma szy ny za pew nia ją trzy aku mu la -
to ry li to wo -jo no we o po jem no ści 312 Ah (15 kWh)
oraz in te li gent ny sys tem za rzą dza nia aku mu la to -
ra mi. Przy peł nym na ła do wa niu aku mu la to ra ko -
par ka po win na wy trzy mać peł ną zmia nę w nor -
mal nych wa run kach. We dług za pew nień pro du -
cen ta po za le d wie 6 go dzi nach ła do wa nia
– a w przy pad ku uży cia szyb kiej ła do war ki już
po 2,5 go dzi nach – ko par ka osią ga peł ną go to -
wość do pra cy. Ma szy na wy po sa żo na jest w stan -
dar do wy układ hy drau licz ny, gwa ran tu ją cy ten
sam po ziom wy daj no ści, co stan dar do wa ko par -
ka JCB kla sy 1,9 to ny. War to pa mię tać, że ce chą
sil ni ków elek trycz nych jest wy so ki mo ment ob ro -

MASZYNY KOMUNALNE

Bez e mi syj ne, 
zwin ne i eko no micz ne
Bez e mi syj ne, 
zwin ne i eko no micz ne

Wy ma ga nia do ty czą ce ogra ni cza nia emi sji szko dli wych sub stan cji zmu sza ją pro du cen tów ma -
szyn do po szu ki wa nia no wych, przy ja znych śro do wi sku tech no lo gii. Ostat nio kon struk to rzy co -
raz czę ściej pro jek tu ją ma szy ny, na pę dza ne sil ni ka mi elek trycz ny mi, gdyż są one nie tyl ko bez -
e mi syj ne, ale tak że ci che i ła twe w ser wi so wa niu. 

a Nie wąt pli wą za le tą mi ni ko -
pa rek są nie wiel kie wy mia ry,
któ re umoż li wia ją im pra cę
w miej scach o ogra ni czo -
nych prze strze niach. Do dat -
ko wo są bez piecz ne za rów -
no dla ope ra to ra, jak i pra -
cu ją cych w po bli żu osób

s Mi ni ko par ki JCB ide al nie
na da ją się do prac zwią za -
nych z bu do wą sie ci wo do -
cią go wych
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to wy, któ ry jest do stęp ny na tych miast po uru cho -
mie niu. Ko par ka, po dob nie jak jej tra dy cyj ne od -
po wied ni ki, mo że współ pra co wać z każ dym ro -
dza jem osprzę tu do dat ko we go. 
Oczy wi ście ko par ka elek trycz na to nie je dy ne sta -
ra nia JCB w ce lu do pa so wa nia swych ma szyn
do wy mo gów ochro ny śro do wi ska. Oprócz elek -
tro mo bil no ści, JCB kon ty nu uje in we sto wa nie
w zrów no wa żo ną tech no lo gię sil ni ków wy so ko -
pręż nych i tak już od 2019 ro ku wszyst kie sil ni ki
o mo cy po ni żej 56 kW i po wy żej 130 kW speł nia ją
wy mo gi norm emi sji spa lin UE Sta ge V. Na to -
miast sil ni ki o mo cy od 56 do 128 kW nor my te
speł niać bę dą rok póź niej. 
Wy so kie nor my do ty czą ce emi sji spa lin speł nia sil -
nik wy so ko pręż ny Per kins o mo cy 12,2 kW (16,3
KM). Zo stał on za sto so wa ny w trzech no wych mi -
ni ko par kach JCB. Są to mo de le: 16C -1, 18Z -1
oraz 19C -1, a re pre zen tu ją seg ment ma szyn wa -
żą cych od 1,6 do 1,8 to ny. W przy pad ku tych ko -
pa rek zde cy do wa no się umie ścić sil nik z ty łu, co
po zwa la uzy skać opty mal ny roz kład ma sy. Po za
tym lep sze wspar cie da je prze pro fi lo wa ny le -
miesz. Ma szy ny mi mo pro stej kon struk cji cha rak -
te ry zu ją się znacz ną wy trzy ma ło ścią i efek tyw no -
ścią ro bo czą, a ich moc nym atu tem są ni skie
kosz ty utrzy ma nia.
Mo del 18Z -1 jest pierw szą w hi sto rii fir my mi ni ko -
par ką, któ ra w cza sie ob ro tu nie za cho dzi po za
ob rys gą sie nic, co świet nie spraw dza się w cia -
snych prze strze niach. Z ko lei 19C -1 po win na tra -
fić w gust przed się bior ców szu ka ją cych ma szy ny
o naj więk szych moż li wo ściach ro bo czych. Du -
żym atu tem ma szyn jest stupro cen to we sta lo we
po szy cie, któ re gwa ran tu je du żą od por ność
na uszko dze nia. Po nad to klu czo we pod ze spo ły
hy drau licz ne tak że są chro nio ne osło na mi.
Ko par ki ma ją moż li wość ko pa nia do głę bo ko ści
od 2,57 m do 2,81 me tra, a wy so kość wy sy pu
wa ha się od 2,63 do 2,81 me tra. Wpro wa dzo ne
w ubie głym ro ku mo de le wy zna cza ją też no wy
kie ru nek sty li za cji, ze swo imi w 100-pro cen tach
sta lo wy mi, ma syw ny mi kor pu sa mi, chro nią cy -
mi wę że, si łow ni ki i in ne pod ze spo ły, sta no wią -
cy mi rów nież prze ciw wa gę. Do dat ko wo mo del
JCB 16C -1 wy po sa żo ny jest w roz su wa ne pod -
wo zie, w za kre sie 980-1.330 mm. Ma szy ny po -
sia da ją rów nież le miesz spy cha ją cy o du żej wy -
so ko ści pod no sze nia, z ła twy mi w mon ta żu
seg men ta mi bocz ny mi. Do wy bo ru są ra mio na
ko pią ce o róż nej dłu go ści – 950, 1.100
i 1.344 mm, a w mo de lu 19C -1 – hy drau licz ne
szyb ko złą cze osprzę tu.
Oprócz wy so kie go po zio mu sta bil no ści, ko par ki
wy róż nia ją się bez piecz ny mi i wy god ny mi ka bi -
na mi ope ra to ra. Kon struk cja ka bi ny speł nia wy -
ma ga nia ROPS, a bez pie czeń stwo pra cy zwięk -
sza do sko na ła, nie za kłó co na wi docz ność we
wszyst kich kie run kach. Na to miast mo del pre -
mium 19C -1 wy po sa żo no w in te li gent ne świa tła
ro bo cze z funk cją „Co ming Ho me”, dzię ki któ -

rym w ciem no ści re flek to ry oświe tla ją dro gę
jesz cze przez kil ka se kund po opusz cze niu ka bi -
ny przez ope ra to ra. Z ko lei er go no mię pra cy
ope ra to ra zwięk szają prze pro jek to wa ne dźwi -
gnie jaz dy, któ re upodob ni ły się do tych sto so -
wa nych w więk szych ma szy nach, a do dat ko we
pe da ły są w opcji (wię cej wol nej pod ło gi). W pra -
wym dżoj sti ku zin te gro wa no ste ro wa nie ob ro -
tem wy się gni ka i do dat ko wą hy drau li ką osprzę -
tu, a w ko par ce 19C -1 w stan dar dzie jest ste ro -
wa nie pro por cjo nal ne oraz ko do wa ny im mo bi li -
zer. Na to miast wszyst kie ko par ki ma ją ka bi ny,
któ re umoż li wia ją ope ra to ro wi do sko na łą ob ser -
wa cję we wszyst kich kie run kach.
Po za tym za dba no, aby co dzien ne czyn no ści ser -
wi so we by ły jak naj prost sze i bez piecz ne. Umoż li -
wia to od dziel na kla pa kon ser wa cyj na, dzię ki któ -
rej ła two uzy skać do stęp do hy drau li ki, zbior ni ka
pa li wa i jed nost ki chło dzą cej. Na to miast sma ro -
wa nie ele men tów wy się gni ka od by wa się w ra -
mach re gu lar nej kon ser wa cji ma szy ny.

www.interhandler.pl

a War to zwró cić uwa gę na du żą
f sta bil ność no wych ko pa rek.

Trwa łe gą sie ni ce wraz z le -
mie szem gwa ran tu ją im bez -
piecz ną pra cę w każ dych
wa run kach. Na to miast bo ga -
ty ze staw osprzę tu do dat ko -
we go umoż li wia jed nej ma -
szy nie wy ko nać pra ce kil ku.
Dzię ki te mu ko par kę moż na
efek tyw niej wy ko rzy sty wać,
a tym sa mym szyb ciej zwró ci
się koszt jej za ku pu
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Obie ma szy ny z ra cji nie zbyt du żych wy mia rów do sko na le na -
da ją się do prac w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni. Dzię -
ki te mu mo gą być cie ka wą pro po zy cją dla przed się biorstw wy -
ko nu ją cych pra ce w sek to rze ko mu nal nym.
– Mi ni ko par ka HX10A to ka mień mi lo wy dla fir my Hy un dai Con -
struc tion Equ ip ment. Jest lo gicz nym roz sze rze niem ga my pro -
duk tów fir my Hy un dai. Ja ko no wy gracz na wy ma ga ją cym ryn ku
ma łych ma szyn o du żej wy daj no ści mo del HX10A spraw dzi się
w róż nych za sto so wa niach, w któ rych (ma łe) roz mia ry ma ją zna -
cze nie! – twier dzi Pe ter Se bold, spe cja li sta ds. pro duk tów HCEE.
Po przez wpro wa dze nie mo de lu HX10A fir ma Hy un dai roz sze -
rzy ła asor ty ment swo ich mi ni ko pa rek. Nie wiel kie wy mia ry mo -
de lu HX10A uła twia ją je go trans port, wy star czy do te go zwy kła
la we ta lub skrzy nia za ła dun ko wa śred nie go au ta do staw cze go.
Jed nak nie wiel kie wy mia ry umoż li wia ją przede wszyst kim pra -
ce w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni. 

Po za wy mia -
ra mi tak że in ne
roz wią za nia pre -
dys po nu ją mi ni ko -
par kę do pra cy
w zur ba ni zo wa nych
miej scach. I tak po je -
dyń czy wy się gnik, za mon -
to wa ny na sworz niu ob ro to -
wym, umoż li wia ko pa nie bli -
sko ścian bu dyn ków lub na ca -
łej sze ro ko ści ma szy ny. Jest to
szcze gól nie przy dat ne w miej -
scach o ogra ni czo nej prze strze ni, gdzie prze miesz cza nie ko -
par ki jest utrud nio ne. Z ko lei nie wiel ka ma sa ro bo cza, wy no -
szą ca tyl ko 1.000 kg oraz wy so ka war tość sił pod no sze nia
i zry wa nia po wo du ją, że jed no to no wa mi ni ko par ka do sko na le
spraw dza się za rów no pod czas prac ogrod ni czych i za go spo -
da ro wa nia kra jo bra zu, jak i na pla cach bu do wy w mia stach
oraz pod czas prac w bu dyn kach. 
Mo del HX10A ma jesz cze sze reg in nych za let, któ re wy róż nia ją
go w seg men cie mi ni ko pa rek. Nie tyl ko bo wiem do sko na le
spraw dza się w ogra ni czo nych prze strze niach, ale też uła twia

MASZYNY KOMUNALNE
www.amago.pl

Pre mie ry ko pa rek Hy un dai 
na tar gach Bau ma 2019
Mo na chij skie tar gi to do sko na ła oka zja do za pre zen to wa nia swych no wo ści tak sze ro kiej pu blicz no -
ści. Z ta kiej moż li wo ści sko rzy sta ła fir ma Hy un dai Con struc tion Equ ip ment Eu ro pe (HCEE), któ ra
w Mo na chium przed sta wi ła swo ją naj now szą mi ni ko par kę HX10A oraz kon cep cyj ną ko par kę HX85A.

Parametry techniczne modelu HX10A 
 Silnik                                                        Yanmar 3 TNV70 
 Moc znamionowa                                    9,9 kW / 13,3 KM 
 Masa robocza                                               1032-1087 kg  
 Szerokość maszyny/gąsienic        730 mm / 700-860 mm 
 Maksymalna głębokość kopania                         1766 mm 
 Maksymalny zasięg                                              3092 mm 
 Promień obrotu tylnej części                                 747 mm 
 Siła skrawająca na łyżce (ISO)                                8,9 kN 
 Siła skrawająca na ramieniu (ISO)                          4,5 kN

s Minikoparka HX10A wy po sa żo na zo sta ła
w sys tem Hy un dai Twin Dri ve, któ ry umoż -
li wia pra cę bez emi sji spa lin Dzie je się tak,
gdyż oprócz sil ni ka wy so ko pręż ne go Yan -
mar wy po sa żo na jest w bez e mi syj ny sil nik
elek trycz ny o tej sa mej wy daj no ści
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pra cę dzię ki in te li gent nym funk cjom. Ta nie wiel ka ma szy -
na jest stan dar do wo wy po sa żo na w in sta la cję do mon ta żu
mło ta hy drau licz ne go. Skła da na ra ma ROPS (Roll Over Pro tec -
tion Sys tem) wy po sa żo na w dwa słup ki uła twia wjeż dża nie
do bu dyn ków przez stan dar do we drzwi. Po za tym si łow nik wy -
się gni ka jest za mon to wa ny na gó rze ma szy ny, a to za po bie ga
ewen tu al nym uszko dze niom. Z ko lei dzię ki ła twe mu do stę po wi
do sil ni ka czyn no ści ser wi so we moż na prze pro wa dzić szyb ko
i ła two. Na to miast pod wo zie o zmien nym usta wie niu w ra zie
po trze by zwięk sza sta bil ność, a rów no mier nie roz su wa ny le -
miesz umoż li wia spy cha nie na ca łej sze ro ko ści gą sie nic. 
War to też do dać, że za sto so wa ny w mi ni ko par ce sys tem 

Hy un dai Twin Dri ve umoż li wia pra cę bez emi sji

spa lin Dzie je się tak, gdyż oprócz sil ni ka wy so ko pręż ne go
Yan mar kom pak to wa ko par ka mo że być opcjo nal nie wy po sa -
żo na w bez e mi syj ny sil nik elek trycz ny o tej sa mej wy daj no ści.
W efek cie Hy un dai Twin Dri ve to in no wa cyj ne roz wią za nie dla
wszyst kich za sto so wań wy ma ga ją cych ze ro we go po zio mu
ha ła su i emi sji spa lin. Do ty czy to między innymi prac re mon -
to wych i wy bu rze nio wych we wnątrz szpi ta li, do mów, dzia ła ją -
cych cen trów han dlo wych, szklar ni oraz in nych bu dyn ków
i hal, gdzie emi sja spa lin jest nie po żą da na.  
Ko lej ną no wo ścią za pre zen to wa ną na mo na chij skich tar gach
by ła cał ko wi cie no wa, kon cep cyj na ma szy na HX85A. Ta kom -
pak to wa ko par ka, kla sy 8-9 ton, zo sta ła wy po sa żo na w dwu -
czę ścio wy wy się gnik, co pre dys po nu je ją do róż no rod nych
prac pro wa dzo nych w śro do wi sku miej skim. Mo del ten ma być
do stęp ny w Eu ro pie  na prze ło mie 2019 i 2020 ro ku. 
Już na pierw szy rzut oka wi dać, że kon struk to rzy ma szy ny do -
ło ży li sta rań, aby za pew nić jak naj lep sze wa run ki pra cy dla
ope ra to ra. Wi dać to na przy kład po kształ cie tyl nej po kry wy.
W mo de lu HX85A nie tyl ko po ma ga on po pra wić sta bil ność
i wi docz ność ma szy ny do ty łu, ale rów nież sta no wi ele ment
„Ti ger Eye De sign”, któ ry od te raz sta nie się zna kiem roz po -

znaw czym wszyst kich no wych mi ni ko pa rek i ko pa rek kom pak -
to wych fir my Hy un dai. Oczy wi ście nie jest to je dy ne uła twie nie,
któ re przy go to wa no dla ope ra to ra. Wnę trze ka bi ny jest przej -
rzy ste, a ele men ty ste ru ją ce zo sta ły roz miesz czo ne w ta ki spo -
sób, że ope ra tor bez zmę cze nia mo że kon tro lo wać ma szy nę
na wet pod czas dłu gie go dnia pra cy. 
Od po wied nią si łę za pew nia ma szy nie sil nik Yan mar o mo -
cy 49,9 kW (66,9 KM). Cha rak te ry zu je się on wy so ką spraw no -
ścią, mniej szym zu ży ciem pa li wa i po zio mem ha ła su. Na to -
miast wraż li wy na ob cią że nie układ hy drau licz ny ofe ru je do -
sko na łą wy daj ność, szcze gól nie w przy pad ku jed no cze sne go
wy ko ny wa nia wie lu ru chów ma szy ny. Z ko lei za pro jek to wa ny
cał ko wi cie od po cząt ku dwu czę ścio wy wy się gnik za pew nia ko -
par ce dy na micz ny za kres ro bo czy i znacz ną ela stycz ność. Po -
zwa la to ma szy nie na zwięk sze nie mak sy mal ne go za się gu ra -
mie nia do 7,89 m, jak rów nież na pra cę w bez po śred nim są -
siedz twie wła snych gą sie nic. Ko pa nie w pio nie nie sta no wi

pro ble mu, a mak sy mal na głę bo kość ko pa nia wy no si 4,65 m.
Wszech stron ność HX85A moż na jesz cze bar dziej zwięk -

szyć po przez za sto so wa nie opcjo nal ne go le mie sza. 

Cho ciaż gór -
na część kon struk cji ma szy -

ny jest kon wen cjo nal na, pro mień ob -
ro tu jej ty łu wy no si za le d wie 1,60 m (mie rzo ny od środ ka ma -
szy ny). Nie wiel kie ga ba ry ty HX85A za pew nia ją ma szy nie du żą
sta bil ność, a jed no cze śnie spra wia ją, że do sko na le na da je się
do pra cy w cia snych, za bu do wa nych prze strze niach. 
– No wy mo del HX85A spro sta wy ma ga niom klien tów, któ rzy
ocze ku ją kom pak to wej i wszech stron nej ma szy ny do pra cy tam,
gdzie miej sca jest ma ło, a wy daj ność klu czo wa. Jest to do wód
na to, że fir ma Hy un dai CE sta je się li czą cym się gra czem
w seg men cie ma szyn użyt ko wych – za pew nia Pe ter Se bold.

f Kom pak to wa ko par ka HX85A,
któ ra po raz pierw szy zo sta ła
za pre zen to wa na pod czas te -
go rocz nych tar gów Bau ma,
w Eu ro pie bę dzie do stęp na
na prze ło mie ro ku 2019 i 2020

Parametry techniczne modelu HX85A 
 Silnik Yanmar 4TNV98C (Stage V) 
 Moc znamionowa 49,9 kW / 66,9 KM 
 Masa robocza 9.204 kg (wysięgnik dwuczęściowy) 
 Maksymalna głębokość kopania 4.650 mm 
 Maksymalny zasięg 7.890 mm 
 Promień obrotu tylnej części 1.600 mm
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJE

POJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci                                                                                                                       
1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast 
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
3. Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, zarządy melioracji
4. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń komunalnych
5. Specjalistyczne warsztaty sprzętu komunalnego
6. Organa administracji samorządowej
7. Zarządy dróg i zieleni miejskiej
8. Spółdzielnie mieszkaniowe
9. Zarządcy centrów logistycznych, handlowych i miejskich

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

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

3/2019                  28.06.2019                          07.06.2019
4/2019                  30.08.2019                          09.08.2019
5/2019                  14.10.2019                          09.09.2019
6/2019                  13.12.2019                          18.11.2019

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

1/2 stro ny          182 x 128      2.800,- z∏
                         88 x 260     2.800,- z∏
1/1 stro na          182 x 260      5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 2/2019 

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






