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SPIS TREŚCI

Pod su mo wa nie tar gów Eko tech 

Kie lec ki Eko tech roz po czy na se zon ma so -
wych spo tkań bran ży ko mu nal nej. Mógł być
pierw szą i za ra zem ostat nią im pre zą, zor ga ni -
zo wa ną w tym ro ku w tak licz nej for mu le

Pra cu je my peł ną pa rą!

Roz mo wa z Pio trem Tym bo row skim, 
pre ze sem za rzą du spół ki 
Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy

Pro nar – fir ma o so lid nych pod sta wach

Tak jak sta bil ność do mu jest po chod ną ja ko ści
fun da men tów, tak i si ła fir my za le ży od pod -
staw, na ja kich zo sta ła zbu do wa na. Ich ja kość
naj le piej wi dać w mo men tach kry zy so wych

Be low ni ca na piąt kę z plu sem

Za go spo da ro wa nie od pa dów po pro duk cyj -
nych to du ży pro blem. Tym bar dziej, że wie le
z nich to war to ścio wy su ro wiec, któ ry mo że
zo stać po now nie wy ko rzy sta ny

Ener gre en – bez pie czeń stwo i eko no mia

Za sto so wa nie in no wa cyj nych roz wią zań w po -
łą cze niu z wy so ką ja ko ścią to prze pis na po -
wsta nie pro duk tu, któ ry gwa ran tu je suk ces za -
rów no dla pro du cen ta, jak i użyt kow ni ków

Ko siar ki do za dań spe cjal nych

Pod la ska fir ma SaMASZ to uzna ny pro du cent
ma szyn zie lon ko wych i ko mu nal nych. Ol brzy -
mie do świad cze nie w ich pro jek to wa niu owo -
cu je sta le udo sko na la ny mi pro duk ta mi

Ja kość spraw dzo na w prak ty ce

Wie lo let nie do świad cze nie pra cow ni ków w po -
łą cze niu z in no wa cyj ny mi pro jek ta mi spra wia,
że po jaz dy STOKOTA na le żą do naj bar dziej za -
awan so wa nych tech no lo gicz nie pro duk tów 

He li cop ter w ak cji

He li cop ter to spe cja li stycz ny po jazd do czysz -
cze nia ka na li za cji, któ ry wy po sa żo ny jest
w naj dłuż sze na ryn ku eu ro pej skim ra mię o za -
się gu wy no szą cym aż 7.500 mi li me trów

In no wa cyj ne po jaz dy z se rii ele phant

Spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy zna -
na jest z pro fe sjo nal ne go i ter mi no we go ser wi -
su. Rów nie wiel ką re no mą cie szą się sprze da -
wa ne przez nią spe cja li stycz ne za bu do wy 

Gra co wspiera komunalkę

Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów wy po sa żo ne w urzą dze nia prze ła dun ko we
mar ki Pal fin ger. Za pew nia tak że opty mal ne skon fi -
gu ro wa nie urzą dzeń pod wzglę dem tech nicz nym

Przyszłość w uniwersalności!

War to sta wiać na uni wer sal ność ma szyn. Dzię -
ki te mu mo że my opty mal nie za rzą dzać flo tą
ma szyn, ka drą pra cow ni ków, a przede wszyst -
kim zwięk szyć efektywność działania

MST – ja kość w przy stęp nej ce nie 

Spe cy fi ka prac ko mu nal nych wy ma ga sto so -
wa nia ma szyn wy trzy ma łych i wszech stron -
nych. Dla te go firmy ko mu nal ne tak chęt nie
się ga ją po ko par ko -ła do war ki MST
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Dro dzy Czy tel ni cy,
od po nad mie sią ca za gro że nie epi de micz ne i ry zy ko za cho ro wa nia na ko ro na wi ru sa zmie ni ły do brze nam zna ny
świat o 180 stop ni. Zu peł nie ina czej ży je my, pra cu je my i wy po czy wa my. Na na szych oczach two rzy się no wa nor -
mal ność, któ rą wspól nie kształ tu je my ra cjo nal ny mi dzia ła nia mi. Pol ska, po dob nie jak więk szość świa ta, po okre sie
lock dow nu za czy na po wo li od mra żać co dzien ne ży cie oraz funk cjo no wa nie go spo dar ki. Jed nak bran ża ko mu nal na,
ja ko jed na z nie licz nych dzie dzin ży cia, ani na chwi lę nie za wie si ła dzia ła nia, a wręcz prze ciw nie mu sia ła ze zdwo -
jo ną si łą każ de go dnia peł nić swo je obo wiąz ki. Wy ma ga te go jej spe cy fi ka, a przede wszyst kim ro la w utrzy ma niu
hi gie ny na uli cach na szych miast i wsi. Do te go do szły no we obo wiąz ki, jak de zyn fek cja miej skiej in fra struk tu ry.
Dla te go wszyst kim pra cow ni kom bran ży ko mu nal nej i tym, któ rzy pra cu ją przy pro duk cji i tym, któ rzy każ de go
dnia od bie ra ją od pa dy z na szych do mów oraz czysz czą uli ce na le żą się sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia. 
Nie ste ty, wy glą da na to że przy pad ku na sze go kra ju mo że się zi ścić po wie dze nie, iż nie szczę ścia cho dzą pa ra mi. 
Bo prze cież jesz cze da le ko nam do upo ra nia się ze skut ka mi pan de mii, a już na ho ry zon cie czai się ko lej na he ka tom -
ba, a mia no wi cie gro zi nam naj do tkliw sza od wie lu lat su sza.
Ostrze ga nas przed jej skut ka mi mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Jan Krzysz tof Ar da now ski, któ ry za ape lo wał
do wszyst kich miesz kań ców Pol ski, aby oszczę dza li wo dę. „Od po wie dzial ność za su szę po no si my wszy scy” – czy ta my
w ko mu ni ka cie umiesz czo nym na stro nie in ter ne to wej re sor tu. Mi ni ster przy po mi na, że su sza rów nież nisz czy go -
spo dar kę, szko dzi rol nic twu, a wo dy mo że za brak nąć rów nież do po trzeb ko mu nal nych. Za le ca re zy gna cję z pod le -
wa nia traw ni ków i zbie ra nie desz czów ki. Rów no cze śnie mi ni ster Ar da now ski za pew nia, że na po pra wę sto sun ków
wod nych w naj bliż szym cza sie rząd prze zna czy ogrom ne fun du sze.
Koń cząc te hio bo we wie ści, chciał bym za pew nić, że na sze wy daw nic two pra cu je bez zmian. Do ty czy to za rów no ma -
ga zy nów dru ko wa nych, jak i wszel kich form on li ne. Rza dziej jeź dzi my w te ren, ale głów nie dla te go, że więk szość
im prez bran żo wych zo sta ła al bo prze su nię ta (tar gi Wod -Kan w Byd gosz czy), al bo od wo ła na (IFAT 2020 w Mo -
na chium). Do wo dem na to, że na bie żą co mo ni to ru je my sy tu ację mo że być ten oto nu mer Po śred ni ka Ko mu nal ne -
go, w któ rym znaj dą Pań stwo wie le naj śwież szych in for ma cji do ty czą cych no wych tech no lo gii oraz ar ty ku łów o tym,
jak w cza sach pan de mii ra dzą so bie fir my bran ży ko mu nal nej. 

Ży czę zdro wia i opty mi zmu.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

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

22 859 19 66
fax  22 859 19 67 
www.poskom.pl
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Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl
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Krzysztof Małyszko, tel. 505 455 314
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tel. 22 859 19 65
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INTERNET
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Jan Barański, tel. 602 719 281
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Samojezdna maszyna
wysięgnikowa 

Energreen ILF S1500

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
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nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Pan de mia nie oszczę dzi ła żad nej wio sen nej im pre zy tar go -
wej. Choć or ga ni za to rzy jesz cze na po cząt ku mar ca mie li na -
dzie ję, że za pla no wa ne wy da rze nia – z za cho wa niem ry go -
rów sa ni tar nych – bę dą mo gły się od być, szyb ko oka za ło się,
że nie ma o tym mo wy. Dla te go o szczę ściu w nie szczę ściu
mo gą mó wić or ga ni za to rzy tyl ko tych im prez, któ re za pla no -
wa ne by ły na pierw sze 60 dni te go ro ku. Zwłasz cza ci, któ rzy
w tym cza sie or ga ni zu ją im pre zy o du żym za się gu, sta no wią -
ce znacz ną część przy cho dów ich rocz nych bu dże tów. I tak
na te re nach Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich od by ła
się jed na z klu czo wych im prez, czy li BUDMA 2020
(w dniach 4-7 lu tego), a Tar gi Kiel ce zdą ży ły prze pro wa dzić
EKOTECH (26-27 lu tego), któ re jak do tąd by ły ostat nią wiel ką
im pre zą tar go wą w na szym kra ju. 
Wpro wa dzo ny w mar cu za kaz or ga ni zo wa nia ta kich spo tkań
obo wią zu je na dal i choć pol ski rząd – po dob nie jak in ne kra je
unii – po wo li, eta pa mi „od mra ża” go spo dar kę, to na dal nie
ma kon kret nych dat od no śnie bran ży tar go wej. Moż na się
spo dzie wać, że zgo da na or ga ni za cję ta kich im prez bę dzie
udzie lo na do pie ro w koń co wym eta pie uru cho mia nia go spo -
dar ki. Wpływ na to ma spe cy fi ka tar gów, któ rych uczest ni cy
sens wi dzą nie tyl ko w moż li wo ści pre zen ta cji swo jej ofer ty,
ale tak że bez po śred nich kon tak tów z part ne ra mi na wet z od -
le głych za kąt ków świa ta. A na przy jazd za gra nicz nych go ści
oraz zgo dę na ma so we spo tka nia w obec nej sy tu acji epi de -
mio lo gicz nej nie ma co li czyć. Po cząt ko wo or ga ni za to rzy wio -
sen nych edy cji tar go wych szan sę wi dzie li w zmia nie ter mi -
nów na je sien ne. Jed nak na wet ta kie prze su nię cie w cza sie
oka za ło się nie wy star cza ją ce. Tak by ło cho ciaż by z byd go -
skim tar ga mi Wod -Kan, któ re z ma ja prze ło żo ne zo sta ły
na wrze sień, ale obec nie or ga ni za to rzy po in for mo wa li, że ko -
lej na edy cja im pre zy od bę dzie się do pie ro w przy szłym ro ku.
Na to miast niezna na jest jesz cze ofi cjal na de cy zja do ty czą ca
or ga ni zo wa nych przez Ptak War saw Expo 16 i 17 wrze śnia
tar gów Cle an Expo Po land.
Po dob ne kło po ty ma ją or ga ni za to rzy tak że za gra nicz nych im -
prez, w tym naj więk szej im pre zy bran ży ko mu nal nej, czy li mo -
na chij skich tar gów IFAT. Ta ol brzy mia wy sta wa od by wa się
w cy klu dwu let nim i zgod nie z pla nem naj now sza edy cja mia ła
się od być w dniach od 4 do 8 ma ja. Jed nak roz prze strze nia nie
się wi ru sa COVID-19, spra wi ło że trze ba by ło szu kać no we go
ter mi nu im pre zy. Or ga ni za to rzy ogło si li, że no wą da tą bę dzie 7-
11 wrze śnia, ale ne ga tyw ne opi nie wy staw ców oraz brak zgo dy
nie miec kie go rzą du na or ga ni zo wa nie tak ogrom nej, mię dzy na -
ro do wej im pre zy w je sien nym ter mi nie spra wi ły, że za rząd Mes -
se München po sta no wił anu lo wać te go rocz ną edy cję tar gów. 
– Bez piecz ny i uda ny IFAT 2020 dla wszyst kich za in te re so wa -
nych – to był nasz głów ny pro blem. Ze wzglę du na wciąż nie -
prze wi dzia ne oko licz no ści ten cel jest nie ste ty nie osią gal ny, na -
wet w przy pad ku no wej da ty. Dla te go z wiel kim ża lem anu lu je -
my al ter na tyw ną da tę. Na stęp ny IFAT od bę dzie się w dniach

od 30 ma ja do 3 czerw ca 2022 roku – oświadczył Ste fan Rum -
mel, dy rek tor za rzą dza ją cy Mes se München.
Du ży wpływ na de cy zję mia ła an kie ta prze pro wa dzo na wśród
wszyst kich wy staw ców za re je stro wa nych na tar gach. Udział wzię -
ło 1933 przed sta wi cie li wy staw ców z ca łe go świa ta. 64 pro cent
uzna ło, że or ga ni zo wa nie IFAT we wrze śniu jest nie uza sad nio ne
z po wo du kry zy su ko ro na wi ru so we go (737 re spon den tów) lub ze
względu na brak szan sy na suk ces tar gów (507 re spon den tów). 
Je śli cho dzi o pol ską bran że ko mu nal ną, to wa żą się jesz cze
lo sy jej naj więk szej im pre zy, czy li po znań skich tar gów
POLEKO-SYSTEM. Do za pla no wa ne go ter mi nu jest jesz cze
spo ro cza su, bo wy zna czo no go na 21-23 paź dzier ni ka 2020
ro ku. Ist nie je więc du ża szan sa, że do te go cza su epi de mia bę -
dzie opa no wa na, a or ga ni za to rom uda się opra co wać spo sób
bez piecz ne go jej prze pro wa dze nia. Do brze by ło by, że by wy sił -
ki i za an ga żo wa nie pra cow ni ków po znań skich tar gów za koń -
czy ły się po wo dze niem, bo ko rzy ści z wy sta wy to nie tyl ko zysk
jej or ga ni za to rów, ale tak że ca łej bran ży ko mu nal nej. Brak tar -
gów ozna cza ogrom ne stra ty ich bez po śred nich or ga ni za to -
rów, ale tak że po śred nio od bi ja się nie ko rzyst nie na sy tu acji
tak że in nych pod mio tów. Przede wszyst kich tra cą też mia sta
i to po dwój nie, gdyż po pierw sze – czę sto są udzia łow ca mi
spół ek or ga ni zu ją cych wy sta wy (np. Gmi na Kiel ce ma 99.96 %
ak cji Tra gów Kiel ce), a po dru gie – mniej przy jezd nych ozna -
cza mniej sze wpły wy z róż nych opłat. A prze cież przy oka zji ta -
kich im prez do dat ko we pie nią dze tra fia ją nie tyl ko do or ga ni za -
to ra, lecz przede wszyst kim do firm ob słu gu ją cych te wy da rze -
nia, przed się biorstw han dlo wych i usłu go wych. Dzię ki tar gom
za ra bia ga stro no mia, han del de ta licz ny, ho te le, ki na, trans port
pu blicz ny i pry wat ny, bran ża me dial na i re kla mo wa. 
Przy kła dów ko rzyst ne go od dzia ły wa nia im prez tar go wych na lo -
kal ne i szer sze śro do wi ska moż na by jesz cze dłu go wy mie niać.
Ro la tar gów i ca łe go prze my słu spo tkań w roz wo ju go spo dar -
czym jest wciąż nie do ce nio na, a obec nie ich zna cze nie jesz cze
ro śnie, gdyż w wal ce z nie uchron nym kry zy sem klu czo wą ro lą
bę dzie od two rze nie re la cji han dlo wych po upły wie pan de mii. 

www.poskom.pl

Tar gi w cza sach pan de mii 
Ne ga tyw ne skut ki epi de mii ko ro na wi ru sa od czu wa ją wszy scy, ale są bran że, któ re z te go po wo -
du tra cą wszyst kie środ ki i któ re z ra cji pro fi lu dzia łal no ści ma ją tyl ko nie wiel ką szan sę na ni we -
lo wa nie strat jesz cze w tym ro ku. Do tej gru py za li cza ją się fir my or ga ni zu ją ce im pre zy tar go we,
któ re już mu sia ły prze ło żyć bądź od wo łać, wszyst kie pla no wa ne na wio snę wy da rze nia. 
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O tym, czy Kiel ce by ły ostat nią oka zją do spo tkań
tak licz nych przed sta wi cie li bran ży ko mu nal nej
za de cy du je oczy wi ście sy tu acja epi de mio lo gicz -
na w Pol sce i na świe cie. Jed nak z nie któ ry mi im -
pre za mi moż na się już po że gnać. Przede wszyst -
kim anu lo wa na zo sta ła te go rocz na edy cja tar gów
IFAT, naj więk szej im pre zy bran ży ko mu nal nej nie
tyl ko w Eu ro pie, ale i na świe cie. Or ga ni za to rzy in -
nych li czą, że uda się im prze pro wa dzić je w no -
wych, naj czę ściej je sien nych, ter mi nach. 
Wra ca jąc do kie lec kiej im pre zy to mi mo, że
w koń cu lu te go ko ro na wi rus siał już spu sto sze nie
w wie lu miej scach na świe cie, nikt jesz cze nie
przy pusz czał, że wkrót ce tak dra stycz nie wpły nie
na glo bal ną go spo dar kę. W każ dym ra zie pan de -
mia nie by ła głów nym te ma tem roz mów przy by -
łych do Kielc go ści. Ich przede wszyst kim in te re -
so wa ły no we tech no lo gie i roz wią za nia sto so wa -
ne w go spo dar ce ko mu nal nej oraz ochro nie śro -
do wi ska. Tym bar dziej, że na Eko tech co ro ku
przy jeż dża ją nie tyl ko naj więk sze pol skie fir my
z bran ży ko mu nal nej, ale rów nież licz ne za gra -
nicz ne. Dla te go w jed nym miej scu uda ło się zgro -
ma dzić prze kro jo wą ofer tę naj lep szych tech no lo -
gii wy ko rzy sty wa nych w bran ży ko mu nal nej. Wie -
lu wy staw ców pod kre śla, że od wie dza w tym cza -
sie Kiel ce, gdyż ma ją tu oka zję  spo tkać się nie
tyl ko z bran żo wy mi przed się bior ca mi, ale tak że
pra cow ni ka mi ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz
przed sta wi cie la mi świa ta na uki. Nic więc dziw ne -
go, że wie lu 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.
W czę ści ko mu nal nej tra dy cyj nie już du że za in -
te re so wa nie wzbu dza ły eks po zy cje firm ofe ru ją -
cych za mia tar ki. Te uni wer sal ne po jaz dy od lat
cie szą się nie słab ną cą po pu lar no ścią, gdyż bez
nich trud no so bie wy obra zić sku tecz ne pra ce
w ce lu za pew nie nia czy sto ści na miej skich pla -
cach, skwe rach i uli cach. W cza sach pan de mii,
gdy utrzy ma nie czy sto ści na bie ra no we go zna -
cze nia, ich ro la jest jesz cze bar dziej istot na. Mo -
gą z po wo dze niem być uży wa ne nie tyl ko
do czysz cze nia po wierzch ni ze śmie ci, ale po za -
mon to wa niu spe cja li stycz nych na rzę dzi do sko -
na le spraw dzą się też w ro li po jaz dów de zyn fek -
cyj nych. Tra dy cyj nie już naj oka zal szą pre zen ta -
cję za mia ta rek przy go to wa ła spół ka Kärcher.
Oczy wi ście w sto isku nie zmie ści ła się ca ła ofer -
ta fir my, ale jej pra cow ni cy by li w sta nie udzie lić
szcze gó ło wych in for ma cji o wszyst kich pro duk -
tach, a po nie waż za in te re so wa nie by ło du że, to

IMPREZY TARGOWE
www.targikielce.pl/ekotech

Pod su mo wa nie tar gów Eko tech
Od po nad 20 lat kie lec kie tar gi Eko tech roz po czy na ją se zon ma so wych spo tkań przed sta wi cie li
bran ży ko mu nal nej. Tym ra zem wie le wska zu je na to, że mo gły być pierw szą i za ra zem ostat nią im -
pre zą, zor ga ni zo wa ną w tym ro ku. Zwłasz cza w tak licz nej for mu le, gdyż kie lec kie te re ny wy sta wo -
we od wie dzi ło oko ło 8.000 zwie dza ją cych, a swe eks po zy cje pre zen to wa ło 176 firm z 14 kra jów. 

a W tym ro ku kie lec kie te re ny
tar go we od wie dzi ło bli -
sko 8.000 go ści. Mo gli oni za -
po znać się z ofer tą 176 firm,
re pre zen tu ją cych 14 kra jów

s Tar gi to nie tyl ko eks po zy -
cje, ale tak że to wa rzy szą ce
im se mi na ria i kon fe ren cje.
Cie szą się ogrom ną po pu -
lar no ścią, gdyż po ru sza ne
tam te ma ty po ma ga ją fir -
mom i sa mo rzą dom or ga ni -
zo wać swo ją pra cę
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moż na ocze ki wać, że wie le roz mów swój fi nał
znaj dzie w po sta ci pod pi sa nych umów. Po -
za Kärche rem za mia tar ki pre zen to wa ły tak że in -
ne fir my, mię dzy in ny mi Apri va oraz Eco -Cle an
To masz Ma la no wicz. I jed ni, i dru dzy pro mo wa li
pro duk ty elek trycz ne, co w przy pad ku wej ścia
w ży cie prze pi sów usta wy o elek tro mo bil no ści
mo że wkrót ce być bar dzo opła cal ne. Zresz tą po -
jaz dów wy ko rzy stu ją cych do na pę du al ter na tyw -
ne źró dła by ło znacz nie wię cej. By ły więc róż nej
wiel ko ści śmie ciar ki, kom pak to we wy wrot ki i ła -
do war ki i au ta do staw cze. Nie za bra kło tak że sa -
mo cho dów oso bo wych, gdyż po za Te slą, swo je
elek trycz ne wer sje za pre zen to wa ło kil ku czo ło -
wych pro du cen tów. Ich sta tycz ną pre zen ta cję
uzu peł nia ła moż li wość prze je cha nia się po spe -
cjal nie za aran żo wa nym to rze te sto wym. 
Na tu ral nie przy by li do Kielc sa mo rzą dow cy oraz
in we sto rzy by li za in te re so wa ni tak że po zo sta łym
sprzę tem uła twia ją cym pra ce ko mu nal ne. Dla
nich by ły pre zen to wa ne m.in. bio de gra do wal ne
wor ki na śmie ci, kon te ne ry oraz po jaz dy do wy -
wo zu nie czy sto ści. Po ja wi ły się tak że roz wią za nia
ma ją ce na ce lu zmniej sze nie ob ję to ści od pa dów,
wśród któ rych du że uzna nie wzbu dza ły be low ni -
ce i ro to kom pak to ry mar ki BERGMANN.

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. Te -
go ty pu spo tka nia od lat cie szą się ogrom nym za -
in te re so wa niem i nie ina czej by ło tak że pod czas
te go rocz nej edy cji tar gów Eko tech. I tak du żym
uzna niem, po twier dzo nym wy so ką fre kwen cją,
cie szył się blok wy kła dów zor ga ni zo wa nych
przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Sta cji De mon ta żu
Po jaz dów EKO-AUTO. By ło on skie ro wa ny za rów -
no do wła ści cie li, jak rów nież osób zaj mu ją cych
się pro wa dze niem sta cji de mon ta żu. Uczest ni cy
kon fe ren cji mo gli do wie dzieć się mię dzy in ny mi,
ja kie są mi ni mal ne wy ma ga nia do pro wa dze nia
ta kiej dzia łal no ści. Po nad to, wie le te ma tów do ty -
czy ło ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia od pa da mi,
w tym ro li edu ka cji w pod no sze niu świa do mo ści
eko lo gicz nej spo łe czeń stwa i wła ści wej se gre ga -
cji su row ców. Po raz ósmy od by ło się tak że Mię -
dzy na ro do we Fo rum Go spo dar ki Od pa da mi. 
Prócz pre lek cji i wy kła dów, pro duk cje o ochro nie
śro do wi ska moż na by ło obej rzeć w spe cjal nie
przy go to wa nej do te go stre fie. Ja kich kwa li fi ka cji
po trze ba do pra cy w spa lar ni od pa dów? Czy
tech no lo gia block cha in znaj dzie za sto so wa nie
w go spo dar ce od pa da mi? Na te i wie le in nych py -
tań moż na by ło zna leźć od po wiedź pod czas cy -
klu se an sów, któ re tam się od by ły. Są dząc po ilo -
ści osób, któ re prze wi nę ły się przez stre fę moż -
na stwier dzić, że po mysł się przy jął. Jak wi dać ta -
ka for ma prze ka zu jest dla wie lu bar dzo atrak cyj -
na i uła twia przy swo je nie wie dzy. 
Ogrom ną po pu lar no ścią cie szył się Ma rek
„Krzy kacz”, czy li gwiaz da show Di sco ve ry
Chan nel – „Zło mo wi ska PL”. To wła śnie ze zło -
mia rzem z Prusz ko wa naj czę ściej ro bio ne by ły
pa miąt ko we zdję cia. Po za tym bo ha ter pro gra -
mu zdra dził nie któ re ku li sy po wsta wa nia pro gra -
mu oraz współ pra cy ze swo im kie row cą Ed -
kiem. Po in for mo wał rów nież o pla nach na przy -
szłość oraz o tym, że naj le piej wspo mi na po -
dróż do Szko cji, gdyż za koń czy ła się po kaź nym
zy skiem, co w przy pad ku in te re sów z tą na cją
nie zda rza się zbyt czę sto.

a Tra dy cyj nie w sek to rach
d prze zna czo nych dla firm ko -

mu nal nych naj bar dziej wi -
docz ne by ły eks po zy cje za -
mia ta rek i szo ro wa rek.
Wśród nich licz ną re pre zen -
ta cję sta no wi ły po jaz dy na -
pę dza ne sil ni ka mi elek trycz -
ny mi. Al ter na tyw ne źró dła
na pę du by ły tak że pro mo -
wa ne na sto iskach pro du -
cen tów po zo sta łych po jaz -
dów wy ko rzy sty wa nych
przez służ by ko mu nal ne

s Część firm, w ce lu do tar cia
do jak naj więk szej licz by za -
in te re so wa nych, or ga ni zo -
wa ła spe cjal ne po ka zy i pre -
zen ta cje
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Kto czy ta, wie wcze śniej!
Czy w do bie in ter ne tu wy da wa nie dwu mie sięcz ni ka ma w ogó le sens? Po co cze kać ty -
le cza su – prze cież in for ma cje mo gą do cie rać do nas w cza sie nie mal rze czy wi stym.
Od wie dzy dzie li nas za le d wie chwi la ocze ki wa nia na wy nik w wy szu ki war ce, A jed nak
– wszyst ko za le ży, ja kiej wie dzy. I ja kich in for ma cji szu ka my. Ar ty ku ły pu bli ko wa ne
przez nas w Po śred ni ku Ko mu nal nym to nie ulot ne ak tu al no ści, ale po głę bio na pu bli -
cy sty ka o ko mu nal nej te ma ty ce czy też in for ma cje o cha rak te rze po nad cza so wym
– opi sy sprzę tu i tech no lo gii sto so wa nych w bran ży. Nie od dziś wia do mo, że tekst
wy dru ko wa ny na pa pie rze po prze czy ta niu za pa da w pa mięć na dłu żej ak ty wi zu jąc
zu peł nie in ne ob sza ry w mó zgu niż lek tu ra cy fro wych ar ty ku łów z ekra nu ta ble tu czy
lap to pa. Nie zna czy to jed nak, że in ter net dla nas nie ist nie je. Każ dy chce „być
na bie żą co”. Dla te go wła śnie od kil ku już lat raz w ty go dniu wy sy ła my do na szych
Czy tel ni ków (ale tyl ko tych, któ rzy te go so bie ży czą) krót ki i tre ści wy new slet ter
z ak tu al no ścia mi. Pi sze my o no wo ściach, re la cjo nu je my tar gi, im pre zy, pre zen ta -
cje, ale tak że in for mu je my o zmia nach prze pi sów. Lub po pro stu pu bli ku je my
cie ka wost ki. Po ni żej wy bór przy kła do wych in for ma cji, ja kie tra fi ły do na szych
pre nu me ra to rów w ostat nich ty go dniach. Za pra sza my do do pi sa nia się do na -
szej li sty abo nen tów! Nic nie kosz tu je, a wie le da je!

                                                             Mag da le na Ziem kie wicz
                                                  Wy daw ca

Ci cha, bez e emi syj na, a moc na i spraw na

Jesz cze cał kiem nie daw no moż na by ło spo tkać się z opi nia mi, że elek trycz ne sa -
mo cho dy, a już na pew no elek trycz ne ma szy ny bu dow la ne, to mrzon ka i chwi lo -
wa mo da. Jed nak obec nie elek try ki co raz śmie lej wkra cza ją nie tyl ko na uli ce, ale
tak że na pla ce bu do wy. Ich obec ność cie szy przede wszyst kim miesz kań ców,
gdyż nie tru ją po wie trza, są ci che i na wet pra ca w bli skim są siedz twie nie jest
tak uciąż li wa. Te za le ty pre dys po nu ją elek trycz ne ma szy ny do wszel kich prac ko -
mu nal nych, a jed nym z bar dziej uda nych przed sta wi cie li bez e mi syj nej ge ne ra cji
ma szyn jest cał ko wi cie elek trycz na mi ni ko par ka JCB 19C -1E.

Hakowce - niezbędne w pracach komunalnych

Ha kow ce to jed ne z naj po pu lar niej szych ty pów po jaz dów wy ko rzy sty wa nych
w pra cach ko mu nal nych. Po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du cię ża ro we go z ra -
mie niem za ła dow czym oka za ło się sku tecz nym spo so bem na zmniej sze nie
uciąż li wo ści wie lu prac, a do te go nie ma obec nie bar dziej eko no micz nej for -
my za ła dun ku miej skich kon te ne rów. Jed nym z li de rów pro duk cji ha kow ców
jest fir ma MEILLER, któ ra pro du ku je je od bli sko pół wie ku. W Pol sce od ro ku
wiel kim za in te re so wa niem firm ko mu nal nych cie szy się mo del RS 21

Odpady z kwarantanny

W związ ku z licz ny mi py ta nia mi do ty czą cy mi od pa dów wy twa rza nych w go -
spo dar stwach do mo wych przez oso by ob ję te kwa ran tan ną oraz w in nych
miej scach wy zna czo nych do od by wa nia przez oso by kwa ran tan ny, Głów ny In -
spek tor Sa ni tar ny in for mu je, że od pa dy ta kie na dal na le ży trak to wać ja ko od -
pa dy ko mu nal ne. Głów ny In spek tor Sa ni tar ny wy ja śnia, że kwa ran tan na ozna -
cza od osob nie nie oso by zdro wej, któ ra by ła na ra żo na na za ka że nie wi ru sem
SARS-CoV-2, w ce lu za po bie że nia sze rze nia się cho ro by COVID-19.
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Ładowarki New Holland w recyklingu

Pra ca na na skła do wi skach od pa dów oraz pla cach re cy klin go wych wy ma ga
ma szyn, któ re nie tyl ko dys po nu ją od po wied nią si łą, ale też od por no ścią
na dzia ła nie agre syw nych sub stan cji. Mu szą też za pew nić bez piecz ne wa run ki
pra cy i być ta nie w eks plo ata cji. Ta kie wy ma ga nia speł nia se ria D ła do wa rek
ko ło wych New Hol land. W jej skład wcho dzą czte ry mo de le – W1 10 D, W1 30 D,
W1 70 D i W1 90 D. Zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o przed się bior stwach po -
trze bu ją cych ma szyn do naj cięż szych prac. Wszyst kie mo de le no wych ła do wa -
rek bez pro ble mu moż na sto so wać w pra cach ko mu nal nych. 

Trwalsze antystatyczne opony Camso

Dzię ki opa ten to wa nej tech no lo gii an ty sta tycz nej ofe ro wa ne przez Cam so peł ne
opo ny So li de al – PON 775 i RES XTREME NMAS do sko na le spraw dzą się w za -
sto so wa niach o du żej in ten syw no ści użyt ko wa nia. Opo ny zo sta ły za pro jek to wa -
ne w ta ki spo sób, aby za po bie gać gro ma dze niu się ła dun ków elek tro sta tycz -
nych, a jed no cze śnie mieć mak sy mal ną wy trzy ma łość ciepl ną i wy daj ność ener -
ge tycz ną. Dzię ki te mu uda ło się wy eli mi no wać ry zy ko uszko dzeń prze wo żo nych
ła dun ków, a tak że sa mych po jaz dów. 

Kärcher - dezynfekcja gorącą parą wodną

W wal ce z epi de mią jed nym z naj waż niej szych za dań jest wła ści wa de zyn fek cja,
nie tyl ko wła snych rąk, ale przed mio tów oraz po wierzch ni. Ze wzglę du na zwie lo -
krot nio ne po trze by utrzy ma nia po żą da ne go po zio mu czy sto ści fir ma Kärcher Sp.
z o.o. w ostat nich dniach prze ka za ła pro fe sjo nal ną pa row ni cę SG 4/4 do Wo je -
wódz kiej Sta cji Ra tow nic twa Me dycz ne go w Ło dzi. Wkrót ce ko lej ne ta kie urzą dze -
nie tra fi do V. Woj sko we go Szpi ta la Kli nicz ne go z Po li kli ni ką w Kra ko wie. Są to pro -
fe sjo nal ne urzą dze nia, dla któ rych prze pro wa dzo ne w Niem czech te sty sku tecz no -
ści w usu wa niu wi ru sów otocz ko wych z gład kich po wierzch ni wy ka za ły 99,999%.

DAF wznawia produkcję!

Za kła dy pro duk cyj ne DAF w Ein dho ven (w Ho lan dii), We ster lo (w Bel gii) i Ley -
land (w Wiel kiej Bry ta nii) z po wo dze niem wzno wi ły pro duk cję. W cią gu mi nio -
nych czte rech ty go dni wpro wa dzo no tu no we środ ki w za kre sie hi gie ny i za cho -
wa nia bez piecz ne go dy stan su. Set ki sta no wisk pra cy zo sta ło pod da nych oce nie
i do sto so wa nych do no wej sy tu acji. Zmie nio no po dział za dań, zmo dy fi ko wa no
tra sy po ru sza nia się i do sto so wa no har mo no gra my. Uda ło się umoż li wić pra -
cow ni kom za cho wa nie dy stan su co naj mniej 1,5 m. Pra cow ni cy pro duk cyj ni bę -
dą też no sić ma ski.

Indywidualnie dopasowane zestawy Graco

Gra co to czo ło wy pol ski pro du cent za bu dów sa mo za ła dow czych mon to wa nych
na sa mo cho dach cię ża ro wych. Naj czę ściej za ma wia ją cy wy bie ra ją ze sta wy zło -
żo ne z hy drau licz ne go żu ra wia prze ła dun ko we go oraz urzą dze nia ha ko we go
do za ła dun ku kon te ne rów. Nic dziw ne go, wszak „ha kow ce” to jed ne z naj po pu -
lar niej szych po jaz dów wy ko rzy sty wa nych przez bran żę ko mu nal ną. 
Waż ne, że za kład pro duk cyj ny Gra co wy twa rza za bu do wy po jaz dów cię ża ro -
wych „uszy te na mia rę”. Dzię ki te mu klien ci otrzy mu ją po jaz dy ide al nie do pa so -
wa ne do ich po trzeb.

Wzrasta świadomość ekologiczna

W Polsce rośnie liczba osób, które segregują śmieci – wynika z badania
przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku. Aż 73,5 procent
Polaków twierdzi, że stosuje się do obowiązku segregowania śmieci. Robią to
prawie wszyscy mieszkańcy dużych miast, takich jak Gdańsk, Szczecin czy
Bydgoszcz, najmniej chętnie zaś małych miast do 50 tys. mieszkańców. Z
innych proekologicznych zachowań Polacy rozumieją potrzebę oszczędzania
wody, a w dalszej kolejności unikanie lub rezygnację z plastikowych opakowań.
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Epi de mia ko ro na wi ru sa to wy zwa nie tak że dla bran ży od pa -
do wej. Za cznij my od pro za icz nej spra wy – na gle na sze wal -
czą ce z jed no ra zów ka mi eu ro pej skie spo łe czeń stwo mu si po -
go dzić się z fak tem, iż bez pro duk tów te go ty pu nie ma żad nej
szan sy wy gra nia z groź nym pa to ge nem. Tu nie mo że być mo -
wy o eko lo gii, tu li czy się na sze zdro wie, a na wet ży cie! Na po -
cząt ku nie by ło ła two wy pro du ko wać czy choć by za ku pić
i spro wa dzić nie zbęd ną ilość jed no ra zo wych ma se czek, rę ka -
wi czek, kom bi ne zo nów. Jed nak wkrót ce na wet po ściel w za -
kaź nych szpi ta lach za stą pio no jed no ra zo wy mi fi ze li no wy mi
płach ta mi. Dość szyb ko ten sprzęt oso bi stej ochro ny ze szpi -
ta li i przy chod ni tra fił „pod strze chy”, a każ dy sklep zo bo wią -
za no do dar mo we go udo stęp nia nia klien tom fo lio wych rę ka -

wi czek. Bez nich nie zro bi się za ku pów, ale ta za sa da spo wo -
do wa ła nie tyl ko przy rost wiel kiej ilo ści pla sti ko wych od pa -
dów, ale tak że wy jąt ko wo du że za śmie ce nie oko lic skle pów.
Ni by przy wyj ściach po sta wio no ko sze na śmie ci, czę sto do -
dat ko wo od po wied nio ozna czo ne, jed nak część klien tów je
omi ja, a po pew nym cza sie lek kie od pa dy z prze peł nio nych
po jem ni ków roz wie wa po oko li cy wiatr. Przy wej ściach
do skle pów ła two też zna leźć po nie wie ra ją ce się uży wa ne ma -
secz ki. Co gor sza, są i ta cy, któ rzy spusz cza ją je wraz z wo dą
w do mo wych to a le tach. Przez to ob ser wu je się – co praw da
nie w Eu ro pie, lecz w Azji – du że ilo ści ma se czek i rę ka wi czek
spły wa ją cych z nur tem rzek aż do mórz i oce anów. Tak szyb -
ko w nie pa mięć po szły ca łe la ta ak cji ma ją cych prze ko nać nas
do re zy gna cji z nad mia ru pla sti ku. Te raz mo że on ura to wać
na sze zdro wie i ży cie. Stał się waż ny i po szu ki wa ny. Do te go
stop nia, że nikt już nie my śli o wpły wie fo lio wych przed mio tów
na eko sys tem, o dłu gich la tach ich roz kła da nia się, o żo łąd -
kach fok wy peł nio nych to reb ka mi czy gi gan tycz nych wy spach
pla sti ko wych od pa dów na Pa cy fi ku. 

Szko da tak że, że wie le osób nie umie ta kich zu ży tych już przed -
mio tów wy rzu cić w spo sób od po wie dzial ny. Nie ma my tu na my -
śli pod da wa nia ich kwarantannie, ale po pro stu do pil no wa nie,
by od pa dy zna la zły się w po jem ni ku, a nie na uli cy. I by był to
po jem nik na od pa dy zmie sza ne – nie za leż nie, czy ma my tu
do czy nie nia ze zu ży tą chu s tecz ką czy ma secz ką z pa pie ru czy
rę ka wicz ka mi z ni try lu, fo lii czy też si li ko nu. Za le ce nia Sa ne pi du
ka żą nam za tem wy brać czar ny po jem nik, a wcze śniej jesz cze
le piej te od pa dy ze brać do jed ne go wor ka i szczel nie za mknąć.
Ostroż ność nie za wa dzi, a je śli dzię ki na szym za bie gom pra -
cow ni cy firm od bie ra ją cych śmie ci nie bę dą na ra że ni na kon takt
z po ten cjal nie za in fe ko wa ny mi przed mio ta mi, to jesz cze le piej.
Co jed nak, gdy na le ży za jąć się od pa da mi wy two rzo ny mi
w miej scu prze by wa nia osób pod da nych kwa ran tan nie lub izo -
la cji, któ re by ły na ra żo ne na za ka że nie ko ro na wi ru sem SARS-
CoV-2, są za ka żo ne ko ro na wi ru sem SARS-CoV-2, mia ły bez -
po śred ni kon takt z oso ba mi za ka żo ny mi ko ro na wi ru sem
SARS-CoV-2 lub są po pro stu cho re na COVID-19?
Od pa dy wy twa rza ne w miej scach kwa ran tan ny lub izo la cji ze
wzglę du na miej sce po wsta wa nia oraz na ich skład sta no wią
od pa dy ko mu nal ne. Jed nak że z uwa gi na brak po twier dzo -
nych usta leń na uko wych co do cza su ak tyw no ści ko ro na wi ru -
sa na po wierzch niach róż nych ma te ria łów, po stę pu jąc z ty mi
od pa da mi na le ży za cho wać szcze gól ne środ ki ostroż no ści.
Rząd za le cił „w mia rę moż li wo ści” za pew nie nie wor ków
w okre ślo nym ko lo rze lub ozna czo nych sym bo lem w ce lu jed -
no znacz nej iden ty fi ka cji ta kich od pa dów, za pew nie nie ich od -
bio ru nie rza dziej niż co siedem dni, zor ga ni zo wa nie od po -
wied nie go trans por tu bez po śred nio do in sta la cji uniesz ko dli -
wia nia od pa dów ko mu nal nych, za pew nie nie de zyn fek cji po -
jem ni ków wie lo krot ne go użyt ku oraz środ ków trans por tu od pa -
dów trans por tu ją cych te od pa dy. 

GOSPODARKA ODPADAMI
www.poskom.pl

Od pa dy a ko ro na wi rus
Choć pan de mia na uczy ła nas oby wać się bez wie lu rze czy, są i ta kie, któ re ca ły czas nam to -
wa rzy szą. A na wet sta no wią wiel ki pro blem. Ma my na my śli od pa dy ko mu nal ne. Co zmie ni ło
się w sys te mie ich od bie ra nia, se gre go wa nia, ja kie pro ble my ma ją te raz miesz kań cy, a ja kie
fir my od bie ra ją ce śmie ci z do mów i za kła dów pra cy? A co naj waż niej sze, od pa dy z miesz kań
osób za in fe ko wa nych lub po zo sta ją cych na kwa ran tan nie?

a Za sa dy po stę po wa nia z od pa da mi ze szpi ta li za kaź nych nie bu dzą żad nych wąt pli -
wo ści, ist nie ją pro ce du ry i wy spe cja li zo wa ne fir my, któ re się tym zaj mu ją. Trze ba
by ło jed nak zor ga ni zo wać bez piecz ny od biór zwy kłych do mo wych śmie ci od osób
cho rych na COVID-19 lub prze by wa ją cych w do mo wej kwa ra tan nie

a Mi mo że wy wóz od pa dów po wi nien dzia łać nor mal nie, w wie lu miej scach miesz kań -
cy ob ser wo wa li po za py cha ne śmiet ni ki, za le gją ce „ga ba ry ty”, prze sta ły rów nież
dzia łać punk ty elek tro śmie ci. Czy na praw dę stan epi de mii mo że to uspra wie dli wiać?
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Je śli cho dzi o od pa dy wy twa rza ne przez oso by prze by wa ją ce
w izo la cji – tak że od pa dy wytwarzane w  obiek tach kwa ran tan -
ny zbio ro wej, któ rą obej mo wa ni są oby wa te le Pol ski np. wra -
ca ją cy do kra ju – wy so ce za le ca ne jest, aby od cze kać 72 go -
dzi ny od za mknię cia wor ka przed prze ka za niem wor ka z od pa -
da mi do od bio ru. W mia rę moż li wo ści wo rek na le ży spry skać
pre pa ra tem wi ru so bój czym. Wor ka z od pa da mi nie na le ży za -
peł niać po wy żej ¾ je go po jem no ści i nie zgnia tać. Oso ba wy -
no szą cą od pa dy z miej sca izo la cji wkła da (w rę ka wicz kach)
wy sta wio ny przez oso bę w izo la cji wo rek do dru gie go wor ka,
za wią zu je/za my ka go i za bez pie cza przed przy pad ko wym
otwar ciem w chwi li je go od bio ru (oprócz do kład ne go za wią za -
nia wor ka, moż na za mknąć go do dat ko wo przy po mo cy ta śmy
sa mo przy lep nej lub sznur ka) oraz ozna cza da tę oraz go dzi nę
za mknię cia wor ka. Wo rek z od pa da mi na le ży prze nieść w rę -
ka wicz kach do miej sca przeznaczonego do gro ma dze nia od -
pa dów i umie ścić w ozna ko wa nym po jem ni ku prze zna czo nym
na te od pa dy. Przed i po każ dej czyn no ści zwią za nej z pa ko -
wa niem/prze no sze niem od pa dów na le ży uży wać rę ka wic
ochron nych, myć i de zyn fe ko wać rę ce. Od pa dy, któ rych nie
moż na łą czyć z in ny mi od pa da mi (tj. zu ży ty sprzęt elek trycz ny
i elek tro nicz ny, zu ży te ba te rie i aku mu la to ry, zu ży te świe tlów ki)
po win ny być po zo sta wio ne w do mu w cza sie izo la cji i prze ka -
za ne do sys te mu gmin ne go w póź niej szym cza sie. 
Zgod nie z wstęp ny mi wy tycz ny mi Ko mi sji Eu ro pej skiej od pa dy
po dzie wię ciu dniach prze sta ją sta no wić za gro że nie. Za le ca
się, aby od pa dy se lek tyw nie ze bra ne by ły w mia rę moż li wo ści
ma ga zy no wa ne przez dzie więć dni przed skie ro wa niem ich
do prze two rze nia. Od pa dy nie po win ny być prze twa rza ne
z udzia łem osób sor tu ją cych – w przy pad ku bra ku moż li wo ści
tech nicz nych prze twa rza nia wy łącz nie na li niach cał ko wi cie
zauto ma ty zo wa nych bez udzia łu czło wie ka, od pa dy na le ży
kie ro wać bez po śred nio do uniesz ko dli wia nia (za le ca się ter -
micz ne prze kształ ca nie lub bez po śred nie skła do wa nie naj le -
piej na skła do wi skach z in sta la cją do ak tyw ne go od ga zo wa -
nia). Za le ca się usta na wia nie szcze gól nych wa run ków pra cy
dla star szych pra cow ni ków; w mia rę moż li wo ści i po trzeb za le -
ca się za pew nie nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej tj. oku la ry
lub przy łbi ce, ma ski, rę ka wicz ki i ubra nia ro bo cze.

Oso bom ma ją cym bez po śred ni kon takt z od pa da mi te go ty pu
za le ca się: a) sto so wa nie od po wied nich środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej, ta kich jak go gle, przy łbi ce, ma ski, rę ka wicz ki,
odzież ro bo cza i ochron na, b) ści słe prze strze ga nie pod wyż -
szo nych norm hi gie ny, w tym czę ste zmia ny i czysz cze nie
środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz pra nie odzie ży ro bo czej;
wy mia na rę ka wic; c) re gu lar ne de zyn fe ko wa nie urzą dzeń, ka -
bin sa mo cho do wych, ka bin urzą dzeń na li niach sor tow ni czych
w za kła dach, d) w mia rę moż li wo ści czę ste my cie rąk i ich de -
zyn fek cję,, e) wy po sa że nie pra cow ni ków w do zow ni ki z za le ca -
nym pły nem de zyn fek cyj nym wi ru so bój czym do rąk.
Choć cy to wa ne przez nas prze pi sy wy da ją się być szcze gó ło -
we, nie uda ło się unik nąć pro ble mów z ich in ter pre ta cją. Weź -
my choć by przy kład pew nej ro dzi ny, któ ra po po wro cie z za -
gra nicz ne go wy jaz du na nar ty mu sia ła po pro stu spę dzić dwa
ty go dnie w izo la cji, nie wy ka zu jąc żad nych ob ja wów cho ro by.
Choć zna jo mi bez pro ble mu re gu lar nie do star cza li im za ku py
spo żyw cze i prze ka zy wa li bez kon tak tu (po po ło że niu na wy -
cie racz ce dzwo ni li do drzwi i szyb ko od cho dzi li), po wstał pro -
blem opa dów – zwłasz cza resz tek je dze nia. Spy ta ni o to, co
ma ją ro bić ze śmie cia mi, po li cjan ci nie umie li po ra dzić nic in -
ne go, niż pa ko wa nie ich jak zwy kle w wor ki i … prze cho wy wa -
nie przez czas kwa ran tan ny na wła snym bal ko nie. Szczę ście
w nie szczę ściu, że opi sy wa na hi sto ria mia ła miej sce jesz cze
w mar cu. W ma ju ta ki pro ce der mógł by skoń czyć się „ska że -
niem” pa skud nym odo rem ca łej oko li cy. 

Jak się oka za ło, wy rzu ca nie wor ków ze śmie cia mi przez oso by
po ma ga ją ce ko muś pod da ne mu kwa ran tan nie, na po ty ka ło
na prze szko dy w ro dza ju za mknię tych, do stęp nych tyl ko dla
lo ka to rów al ta nek na od pa dy. 
Re gu la cje do ty czą ce go spo dar ki od pa da mi komunalnymi za war -
to już w pierw szej tar czy an ty kry zy so wej. Zgod nie z ni mi w cza sie
sta nu epi de mii wo je wo da mo że zmie nić lub wy łą czyć wy ma ga nia
do ty czą ce se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych. Wo je -
wo da mo że zmie nić czę sto tli wość ich od bie ra nia lub spo sób ich
se gre ga cji. Mo że tak że wy dać po le ce nie prze ka zy wa nia nie se gre -
go wa nych opa dów np. bez po śred nio na skła do wi sko lub do spa -
le nia. Gdy w da nym wo je wódz twie wy stą pią pro ble my z uniesz ko -
dli wia niem za kaź nych od pa dów me dycz nych w uprawnionych
do te go spa lar niach od pa dów nie bez piecz nych, wojewodę mo że
na ka zać prze two rze nie ta kich od pa dów w in nych in sta la cjach
umoż li wia ją cych ich bez piecz ne prze twa rza nie.

a Na kaz ro bie nia za ku pów w jed no ra zo wych rę ka wicz kach spo wo do wał, że w oko li cach
wie lu skle pów za le ga ją one na chod ni kach i traw ni kach, ja ko bar dzo lek kie są też roz -
no szo ne przez wiatr. Nie za wsze po ma ga usta wie nie po jem ni ków na ta kie od pa dy

a Z po wo du pan de mii miesz kań cy war szaw skie go Ur sy no wa nie mie li jak wy rzu cać
elek tro śmie ci. Za mknię to miej sce, skąd od pa dy by ły do tych czas re gu lar nie od bie ra -
ne. Za miast je wrzu cać do zmie sza nych, zo sta wia li pod za mknię tym sku pem 
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– Skąd się wziął po mysł za ra bia nia na ży cie dzia łal no -
ścią w bran ży ko mu nal nej, a do kład nie rzecz uj mu jąc
ob słu gą bar dzo skom pli ko wa ne go i wy ma ga ją ce go du -
żych umie jęt no ści sek to ra wod no -ka na li za cyj ne go?
– Zde cy do wał o tym w pew nej czę ści przy pa dek, a wła ści wie
nie przy pa dek, a ży cio wa ko niecz ność. Otóż w ro ku 1993
wy je cha łem do Nie miec, gdzie za trud ni li śmy się w fir mie zaj -
mu ją cej się pro duk cją i re mon ta mi sa mo cho dów wy ko rzy sty -
wa nych do ob słu gi in fra struk tu ry wod no -ka na li za cyj nej.
Wkrót ce do łą czy li do mnie tak że moi bra cia i to wła śnie tam
zro dził się po mysł, aby po po wro cie do Pol ski za ro bio ne pie -
nią dze za in we sto wać w two rze nie fir my, któ ra bę dzie zaj mo -
wać się po dob ną dzia łal no ścią. Dla te go po 10 la tach pra cy
w Niem czech po sta no wi li śmy po mysł ten urze czy wist nić i tak
w 2003 ro ku po wsta ło na sze przed się bior stwo.

– Czy zgro ma dzo ne środ ki po zwa la ły na roz po czę cie
peł ne go asor ty men tu usług, czy też roz wój fir my
następował stop nio wo?
– Na tu ral nie nie stać nas by ło od ra zu na dzia łal ność
w obec nym za kre sie. Na szczę ście tra fi li śmy w do bry mo -
ment, gdy za po trze bo wa nie na usłu gi te go ty pu szyb ko
ro sło. Sprzy jał te mu chłon ny ry nek, na któ ry tra fia ło du żo
uży wa ne go – nie spraw dzo ne go pod ką tem spraw no ści
– sprzę tu. My sprze da wa li śmy uży wa ne po jaz dy spro wa -
dza ne z kra jów Eu ro py Za chod niej, któ re prze cho dzi ły
grun tow ny prze gląd i szyb ko znaj do wa ły na byw ców. Po -
za tym, a wła ści wie przede wszyst kim, zaj mo wa li śmy się
ser wi sem. Do te go wy ko rzy sty wa li śmy zdo by te w Niem -
czech umie jęt no ści oraz kon tak ty. Cięż ka pra ca oraz traf -
ne de cy zje in we sty cyj ne za pew ni ły har mo nij ny roz wój,
któ ry za owo co wał po wsta niem w 2007 ro ku Spół ki Po jaz -
dy Ko mu nal ne Tym bo row scy. Od te go mo men tu sys te -
ma tycz nie, z ro ku na rok, zwięk sza my swój udział w ryn ku
po jaz dów ko mu nal nych.

– Sprzy ja ją ca ko niunk tu ra i cięż ka pra ca wła sna to tro chę
za ma ło do zdo by cia za ufa nia tak licz nej gru py klien tów? 

– Oczy wi ście, do suk ce su by nie do szło bez na szych pra cow -
ni ków. Przez la ta dzia łal no ści mie li śmy szczę ście tra fić na lu -
dzi, któ rzy by li chęt ni do na uki i sta łe go pod no sze nia swo ich
umie jęt no ści. Dla te go dziś na szą ka drę sta no wią pro fe sjo nal -
nie prze szko le ni i za an ga żo wa ni pra cow ni cy. To wła śnie ich
fa cho wość oraz su mien ność w wy ko ny wa niu pra cy gwa ran -
tu je osta tecz ny re zul tat w po sta ci wy so kiej ja ko ści usług i sze -
ro kie go gro na za do wo lo nych od bior ców. Z te go po wo du kła -
dzie my du ży na cisk na za pew nie nie jak naj lep szych wa run -
ków pra cy. W tym ce lu mię dzy in ny mi sys te ma tycz nie roz bu -
do wu je my na szą ba zę, gdyż na więk szej po wierzch ni ła twiej
jest przy go to wać bez piecz ne i wy god ne sta no wi ska pra cy. 

– A ja ki wpływ na suk ces fir my, ma współ pra ca z za -
chod ni mi part ne ra mi?
– Klu czo wy – chy ba bę dzie naj wła ściw szym okre śle niem. W każ -
dym ra zie na pew no współ pra ca z re no mo wa ny mi pro du cen ta -
mi ode gra ła de cy du ją cy wpływ na dy na mi kę wzro stu na sze go
po ten cja łu. Pro szę pa mię tać, że za ufa ły nam tak zna ni pro du -
cen ci jak: Müller Umwelt tech nik, FFG Flens bur ger Fah rzeug bau,
Kroll Fah rzeug bau -Umwelt tech nik, Hel l mers Fah rzeug bau, Wie -
de mann & Re ich hardt Ma schi nen - und Fah rzeug bau, As smann
Son der fa rzeu ge oraz Kut sch ke. Wy mia na do świad czeń i moż li -
wość ko rzy sta nia z know how ta kich tu zów spra wi ła, że obec nie
spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy jest li de rem na pol -
skim ryn ku w dzie dzi nie sprze da ży i wy naj mu po jaz dów
do czysz cze nia ka na li za cji, ase ni za cyj nych, z re cy klin giem oraz
do prze wo zów sub stan cji nie bez piecz nych.

– Od po cząt ku dzia łal no ści spół ki wiel ką ro lę od gry wa ser -
wis. Czym do kład nie się zaj mu je cie?

– Tak jak mó wi łem na pra wą i ser wi so wa niem po jaz dów do czysz -
cze nia ka na li za cji zaj mu je my się od po cząt ku po wsta nia na szej
fir my. Po za ty po wą usłu gą po sprze daż ną, obej mu ją cą sprze da -
ne przez nas po jaz dy, świad czy my usłu gi ser wi so we tak że dla in -
nych po jaz dów. Prak tycz nie do na sze go warsz ta tu tra fia ją po jaz -
dy wszyst kich ma rek obec nych na pol skim ryn ku. Dział ser wi su
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jest zresz tą naszym naj szyb ciej roz wi ja ją cym się dzia łem. Sta le
ro sną ce po trze by, przede wszyst kim ro sną ca licz ba klien tów,
spra wi ły, że obec nie roz po czę li śmy bu do wę no wej, ko lej nej
ha li warsz ta to wej. To nie je dy ne dzia ła nia, któ re ma ją uspraw -
nić ob słu gę w tym za kre sie. Klien ci ma ją do dys po zy cji bo -
wiem czyn ny przez 24 go dzi ny na do bę – i sie dem dni w ty go -
dniu – spe cjal ny te le fon ser wi so wy, za po śred nic twem, któ re go
mo gą uzy skać po moc w awa ryj nych sy tu acjach. Do te go ce lu
ma my do sko na le wy po sa żo ny sa mo chód warsz ta to wy,
przy po mo cy któ re go moż na wy ko nać więk szość na praw
w miej scu do god nym dla klien ta.

– Do ja kich jesz cze prac są prze szko le ni Wa si me cha ni cy? 
– Po za ty po wym ser wi sem spół ka jest w sta nie prze pro wa -
dzić kom plek so wą mo der ni za cję uży wa nych po jaz dów. De -
cy du ją się na nią klien ci, któ rych al bo nie stać na za kup no -
we go po jaz du, al bo ra chu nek eko no micz ny jest ko rzyst niej -
szy w przy pad ku mo der ni za cji. Jest to mo im zda niem bar dzo
cie ka wa opcja, gdyż w wy ni ku kom plek so wej mo der ni za cji
klien ci otrzy mu ją peł no war to ścio we po jaz dy, któ re przez
wie le na stęp nych lat bę dą im słu żyć nie go rzej od no wych.
Tym bar dziej, że na więk szość prac udzie la my gwa ran cji. 

– Czy Pań stwa fir ma zaj mu je się tak że sprze da żą po jaz -
dów fabrycznie no wych?
– Oczy wi ście, po za ser wi sem i mo der ni za cją po jaz dów uży -
wa nych, jed ną z klu czo wych po zy cji w na szym port fo lio jest
pro duk cja, mon taż i sprze daż aut no wych. Od sześciu lat
sprze da je my po jaz dy re no mo wa ne go pro du cen ta FFG. Są
to głów nie po jaz dy do czysz cze nia ka na li za cji.

– Któ re z po jaz dów obec nie cie szą się naj więk szym za -
in te re so wa niem pol skich na byw ców, naj le piej speł nia ją
po trze by na sze go ryn ku?
– Obec nie naj więk szym za in te re so wa niem cie szą się sa mo -
cho dy z in sta la cją ssą cą ele phant va cu. Du ży wpływ na to
ma ich uni wer sal ność, gdyż wy ko rzy sty wa ne są do usu wa -
nia osa dów ka na li za cyj nych, wy wo zu szamb oraz usu wa nia
ole jów i sma rów z se pa ra to rów. Po za ni mi ofe ru je my sze reg
róż nych za bu dów do od bio ru i trans por tu nie czy sto ści płyn -
nych. Na to miast se ria ele phant mul ti to sa mo cho dy z in sta la -
cją ssą co -płu czą cą, speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy tech -
nicz ne. Wy róż nia ją się wy so ką efek tyw no ścią pra cy, mak sy -
mal ną trwa ło ścią i nie za wod no ścią. Za wdzię cza ją to po -
nad 25-let nie mu do świad cze niu pra cow ni ków FFG Flens bur -
ger Fah rzeug bau w pro duk cji te go ty pu po jaz dów. Pa le ta do -
stęp nych sa mo cho dów obej mu je po jaz dy o ma sie od 3,5 t
do 40 t. War to też wie dzieć, że dzię ki za sto so wa niu spraw -
dzo nych, stan dar do wych pod ze spo łów po jaz dy tej se rii są
szcze gól nie eko no micz ne, a ich nie wy gó ro wa na ce na za -
chę ci ła wie lu klien tów. Po le cam je, gdyż moż na je wy po sa -
żyć w róż no rod ne roz wią za nia tech nicz ne, któ re do pa su ją
po jazd w opty mal ny spo sób do in dy wi du al nych po trzeb.
Chciał bym w tym miej scu jesz cze po in for mo wać o bar dzo
waż nej spra wie. Otóż na sza pra ca nie ogra ni cza się wy łącz nie
do sprze da ży po jaz du i pil no wa nia, aby klien ci otrzy ma li wła -

ści wą ob słu gę po sprze daż ną. Chciał bym pod kre ślić, że klient
przy jeż dża ją cy po od biór au ta, a w za sa dzie kie row ca, któ ry
bę dzie nim jeź dził, zo sta je wła ści wie prze szko lo ny. Ro bi my to,
bo z do świad cze nia wie my, że wie lu pra cow ni ków w cza sie
eks plo ata cji po peł nia błę dy, któ re są póź niej kosz tow ne w na -
pra wie, a nam za le ży na tym, aby klient ko ja rzył nas z kom -
plek so wą – i sto ją cą na naj wyż szym po zio mie – ob słu gą.

– Te raz ca ły świat ży je wal ką z pan de mią ko ro na wi ru sa,
a glo bal na go spo dar ka za li cza spek ta ku lar ne spad ki.
Czy w bran ży, w któ re dzia ła Pań stwa fir ma tak że od czu -
wal ny jest ne ga tyw ny wpływ? 
– Trud no mi się wy po wia dać o ca łej bran ży. Mo gę je dy nie po -
wie dzieć, jak to wy glą da w na szym przed się bior stwie. Pra cu je -
my peł ną pa rą i jak do tąd nie za uwa ża my żad ne go spad ku za -
in te re so wa nia na szy mi usłu ga mi. Prze ciw nie, ma my wy peł nio -
ny ka len darz i pod wzglę dem na praw ser wi so wych,
i pod wzglę dem sprze da ży i mo der ni za cji po jaz dów. Oczy wi -
ście mu sie li śmy wpro wa dzić zmia ny w or ga ni za cji pra cy, tak
aby do sto so wać ją do wy mo gów ustaw zwią za nych ze sta nem
epi de mii. Ale to są w za sa dzie je dy ne utrud nie nia, któ re po ja wi -
ły się w ostat nim cza sie. Na tu ral nie zda ję so bie spra wę, że sy tu -
acja na szej bran ży jest spe cy ficz na i nie moż na jej po rów ny wać
do wie lu in nych ga łę zi prze my słu. My po pro stu mu si my pra co -
wać, gdyż od na szej pra cy w du żej mie rze za le ży droż ność in -
fra struk tu ry ka na li za cyj nej, a jej ja kość ma prze cież bez po śred -
ni wpływ na roz prze strze nia nie się róż ne go ty pu bak te rii.

– Wie lu pro du cen tów na rze ka obec nie przede wszyst kim
na trud no ści ma te ria ło we. Po pro stu zo stał prze rwa ny
łań cuch do staw i bra ku je im kom po nen tów nie zbęd nych
do utrzy ma nia po przed nie go sta nu pro duk cji. Jak w ta -
kim ra zie Pań stwu uda je się omi nąć ten pro blem?
– My dziś mo że my so bie po gra tu lo wać, że w od po wied nim
cza sie po wzię li śmy roz sąd ne de cy zje i te raz zbie ra my owo ce
swo jej za po bie gli wo ści. Po pro stu za in we sto wa li śmy du że
środ ki w roz bu do wę na szej po wierzch ni ma ga zy no wej i za -
dba li śmy, aby na pół kach zgro ma dzić, jak naj wię cej po trzeb -
nych kom po nen tów. Pro szę wy obra zić so bie, że na sza po -
wierzch nia ma ga zy no wa w ostat nich dzie się ciu la tach wzro -
sła trzy krot nie, a po za koń cze niu trwa ją cej in we sty cji ta po -
wierzch nia bę dzie więk sza sze ścio krot nie. Dzię ki te mu je ste -
śmy te raz w sta nie wy wią zy wać się na bie żą co z wszyst kich
na szych zo bo wią zań. Oczy wi ście otrzy mu je my in for ma cje,
że ko lej ne do sta wy nie któ rych pod ze spo łów mo gą być
opóź nio ne, ale do ty czy to przede wszyst kim ma te ria łów
od wło skich part ne rów. Na szczę ście w na szym przy pad ku
sta no wią one nie wiel ki udział. Po za tym, tak jak po wie dzia -
łem,ma my du że za pa sy, któ re po win ny wy star czyć do cza su
gdy sy tu acja się unor mu je. A je stem prze ko na ny, że tak się
sta nie i to już wkrót ce, bo nie wy obra żam so bie, aby w ja kim -
kol wiek kra ju lock down był dłu żej utrzy ma ny. Wszy scy mu si -
my wró cić do pra cy i za cho wu jąc nie zbęd ne środ ki ostroż no -
ści sta rać się od bu do wać go spo dar kę.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Pod czas gdy wie lu pro du cen tów w Pol sce i na ca -
łym świe cie bo ry ka się z utrzy ma niem płyn no ści
– pro ce sów pro duk cji oraz fi nan so wej – pod la ski
gi gant re ali zu je na bie żą co wszel kie swo je zo bo -
wią za nia. W sy tu acji glo bal ne go kry zy su wi dać,
jak da le ko wzrocz na oka za ła się po li ty ka za rzą du
fir my od no śnie in we sty cji za pew nia ją cych jej moż -
li wie jak naj więk szą sa mo wy star czal ność.
– Zbie ra my te raz owo ce wcze śniej szych de cy zji.
Sys te ma tycz nie bu do wa na przez trzy de ka dy ba za
pro duk cyj na Pro na ru oraz kon se kwent ne in we sto -
wa nie w ka drę pra cow ni czą po zwo li ło nam bły -
ska wicz nie przy sto so wać się do no wych re aliów
po wsta łych wsku tek pan de mii ko ro na wi ru sa.
W efek cie wszyst kie na sze fa bry ki pra cu ją peł ną
pa rą, bez prze sto jów i na bie żą co re ali zu je my
wszyst kie zo bo wią za nia. Dzię ki utwo rze niu skła -
dów bu fo ro wych u do staw ców oraz wypełnionym
wła snym ma ga zy nom je ste śmy w sta nie za gwa -
ran to wać ter mi no wą re ali za cję tak że przy szłych
zo bo wią zań – za pew nia Woj ciech Kle pac ki, dy -
rek tor han dlu kra jo we go w sek cji re cy klin go wej
i ko mu nal nej Pro na ru.
Po nad trzy dzie ści lat in we sty cji w za ple cze tech -
no lo gicz ne i sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji pra -
cow ni ków zna la zło swo je od zwier cie dle nie w po -
sta ci po zy cji nie kwe stio no wa ne go li de ra po śród
pol skich pro du cen tów, któ re go ma szy ny pra cu ją
– po za Pol ską – w po nad 70 kra jach roz sia nych

po ca łym świe cie. Wie le wska zu je na to, że obec -
ny kry zys nie za chwie je po zy cją Pro na ru, a mo że
go na wet wzmoc nić. Pro cen tu je bo wiem kon se -
kwent na po li ty ka fir my, któ ra od lat sta wia na pro -
duk cyj ną sa mo wy star czal ność, a co za tym idzie
nie za leż ność od ryn ko wych za wi ro wań. Pro duk -
cja opar ta na wła snych pod ze spo łach (pneu ma -
ty ka, hy drau li ka si ło wa, bur ty, osie i ukła dy jezd -
ne, two rzy wa sztucz ne do felg i kół) prze kła da się
nie tyl ko na sze ro ką do stęp ność ma szyn, ale też
płyn ność do staw wy sy ła nych na ca ły świat
wszyst kich pro duk tów. Bez za kłó ceń dzia ła też

MASZYNY KOMUNALNE
www.pronar.pl

Pro nar – fir ma o so lid nych pod sta wach
Tak jak sta bil ność do mu za le ży od ja ko ści je go fun da men tów, tak i si ła fir my w du żej mie rze
jest po chod ną pod staw, na ja kich zo sta ła zbu do wa na. Ich so lid ność naj le piej wi dać w mo -
men tach kry zy so wych, gdy prze wi dy wal ność dzia ła nia i sta bil ność fi nan so wa od gry wa ją
klu czo wą ro lę. Przy kła dem te go mo że być pod la ski Pro nar, któ ry ko rzy sta te raz z efek -
tów kon se kwent nie re ali zo wa nej po li ty ki sta bil ne go roz wo ju.

Pro nar – fir ma o so lid nych pod sta wach

a Pro nar to kra jo wy li der w pro -
duk cji ma szyn uży wa nych
w pro ce sie re cy klin gu 

s Bo ga ta ofer ta Pro na ru umoż li -
wia skon fi gu ro wa nie opty mal -
nych li nii re cy klin go wych





14 Pośrednik Komunalny

Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we fir my, gdzie tech -
no lo dzy wraz z ka drą na uko wa nie ustan nie pra -
cu ją nad no wy mi pro jek ta mi i wdro że nia mi.
Oczy wi ście we wszyst kich fa bry kach zo sta ły wdro -
żo ne wszel kie nie zbęd ne pro ce du ry, gwa ran tu ją ce
bez pie czeń stwo i zdro wie po nad 2.200 pra cow ni -
ków. W efek cie mo gą oni na bie żą co re ali zo wać
za mó wie nia dla pod mio tów z wie lu branż, w tym
ko mu nal nej, rol nej i bu dow la nej, a klien ci ma ją
do wy bo ru peł ną ga mę ma szyn i urzą dzeń.
– Utrzy ma nie obec nej, sta bil nej sy tu acji i wiel ko ści
pro duk cji by ło by nie moż li we, gdy by nie co dzien -
ne za an ga żo wa nie pra cow ni ków fir my. Za rząd
i ka dra kie row ni cza, pod ję ła szyb kie, sku tecz ne
dzia ła nia ma ją ce na ce lu za pew nie nie pra cow ni -
kom mak sy mal nej ochro ny w do bie pan de mii.
Pra cow ni cy mo gą się te raz czuć cał ko wi cie bez -
piecz ni za rów no o swo je zdro wie, jak i miej sca
pra cy, o co obec nie w Pol sce za czy na być co raz
trud niej. Na sze dzia ła nia do wo dzą, że spo łecz na
od po wie dzial ność biz ne su to dla Pro na ru istot ny
czyn nik, bra ny pod uwa gę przy po dej mo wa niu
każ dej de cy zji. Jest to o ty le waż ne, że Pro nar to
nie tyl ko naj więk szy pra co daw ca w re gio nie, ale
dla wie lu ro dzin sta no wi prak tycz ne je dy ne źró dło
utrzy ma nia. Do dam, że nie tyl ko ni ko go nie zwal -
nia my, ale ak tu al nie pro wa dzi my na bór no wych
pra cow ni ków – wy ja śnia dy rek tor Kle pac ki.
Tro ska o pra cow ni ków i wy jąt ko wa po zy cja fir my
spra wi ła, że licz ną ka drę przedsiębiorstwa two rzą
dziś wy so kiej kla sy spe cja li ści. Wśród nich znaj -
du ją się do świad cze ni spa wa cze, ślu sa rze, la kier -
ni cy, ale tak że in ży nie ro wie i kon struk to rzy. Wie lu
z nich zwią za ło się z Pro na rem od po cząt ku za wo -
do wej ka rie ry, w tym są ta cy, któ rzy pra cu ją w fir -
mie od pierw szych dni jej dzia łal no ści. Lo jal ność
fir ma na gra dza sta bil nym miej scem pra cy oraz
moż li wo ścią pod no sze nia kwa li fi ka cji. Kon se -
kwent ne dzia ła nie na rzecz roz wo ju pra cow ni ków
zbu do wa ło przez la ta mar kę Pro na ru, ja ko „kuź ni
kadr”, któ rej drzwi są otwar te dla naj lep szych ab -
sol wen tów wyż szych uczel ni. Mło dych przy cią ga
nie tyl ko gwa ran cja sta łej pra cy, ale też moż li wość
pod no sze nia swo ich umie jęt no ści, np. po przez
do stęp do know how z za kre su pro jek to wa nia
przy uży ciu no wych tech no lo gii. Umoż li wia to do -
sko na le wy po sa żo ne Cen trum Ba daw czo -Roz wo -
jo we, w któ rym pod okiem do świad czo nych kon -
struk to rów moż na współ two rzyć no wo cze sne ma -
szy ny wy ko rzy sty wa ne w bran ży ko mu nal nej i rol -
ni czej. Pro nar jest prze cież naj więk szym w Pol sce
pro du cen tem ma szyn re cy klin go wych. Je go fa -
bry ki opusz cza ją ma szy ny i urzą dze nia, któ re two -
rzą kom plet ne li nie wy ko rzy sty wa ne przez prze -
mysł od pa do wy i re cy klin go wy. Klien ci mo gą wy -
bie rać z ca łej ga my prze sie wa czy, roz drab nia czy
i prze rzu ca rek kom po stu. A to prze cież nie wszyst -
ko, gdyż rów nie kom plet na ofer ta do ty czy let nie go
i zi mo we go utrzy ma nia dróg. Są w niej róż nej wiel -
ko ści cią gni ki, przy cze py, za mia tar ki, a tak że płu gi
od śnież ne oraz po sy py war ki.

– Sta wia jąc na pro duk ty Pro na ru przed się bior cy
z sek to ra ko mu nal ne go mo gą mieć pew ność, że
w swo jej pra cy zy sku ją so lid ne go part ne ra opar te go
w stu pro cen tach na pol skim ka pi ta le. Co dla fir my
za wsze by ło i jest nie tyl ko po wo dem do du my, ale
rów nież szcze gól nym zo bo wią za niem wo bec ro dzi -
mych od bior ców. Po za tym swo ją ja kość i re no mę
po twier dza ją sku tecz ną pra cą w wie lu miej scach
na sze go kra ju – za pew nia Woj ciech Kle pac ki.
Do sko na łe, sta le po pra wia ne wy ni ki fi nan so we
nie by ły przez trzy dzie ści lat ist nie nia „prze ja da -
ne”, ale mą drze in we sto wa ne. Dzię ki te mu fir ma
zbu do wa ła im po nu ją ce za ple cze pro duk cyj ne,
któ re nie tyl ko nie wy ma ga ło wspar cia za gra nicz -
nych in we sto rów, ale zo sta ło sfi nan so wa ne wła -
sny mi środ ka mi. Dla te go te raz ca łą ener gię mo gą
kie ro wać na re ali za cję ko lej nych in we sty cji, jak
np. bu do wa no we go biu row ca czy ośrod ka szko -
le nia lot ni cze go. Do bra sy tu acja fi nan so wa po -
zwa la też Pro na ro wi sta le do pa so wy wać pro duk -
cję do ak tu al nych po trzeb ryn ku.
– Każ de go ro ku do pro duk cji wpro wa dza my ko lej -
ne ma szy ny i urzą dze nia. Są to al bo cał ko wi cie no -
we pro jek ty, al bo mo der ni za cje już ist nie ją cych.
Na si in ży nie ro wie śle dzą świa to we osią gnię cia
tech nicz ne, ana li zu ją po trze by ryn ku i pod tym ką -
tem opra co wu ją au tor skie roz wią za nia. Dzię ki te -
mu je ste śmy w sta nie pro du ko wać ma szy ny tań -
sze, ale no wo cze sne i rów nie do bre co za gra nicz -
ne. Dla te go klien ci de cy du jąc się na ma szy ny Pro -
na ru zwięk sza ją swo je szan se kon ku ren cyj ne
– pod kre śla dy rek tor Woj ciech Kle pac ki.

MASZYNY KOMUNALNE

a Narew – fabryka nr 1

a Narew – fabryka nr 2

a Narew – fabryka nr 3

a Fabryka w Strabli

a Fabryka w Narewce

a Fabryka w Hajnówce

a Fabryka w Siemiatyczach

a Fabryka w Białymstoku

a Produkowane w Pronarze felgi i koła znajdują odbiorców na
całym świecie. Maszyny recyklingowe także systematycznie
zdobywają kolejne rynki zbytu
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Czy stość jest za wsze istot na, ale w ob li czu pan de mii ko ro na -
wi ru sa Co vid -19 jej utrzy ma nie na bie ra no we go zna cze nia.
Przede wszyst kim dla te go, że brud sprzy ja roz wo jo wi wszel -
kim szko dli wym drob no ustro jom. Naj czę ściej sie dli ska mi
bak te rii i wi ru sów są miej sca trud no do stęp ne, peł ne za ka -
mar ków, do któ rych trud no do trzeć tra dy cyj ny mi ma szy na mi
i urzą dze nia mi. Stąd też fir my zaj mu ją ce się czy sto ścią w mia -
stach zin ten sy fi ko wa ły pra ce po rząd ko we, a ich sku tecz ność
w du żej mie rze za le ży od sto so wa nych tech nik. Dla te go za -
czę ły po szu ki wać roz wią zań, któ re mo gły by do kład nie usu -
nąć dro bin ki za le ga ją ce w wia tach przy stan ko wych, scho -
dach, chod ni kach, a tak że na par ko wych alej kach. Do ta kich
prac czę sto sto su je się róż ne go ty pu urzą dze nia wy so ko ci -
śnie nio we, ale po nie waż sa mo ci śnie nie w myj kach nie jest
wy star cza ją ce, do da wa ne są che micz ne pre pa ra ty, któ re nie -
ste ty nie są obo jęt ne dla śro do wi ska na tu ral ne go.
Dla te go fir ma Eco -Cle an To masz Ma la no wicz wpro wa dza
na pol ski ry nek Fo am stre am – przy ja zne dla na tu ry, bez -
piecz ne dla lu dzi i zwie rząt, a za ra zem sku tecz ne w wal ce
z wi ru sa mi – urzą dze nie opa ten to wa ne przez bry tyj ską fir -
mę We eding tech. Zna na głów nie ja ko li der w dzie dzi nie od -
chwasz cza nia gle by, w swych pro duk tach wy ko rzy stu je
opa ten to wa ny pro ces ni sko ci śnie nio wy, łą czą cy wo dę
o wy so kiej tem pe ra tu rze oraz bio de gra do wal ną pia nę,
utwo rzo ną z na tu ral nych ole jów ro ślin nych i cu krów. Po -
zwa la to na po zby cie się nie chcia nej ro ślin no ści bez uży cia
szko dli wych środ ków che micz nych. Wy so ka efek tyw ność
te go roz wią za nia zmniej sza po trze bę po wta rza nia pro ce su
usu wa nia chwa stów w cią gu ro ku, po zwa la rów nież zre du -
ko wać przy szły po rost chwa stów ze wzglę du na oczysz cze -
nie gle by z oko licz nych na sion i za rod ni ków. Wy ko rzy sty -

wa na przez urzą dze nie pia na zo sta ła za apro bo wa na
do użyt ku ja ko or ga nicz ny i nie tok sycz ny pro dukt przez or -
ga ni za cje ta kie jak OF&G Or ga nic, FiBL, ORGANIC SOIL
ASSOCIATION, US EPA i wie le in nych.
Me to da opra co wa na przez fir mę Fo am stre am spraw dza się
nie tyl ko w przy pad ku kon tro li po ro stu chwa stów, ale dzię ki
wła ści wo ściom de zyn fek cyj nym i wi ru so bój czym jest rów nie
efek tyw na, ja ko me to da głę bo kie go czysz cze nia i ste ry li za cji.
Tym bar dziej, że urzą dze nie, dzię ki wy mien nym lan com, mo -
że być sto so wa ne tak że do czysz cze nia po wierzch ni pio no -
wych i po zio mych o roż nej po ro wa to ści. To spra wia, że
spraw dza się przy usu wa niu gu my do żu cia, czysz cze niu ka -
ro se rii sa mo cho do wej, na grob ków, ele men tów in fra struk tu ry
i za bu do wy miej skiej, a tak że ste ry li za cji na rzę dzi. W 2019 ro -
ku pro dukt Fo am stre am zo stał za twier dzo ny do użyt ku przez
Unię Eu ro pej ską oraz Agen cję Ochro ny Śro do wi ska (EPA) ja -
ko or ga nicz ny śro dek wi ru so bój czy. Roz wią za nie oka za ło się
być wy so ce efek tyw ne w zwal cza niu wi ru so we go za pa le nia
wą tro by ty pu C oraz in nych po wszech nych wi ru sów. Pro du -
cen ci są prze ko na ni, że re gu ła za sto so wa nia eks tre mal nej
tem pe ra tu ry po ma ga zre du ko wać roz prze strze nia nie się wi -
ru sa na otwar tych prze strze niach. Jest to tym bar dziej istot ne,
że na nie któ rych po wierzch niach, ta kich jak że la zo, me tal,
drew no, szkło czy pla stik wi rus mo że po zo stać ak tyw ny przez
dłu gi czas. A to wła śnie te ma te ria ły wy ko rzy sty wa ne są głów -
nie do pro duk cji środ ków trans por tu, przy stan ków i in nych
ele men tów in fra struk tu ry mia sta. Z ni mi też sty ka ją się na co
dzień miesz kań cy i dla te go ich wła ści wa de zyn fek cja mo że
ode grać klu czo wą ro lę w za ha mo wa niu roz prze strze nia nia
się wi ru sa. Do daj my, że sys tem Fo am stre am jest wie lo funk -
cyj ny i wy so ce sku tecz ny. Moż na go sto so wać za rów no
na otwar tych te re nach zie lo nych, jak i gę sto za lud nio nych
aglo me ra cjach miej skich. Po pro stu spraw dza się ja ko eko lo -
gicz ny od po wied nik che micz nych sub stan cji.

Eko za bój ca ko ro na wi ru sa
Stan epi de mii zmu sił wszyst kich do zmia ny do tych cza so we go try bu ży cia, za kłó cił tak że nor -
mal ne funk cjo no wa nie go spo dar ki. Jed nak są bran że, któ re od pierw szych dni nie tyl ko nie mo -
gły za prze stać dzia łal no ści, ale wręcz zmu szo ne zo sta ły je zin ten sy fi ko wać. Do nich na pew no
za li cza się bran ża ko mu nal na, przed któ rą sta nę ło wie le no wych obo wiąz ków.

a Dzięki wymiennym lancom urządzenie można wykorzystywać do czyszczenia
różnorodnych elementów miejskiej infrastruktury

a W mia stach de zyn fek cji pod da wa ne są tak że rozległe pla ce o nawierzchni zbu do -
wa nej z róż no rod nych ma te ria łów
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Urzą dze nia wy so ko ci śnie nio we od lat wy ko rzy sty wa ne są
do czysz cze nia, gdyż szyb ko i eko no micz nie ra dzą so bie na wet
z moc no zabrudzonymi po wierzch nia mi. Do dat ko wo, w prze ci -
wień stwie do me tod bez ci śnie nio wych, urzą dze nia ci śnie nio we
cha rak te ry zu ją się ni skim zu ży ciem wo dy. Jesz cze wię cej za let
ma ją urzą dze nia z funk cją pod grze wa nia wo dy. Oka zu je się, że
kom bi na cja wo dy o tem pe ra tu rze 85°C i ci śnie nia da je spek ta ku -
lar ne efek ty czysz cze nia. Urzą dze nia te go ty pu ofe ro wa ne przez
fir mę Kärcher, ozna czo ne sym bo lem HDS, mo gą pra co wać tak że
w try bie czysz cze nia pa rą. W tym try bie urzą dze nie eli mi nu je
z czysz czo nej po wierzch ni wszel kie bak te rie i wi ru sy nie od por ne

na dzia ła nie wy so kiej tem pe ra tu ry. Fir ma Kärcher gwa ran tu je, iż
jej ma szy ny ty pu HDS mo gą sta no wić waż ny ele ment pro ce su
de zyn fek cji. Do dat ko wo urzą dze nia te wy ka zu ją do sko na łą sku -
tecz ność przy mi ni mal nym zu ży ciu środ ka czysz czą ce go,
a w wie lu przy pad kach oby wa ją się bez nie go, czysz cząc sa mą
go rą cą wo dą lub pa rą. Czysz czo na po wierzch nia szyb ko wy sy -
cha, gdyż jest po my ciu ci śnie nio wym pod grza na.
Urzą dze nia wy so ko ci śnie nio we z pod grze wa niem wo dy mo gą
pod nieść tem pe ra tu rę cie czy z oko ło 12°C do 155°C w try bie
czysz cze nia pa ro we go. Wo da jest pod grze wa na w ko tle pal ni -
ko wym, w urzą dze niu, któ re po sia da po dwój nie skrę ca ną wę -
żow ni cę grzew czą, co za pew nia oszczęd ność miej sca i wy so -
ką wy daj ność. Pal nik ni sko emi syj ny mo że pra co wać na zwy -
kłym ole ju opa ło wym lub bio die slu. Al ter na tyw nie, urzą dze nia
te mo gą być rów nież wy po sa żo ne w ko cioł elek trycz ny. Są one
wów czas prze zna czo ne do sto so wa nia w sy tu acjach, któ re wy -
ma ga ją ze ro wej emi sji: na przy kład w du żych kuch niach, ba se -
nach lub in nych po miesz cze niach za mknię tych. Przy peł nej
wy daj no ści i mak sy mal nym ci śnie niu ro bo czym (ok. 700 l/h
i 120 bar dla ty po wej ma szy ny śred niej kla sy) wo da pod wy so -
kim ci śnie niem jest pod grze wa na do mak sy mal nie 85°C. Po -
przez re duk cję ob ję to ści wo dy w wę żow ni cy grzew czej po -
wsta je pa ra o tem pe ra tu rze do 155°C, co po zwa la czy ścić pa -
ro wo na wet du że po wierzch nie. 
Ener gia ciepl na od gry wa klu czo wą ro lę w przy spie sze niu i po -
pra wie efek tyw no ści pro ce su czysz cze nia. Oprócz me cha nicz -
ne go dzia ła nia stru mie nia wo dy pod ci śnie niem, de ter gen tów
i cza su, tem pe ra tu ra jest jed nym z czte rech współ za leż nych
pa ra me trów, któ re de cy du ją o sku tecz no ści czysz cze nia we -
dług ko ła Sin ne ra (mo del wy na le zio ny przez dr Sin ne ra do opi -

SPRZĘT KOMUNALNY

Czysz cze nie 
i de zyn fek cja 
urzą dze nia mi

Kärcher
W do bie pan de mii ko ro na wi ru sa do sko na łym na rzę dziem do de zyn fek cji i czysz cze nia po -
wierzch ni są urzą dze nia wy so ko ci śnie nio we. Fir ma Kärcher swo je pro duk ty wy po sa ża tak że
w funk cję czysz cze nia pa rą, któ ra jest sku tecz nym środ kiem zwal cza ją cym wszel kie bak te rie
i wi ru sy. Dzię ki te mu urzą dze nia Kärcher spraw dza ją się w de zyn fek cji miej skiej in fra struk tu ry
oraz przy czysz cze niu ma szyn i po jaz dów wy ko rzy sty wa nych przez służ by ko mu nal ne.

a Przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych z powodzeniem można usunąć brud
z większości elementów miejskiej infrastruktury

Czysz cze nie 
i de zyn fek cja 
urzą dze nia mi

Kärcher
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sa nia pro ce sów czysz cze nia). Wszy scy wie dzą z do świad cze -
nia, że cie pła lub go rą ca wo da jest waż na na przy kład
przy pró bie zmy cia ole ju z rąk. My cie ich zim ną wo dą – na wet
je śli uży wasz my dła – jest nie sku tecz ne. Peł ny efekt moż na
uzy skać do pie ro po wy ko rzy sta niu cie płej wo dy.
Oczy wi ście efekt ten od no si się rów nież do pro fe sjo nal nych
prac po rząd ko wych. Wpro wa dze nie wyż szej tem pe ra tu ry gwa -
ran tu je, że brud i za bru dze nia tłu ste, jak np. sma ry szyb ko się
roz pa da ją. Wzrost tem pe ra tu ry o każ de 10°C przy spie sza pro -
ce sy che micz ne i skra ca o po ło wę czas re ak cji. Olej, tłuszcz
i sa dza są usu wa ne przez cie pło i mo gą być ła twiej usu nię te.
Ole je i sma ry rów nież szyb ciej emul gu ją, gdy sto so wa na jest
go rą ca wo da. Róż ne prak tycz ne przy kła dy – od ga ra żu sa mo -
cho do we go lub warsz ta tu do du że go przed się bior stwa prze -
my sło we go – po ka zu ją, że za sto so wa nie go rą cej wo dy mo że
skró cić cał ko wi ty czas czysz cze nia na wet o 40%. Ob ni ża to
kosz ty czysz cze nia, a w przy pad ku sto so wa nia urzą dzeń HDS
ko rzy ścią jest tak że przy spie sze nie pro ce su schnię cia. Po -
wierzch nie, któ re są czysz czo ne go rą cą wo dą, po zo sta ją lek ko
pod grza ne i dla te go szyb ciej schną. 
Pod czas, gdy kon wen cjo nal ne urzą dze nia (bez pod grze wa nia
wo dy) mo gą z re gu ły osią gać po żą da ne re zul ta ty tyl ko w po łą -

cze niu z od po wied nim środ kiem czysz czą cym, urzą dze nia
z pod grze wa niem wo dy szyb ciej wy ko nu ją swo ją pra cę. Za -
zwy czaj upo rczy we za bru dze nia, ta kie jak za bru dzo ne tłusz -
cze, reszt ki ży wi cy lub ole ju, za czy na ją się roz pa dać po za sto -
so wa niu go rą cej wo dy, co ozna cza, że zu ży cie de ter gen tu jest
mi ni mal ne. W wie lu przy pad kach nie ma po trze by sto so wa nia
żad ne go środ ka czysz czą ce go. Jest to nie tyl ko ko rzyst ne dla
śro do wi ska, ale tak że opty mal ne eko no micz nie. 
Urzą dze nia wy so ko ci śnie nio we z pod grze wa niem wo dy są
szcze gól nie przy dat ne w miej scach, któ re wy ma ga ją utrzy ma -
nia naj wyż szych stan dar dów hi gie ny, gdzie mu szą zwal czać
za gro że nia ta kie, jak bak te rie czy wi ru sy. Na da ją się do od ka -
ża nia po wierzch ni tak że z z ko ro na wi ru sa COVID-19. Dla te go
obec nie, gdy ko niecz no ścią sta ła się de zyn fek cja i sku tecz ne
czysz cze nie w związ ku z za gro że niem epi de mio lo gicz nym,
znaj dą one za sto so wa nie w bar dzo wie lu sek to rach go spo dar -
ki i bran żach. Uży cie zim nej wo dy mo że po pro stu roz prze -
strze nić za raz ki, pod czas gdy po łą cze nie wy so kie go ci śnie nia
i go rą cej wo dy o tem pe ra tu rze do 85 °C mo że znacz nie zre du -
ko wać ich ilość. Do wo dem na to są ba da nia prze pro wa dzo ne

w przed się bior stwach rol ni czych. Z ba dań la bo ra to ryj nych wy -
ni ka, że od 70 do 80% wszyst kich mi kro or ga ni zmów i pa to ge -
nów moż na sku tecz nie usu nąć za po mo cą urzą dzeń wy so ko ci -
śnie nio wych pra cu ją cych w try bie czysz cze nia go rą cą wo dą.
W try bie czysz cze nia pa rą licz ba ta wzra sta aż do 99,99%.
Oczy wi ście urzą dze nia są rów nie sku tecz ne w in nych bran -
żach. Moż na je z po wo dze niem sto so wać wszę dzie tam, gdzie
wo da, środ ki czysz czą ce i szo ro wa nie ręcz ne nie wy star czą.
Ich za le ty uwi dacz nia ją się przede wszyst kim w try bie czysz -
cze nia pa rą. Dzię ki za sto so wa niu pa ry o tem pe ra tu rze
do 155°C moż na de li kat nie usu nąć na wet naj bar dziej upo rczy -
we za bru dze nia bez ko niecz no ści sto so wa nia środ ków czysz -
czą cych. Pro ce du ra ta jest szcze gól nie od po wied nia do czysz -
cze nia de li kat nych po wierzch ni, gdzie peł ny efekt czysz cze nia
uzy sku je się przy znacz nie niż szym ci śnie niu ro bo czym i mniej -
szej ilo ści wo dy. Po nad to ten spe cjal ny tryb jest przy ja zną dla
śro do wi ska me to dą usu wa nia po włok bi tu micz nych, farb, osa -
dów sa dzy, po ro stów i glo nów. Niż sze zu ży cie wo dy ozna cza
też mniej ście ków i mniej kło po tu z ich od pro wa dza niem. Na to -
miast w obec nej sy tu acji moż li wość wy eli mi no wa nia do 99%
bak te rii i wi ru sów jest szcze gól nie po żą da na. Tym bar dziej, że
ko ro na wi rus COVID-19, we dług naj now szych usta leń na ukow -
ców gi nie w tem pe ra tu rze 60°C.
War to też pa mię tać, że naj waż niej szą za le tą urzą dzeń wy so ko -
ci śnie nio wych z pod grze wa niem wo dy jest ich wy so ka efek tyw -
ność eko no micz na. Wpraw dzie mogą kosz to wać dwa ra zy wię -
cej niż po rów ny wal ne urzą dze nie pra cu ją ce bez pod grze wa nia
wo dy, ale dzię ki niż szym kosz tom pra cy i eks plo ata cji, róż ni ca
szyb ko się zwra ca. Na wy so ką ce nę za ku pu wpły wa przede
wszyst kim koszt dro giej tech no lo gii wy ko rzy sty wa nej do pro -
duk cji pal ni ka. Na le ży też pa mię tać o wyż szym za po trze bo wa -
niu na ener gię po trzeb ną do pod grza nia wo dy. Jed nak wyż sze
kosz ty są szyb ko rów no wa żo ne przez nie ba ga tel ne oszczęd no -
ści. Przy no szą je przede wszyst kim mniej sze zu ży cie wo dy
i środ ków czysz czą cych. W ana li zie opła cal no ści na le ży zwró -
cić uwa gę, że uży wa jąc tej tech no lo gii czas czysz cze nia
skracamy o 40%. Obec nie na le ży też pa mię tać, że ta tech no lo -
gia li kwi du je za gro że nie bak te rio lo gicz ne. Gwa ran tu je sku tecz -
ną de zyn fek cję in fra struk tu ry miej skiej, jak np. wiat przy stan ko -
wych, po jem ni ków na od pa dy czy po rę czy scho dów. Przy ich
po mo cy moż na od ka żać też wszel kie po jaz dy i urzą dze nia wy -
ko rzy sty wa ne przez przed się bior stwa ko mu nal ne. 

www.karcher.pl

a Myjki doskonale nadają się do czyszczenia powierzchni o skomplikowanych
kształtach i trudno dostępnych elemetach

a Urządzenia z powodzeniem można wykorzystywać także wewnątrz pomieszczeń
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Przy kła dem ta kie go wy daj ne go urzą dze nia jest pół au to ma -
tycz na be low ni ca 600 Plus fir my Bar ton tech. Pro fe sjo nal ne
urzą dze nie za pew nia wy daj ność rzę du 2 ton na go dzi nę, co
spra wia, że z po wo dze niem mo że być sto so wa na w na wet du -
żych za kła dach prze ro bu od pa dów. Ma szy na zwra ca uwa gę
du żą si łą zgnia ta nia, któ rej war tość osią ga 50 ton. Dzię ki te mu,
bez wzglę du na ro dzaj ma te ria łu, po wsta ją be le z opty mal nie
za gęsz czo ny mi od pa da mi. Ma szy na jest na pę dza na przez sil -
nik trój fa zo wy o mo cy 15 kW, a w jej skład wcho dzi tak że nóż
ści na ją cy nad miar su row ca w ko mo rze za sy po wej oraz wskaź -
nik peł nej be li. Od po wied nią trwa łość urzą dze nie za wdzię cza
wy so kiej ja ko ści ma te ria łom, jak np. sta li trud no ście ral nej,
z któ rej jest wy ko na na pod ło ga. Opcjo nal nie be low ni ca mo że
być wy po sa żo na w sze reg do dat ków, np.: wy wrot ni cę do po -
jem ni ków 1.100L oraz po daj nik ta śmo wy. Wie lu użyt kow ni ków
do ce ni też za sto so wa ny po zio my sys tem wią za nia, któ ry spra -
wia, że zna ko mi cie na da je się do be lo wa nia pla sti ko wych bu te -
lek PET i pu szek z alu mi nium. Na to miast bez wzglę du na ro -
dzaj su row ca ca ły pro ces two rze nia be li – oprócz wią za nia
– od by wa się w cy klu au to ma tycz nym. 
Za sto so wa ne roz wią za nia do sko na le od po wia da ją przed się -
bior com, któ rzy po trze bu ją sprzętu do pro fe sjo nal ne go za go -
spo da ro wa nia od pa dów. Za le ty be low ni cy Bar ton tech do -
strzegł tak że za kład VIVE Te xti le Re cyc ling, któ ry od bli sko 30
lat, jest li de rem bran ży re cy klin gu tek sty liów w Pol sce i Eu ro -
pie. Fir ma sta wia so bie za cel stu pro cen to we wy ko rzy sta nie
odzie ży uży wa nej, se gre go wa nej każ de go dnia w ilo ści se tek
ton. Do te go wy ko rzy stu je naj no wo cze śniej sze w Pol sce,
w peł ni skom pu te ry zo wa ne li nie prze zna czo ne do sor to wa nia

odzie ży. Po za tym po trze bu je wiel kiej ilo ści róż ne go ty pu ma -
szyn, a wśród nich znaj du ją się tak że be low ni ce Bar ton tech.
– Pierw sza be low ni ca Bar ton tech 600 Plus zo sta ła za ku pio -
na jesz cze w czerw cu 2014 ro ku, a ko lej ną ku pi li śmy
w stycz niu 2019 ro ku. Oba urzą dze nia wy ko rzy stu je my
do za gęsz cza nia od pa dów, w tym znacz nych ilo ści fo lii.
Zde cy do wa li śmy się na za kup Bar ton tech 600 Plus z po wo -
du atrak cyj nej ce ny oraz do brych opi nii. Re cen zje wska zy -
wa ły na to, że ten mo del be low ni cy jest ma ło awa ryj ny oraz
wy trzy ma ły na „wy ma ga ją cy” su ro wiec. Ce chy te w przy -
pad ku pra cy z tak du żą ilo ścią od pa dów tek styl nych – któ re
nie wąt pli wie na le żą do bar dzo „wy ma ga ją cych” – są nie -
zbęd ne – za pew nia Da mian Li sow ski, Kie row nik Utrzy ma -
nia Ru chu w VIVE Te xti le Re cyc ling.
Do daj my, że be lo wa niu tym urzą dze niem mo że my pod dać
róż no rod ne ma te ria ły. Po za tek sty lia mi i fo lią mo gą to być np.
pa pier, kar ton, sztyw ny pla stik, bu tel ki PET, pian ka po li sty re no -

MASZYNY KOMUNALNE
www.bartontech.pl

Za go spo da ro wa nie po wsta łych w pro ce sie pro duk cji od pa dów to du ży pro blem, z któ rym bo ry -
ka się wie le przed się biorstw. Tym bar dziej, że wie le z od pa dów to war to ścio wy su ro wiec wtór -
ny, któ ry po pod da niu re cy klin go wi mo że zo stać po now nie wy ko rzy sta ny. W tym wy pad ku
spraw dzo ną me to dą, przy no szą cą opty mal ne efek ty, jest ich be lo wa nie. 

Be low ni ca 600 plus na piąt kę z plu sem

Spe cy fi ka cja tech nicz na be low ni cy: 
wy mia ry                                             2.565 x 1.800 x 5.684 mm 
                                                                (wy so kość x sze ro kość x głę bo kość)

wa ga                                                                             6.000 kg 
wy mia ry be li                                          1.100 x 750 x 1.300 mm
                                                                (wy so kość x sze ro kość x głę bo kość)

wa ga be li                                                                   600-650 kg 
moc zgnia ta nia                                                                  50 ton 
moc sil ni ka                                                                        15 kW
szyb kość sil ni ka                                                   1.440 obr./min 
stan dar do wy czas cy klu zgnia ta nia                               60 se kund
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wa i pusz ki alu mi nio we. Na pod kre śle nie za słu gu ją tak że za -
sto so wa ne w be low ni cy roz wią za nia, któ re znacz nie uła twia ją
jej ob słu gę oraz skra ca ją czas pra cy ope ra to ra. Na pew no
sprzy ja te mu umiesz cze nie na gó rze pły ty pra sy ostrza tną ce -
go, gdyż uła twia to cię cie ma te ria łu po je go za ła do wa niu. Ko -
lej ne uła twie nia to: uru cha mia nie za po mo cą czuj ni ka (ope ra -
tor mo że sta le po da wać ma te riał do ma szy ny, eli mi nu jąc czas
prze sto ju); au to ma tycz ne od ci na nie, kie dy be la jest peł na;
stan dar do wy lej sa mo wy ła dow czy (umoż li wia ła twe po da wa nie
ma te ria łu do ma szy ny, oszczę dza jąc czas).
– Sto so wa nie be low ni cy to sze reg ko rzy ści dla funk cjo no wa nia
dzia łu pro duk cji fir my. Ma szy na jest świet ną al ter na ty wą dla roz -
drab nia cza od pa dów w przy pad ku je go awa rii. Be low ni ca
umoż li wia po nad to ma ga zy no wa nie od pa dów w wy god nych
be lach (600 kg). Bar dzo istot ne jest rów nież to, że pra ca urzą -
dze nia wy ma ga mi ni mal ne go za an ga żo wa nia pra cow ni ka – wy -
mie nia Da mian Li sow ski.
To po żą da ne ce chy, któ re do ce ni każ dy przed się bior ca.
Tym bar dziej, że po da ne przez pro du cen ta pa ra me try – od -
no śnie cię ża ru be li – moż na jesz cze zwięk szyć. Zresz tą su -
ge ru je to sa ma na zwa urzą dze nia, gdyż ozna cze nie „Plus”
nie jest za bie giem mar ke tin go wym w ce lu zwró ce nia uwa gi
po przez na wią za nie do po pu lar ne go pro gra mu rzą do we go,
ale kon kret ną in for ma cją o tech nicz nych moż li wo ściach
ma szy ny, któ ra po nie wiel kim do po sa że niu mo że wią zać
be le na wet o wa dze 650 kg.
– Be low ni ca Bar ton tech 600 Plus speł nia na sze ocze ki wa nia.
Jej po zy tyw ne re cen zje w więk szo ści przy pad ków oka za ły się
po kry wać z rze czy wi sto ścią. Po od ję ciu pla no wa nych i nie pla -
no wa nych prze sto jów do stęp ność ma szy ny wy no si około 95%,

co jest bar dzo do brym wy ni kiem. Istot ną za le tą jest tak że nie -
skom pli ko wa ny sys tem au to ma ty ki be low ni cy Bar ton tech. Z te -
go po wo du je ste śmy w sta nie ser wi so wać urzą dze nie we wła -
snym za kre sie, tym bar dziej, że nie ma pro ble mu z do stęp no -
ścią czę ści za mien nych. To wszyst ko spra wia, że już wkrót ce
naj praw do po dob niej ku pi my ko lej ne urzą dze nie te go pro du -
cen ta – pod su mo wu je kie row nik Da mian Li sow ski.

a Za sto so wa nie rozwiązania w postaci belownicy do sko na le od po wia da przed się bior -
com, któ rzy po trze bu ją sprzętu do pro fe sjo nal ne go za go spo da ro wa nia od pa dów
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Na ja kość pro duk tów wpły wa ją w ta kim sa mym stop niu za sto -
so wa ne ma te ria ły oraz roz wią za nia tech no lo gicz ne. Na pew no
te kry te ria speł nia ją wszyst kie urzą dze nia słu żą ce let nie mu
utrzy ma niu dro go we mu 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 kon ser wa cji
dróg i lot nisk przez po nad 60 lat ist nie nia zdo łał zy skać so bie
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 mon to wa ne są prze waż nie na spe cja li -
stycz nych sa mo cho dach Uni mog, a w Pol sce co raz czę ściej
mon to wa ne są tak że na cią gni kach ko mu nal nych JCB Fa strac. 
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 me tra (7,2 me tra 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 nie 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 me try. Ma szy na 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 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 ną gło wi cą ko szą cą UMK 1200,
• gło wi cą ko szą cą uda ro wą MK 1200,
• gło wi cą ko szą cą uda ro wą MK 1600, 
• gło wi cą GMK 1200) do ko sze nia od ro stów.
Nie mniej waż ną 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 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 do 20 mm zwięk sza się 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.

MASZYNY KOMUNALNE
www.aebi-schmidt.pl

Ko sze nie nie mu si być trud ne
Wio sną i la tem służ bom od po wie dzial nym za utrzy ma nie dróg naj wię cej pro ble mów spra wia
tra wa po ra sta ją ca skar py i ro wy od wad nia ją ce. Po zo sta wio na bez do zo ru szyb ko za ra sta po bo -
cza, utrud nia od pływ wo dy z jezd ni i w coraz większym stopniu ogra ni cza wi docz ność. Dla te go
mu si być sys te ma tycz nie ko szo na, w czym po móc mo że wła ści wie do bra ny sprzęt.
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Fir ma Ener gre en swo ją pro duk cję za czę ła w 1980 ro ku w Or gia -
no i od po cząt ku swo jej dzia łal no ści sku pia ła się tyl ko i wy łącz -
nie na pro duk cji pro fe sjo nal nych ma szyn do utrzy ma nia zie le ni.
Obec nie Ener gre en na le ży do naj więk szych pro du cen tów
na świe cie ma szyn ty pu ILF i ROBO. W ofer cie fir my Ener gre en
uwa gę zwra ca przede wszyst kim sa mo jezd na ma szy na wy się -
gni ko wa – Ener gre en ILF S150 0. Ten pro fe sjo nal ny, o sze ro kim
za sto so wa niu, po jazd to pro dukt wy ko rzy stu ją cy naj now sze
tech no lo gie, któ re do sko na le spraw dza ją się w pra cach zwią za -
nych z utrzy ma niem te re nów zie lo nych. Za sto so wa ne w nim uni -
ka to we roz wią za nia po zwa la ją zwięk szyć efek tyw ność wy ko ny -
wa nych prac, a do te go pro wa dze nie ich od by wa się w bez -
piecz niej szych i wy god niej szych wa run kach. Ma szy nę moż na
ku pić tak że w Pol sce, gdyż od dwóch lat Ener gre en dzia ła w na -
szym kra ju. Do te go sku tecz nie, gdyż mo że już po chwa lić się
pierw szą sprze da ną w Pol sce ma szy ną ILF S1 500. 
Za le ty ma szy ny do strzegł Da riusz Szy mu ra, wła ści ciel Za kła du
Kształ to wa nia i Utrzy ma nia Te re nów Zie le ni „RAJGRAS” oraz
spół ki RAJ-INWEST z Rybnika. Te pręż nie roz wi ja ją ce się fir my
świad czą pro fe sjo nal ne usłu gi w za kre sie pie lę gna cji i utrzy my -
wa nia zie le ni miej skiej, osie dlo wej, pro jek to wa nia i za kła da nia
ogro dów oraz te re nów zie le ni. Na to miast dru ga spół ka ukie run -
ko wa na jest na pra ce zwią za ne z utrzy ma niem i kon ser wa cją te -
re nów in fra struk tu ry ko le jo wej. Obie fir my dys po nu ją roz bu do -
wa nym par kiem ma szyn, ale sys te ma tycz ny, in ten syw ny roz wój
wy ma ga sta łe go uzu peł nia nia sprzę tu.
– Dys po nu je my roz bu do wa ną ba zą ma szy no wą,
któ ra po zwa la nam re ali zo wać róż no rod ne za -
da nia zwią za ne z kon ser wa cją miej skiej in fra -
struk tu ry, przede wszyst kim jej te re nów zie lo -
nych. Dys po nu je my peł nym ze sta wem spe cja li -
stycz ne go sprzę tu do pie lę gna cji traw ni ków, me -
cha nicz ne go cię cia ży wo pło tów, wy cin ki drzew i krze wów oraz
do fre zo wa nia pni po wy cię tych drze wach. Te no wo cze sne urzą -
dze nia po zwa la ją nam szyb ko, spraw nie i ter mi no wo re ali zo wać
zle ce nia. Jed nak chcąc być kon ku ren cyj ni mu si my sta le in we -
sto wać i za kup ILF S1 500 ma nam w tym po móc – twier dzi Da -
riusz Szy mu ra.
Ma szy na Ener gre en to do bry po mysł na wzmoc nie nie kon ku -
ren cyj no ści fir my i na pew no speł ni ocze ki wa nia na wet naj -
bar dziej wy ma ga ją cych użyt kow ni ków. Przede wszyst kim
dla te go, że jest wy po sa żo ną w wy się gnik,
któ ry w za leż no -

ści od wer sji ma za sięg od 8 do 12 me trów. Na pę dza ją sil nik
DEUTZ® o mo cy 155 KM, a do jej pro duk cji wy ko rzy stu je się
naj lep szą do stęp ną na ryn ku stal SSAB. Tak że po zo sta łe tech -
no lo gie i ma te ria ły są naj wyż szej ja ko ści i w re zul ta cie po wsta ła
ma szy na o wy so kiej ja ko ści i trwa ło ści. – Zde cy do wa łem się
na ILF w wer sji z dwunastome tro wym wy -
się gni kiem, a do te go za mó -
wi łem dwie gło wi ce

MASZYNY KOMUNALNE
www.energreen.it

Pierwsza w Polsce ILF S1500  
Za sto so wa nie in no wa cyj nych roz wią zań w po łą cze niu z wy so ką ja ko ścią, trwa ło ścią i efek tyw no -
ścią działania to prze pis na wyrób, któ ry gwa ran tu je suk ces za rów no swojemu pro du cen towi, jak
i użyt kow ni kom. Te cechy potwierdzone dwuletnimi testami terenowymi posiada specjalistyczna
maszyna Energreen ILF S1500, która znalazła właśnie pierwszego nabywcę w Polsce – informuje
Ireneusz Tomkow, reprezentujący Energreen w Polsce..

v Ener gre en ILF 1500 dys po nu je nie tyl ko
dłu gim wy się gni kiem, ale tak że sze re giem
osprzę tu do dat ko we go, któ ry jesz cze bar -
dziej zwięk sza je go moż li wo ści. Dzię ki te -
mu za jed nym prze jaz dem moż na sko sić
na wet kil ku me tro wy pas tra wy
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– ko szą cą o szerokońci ko sze nia 150 cm i naj moc niej szą gło wi cą
do mul czo wa nia – LITLLE BOY, któ ra umoż li wia ści na nie krze -
wów o ga łę ziach śred ni cy do 8 cm. Szcze gól nie za le ża ło mi
na tej dru giej, gdyż dzię ki niej bez tru du bę dę mógł wy wią zy wać
się z prac na rzecz PKP PLK. Tam bo wiem po trzeb ny jest mul czer
tną cy krze wy o gru bych ga łę ziach – pod kre śla Da riusz Szy mu ra.
To nie je dy ne za le ty ILF S1 50 0. W co dzien nym użyt ko wa niu
spraw dza się tak że ła twość ma new ro wa nia, któ rą za pew nia ją 4
skręt ne ko ła i 3 try by jazd. Tym bar dziej, że wszel kie zmia ny wy -
ko nu je się jed nym przy ci skiem z ka bi ny. Dzię ki te mu ma szy na
bez pro ble mów mo że prze miesz czać się naj bar dziej krę ty mi uli -
ca mi oraz le piej ma new ro wać w trud nych wa run kach te re no -
wych. Na to miast tra dy cyj ny cią gnik wy po sa żo ny w ra mię z ko -
siar ką, czę sto mu si w ta kich miej scach wy ko ny wać wie le po wta -
rza nych ma new rów, co wpły wa na niż szą efek tyw ność pra cy.
– W swo im par ku ma szyn ma my 9 no wo cze snych cią gni ków rol ni -
czych wraz z kom plet nym osprzę tem do prac na te re nach zie lo -
nych. Jed nak ma szy na Ener gre en to no wa ja kość i no we moż li wo -
ści, któ rych nie za gwa ran tu je cią gnik. Przede wszyst kim czas
i pie nią dze za osz czę dza 12-me tro wy za sięg wy się gni ka oraz ob ra -
cal na gło wi ca, któ ra umoż li wia ko sze -
nie pod czas jaz dy do przo du
i ty łu. Na to miast ko -
sze nie cią gni kiem
moż li we jest tyl ko
w jed nym kie run ku.
Pra ca w obu kie run -
kach by ła by prak -

tycz nie nie moż li wa, gdy by nie re we la cyj na, ob ro to wa ka bi na.
Dzię ki niej ope ra tor ma za pew nio ną do sko na łą wi docz ność, a po -
zy cja pra cy jest kom for to wa i bez piecz na dla je go zdro wia. Z ko lei
du ży za sięg wy się gni ka umoż li wia ko sze nie ca łych po wierzch ni,
np. skarp o du żym ką cie na chy le nia. W efek cie w cią gu jed ne go
dnia pra cy ope ra tor jest w sta nie sko sić na wet 4 hek ta ry tra wy.
Tym sa mym jed na ma szy na mo że za stą pić pra cę na wet 6 pra cow -
ni ków – wy li cza pre zes Szy mu ra.
Ka bi na to au tor skie dzie ło in ży nie rów Ener gre en, a opa ten to -
wa ny sys tem ob ro tu to nie je dy ne roz wią za nie, któ re ko rzyst nie
wpły wa na pra cę ope ra to ra. Opty mal ną wi docz ność wspie ra ją
tak że ob szer ne prze szkle nia, a ja kość pra cy zwięk sza wy daj -
na kli ma ty za cja oraz kom for to wy fo tel. Po za tym wszyst kie ele -
men ty ste ru ją ce są er go no micz nie roz miesz czo ne. Na to miast
w za kre sie bez pie czeń stwa ka bi na speł nia nor my
FOPS/ROPS. Co dzien na ob słu ga jest bar dzo pro sta, po le ga
na spraw dze niu sta nu pod sta wo wych pły nów eks plo ata cyj -
nych. Na to miast peł ną ob słu gę ser wi so wą za pew nia pol skie
przed sta wi ciel stwo fir my Ener gre en. – Lu bię sta wiać so bie no -
we ce le i wy zwa nia, mam tak że am bi cje by cia pio nie rem, tym
któ ry wy zna cza no we stan dar dy. Tak by ło, gdy w la tach dzie -

więć dzie sią tych zde cy do wa łem się na kup no pod no -
śni ka ko szo we go, któ ry miał wów czas naj więk szy
w po łu dnio wej Pol sce, 32-me tro wy wy sięg ra mie -
nia. Czas po ka zał, że by ła to do bra de cy zja, bo
zy ska łem prze wa gę, któ ra za owo co wa ła wie lo -
ma zle ce nia mi. Te raz li czę, że kup no pierw szej
ILF przy nie sie po dob ne efek ty. Zresz tą pierw sze
sy gna ły, że ta in we sty cja po zwo li mi po zy skać

no wych klien tów, już się po ja wia ją
– prze wi du je Da riusz Szy mu ra.

v Opa ten to wa na przez Ener gre en ob ro to wa ka bi na po zwa la
ope ra to ro wi, w kom for to wych i bez piecz nych wa run kach,
kon tro lo wać ca ły pro ces ko sze nia 
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Roz po czął się już okres, w któ rym co raz wię cej za dań firm ko mu -
nal nych zwią za nych jest z utrzy ma niem w na le ży tym sta nie te re -
nów zie lo nych. Za bie gi pie lę gna cyj ne w miej skich par kach i zie -
leń cach w du żej mie rze do ty czą ko sze nia traw ni ków. Na to miast
po za mia stem ogrom ną ro lę od gry wa za bez pie cze nie po bo czy
przed nad mier ną eks pan sją tra wy i chwa stów. Do ta kich prac po -
trze ba sku tecz ne go sprzę tu, któ ry szyb ko i do kład nie upo ra się
z ro śli na mi. Ta ką ma szy ną jest na pew no pro du ko wa ne przez
SaMASZ ra mię wy się gni ko we KWT 651E/EP. Pro dukt cie szy się
du żym uzna niem użyt kow ni ków, ale zo stał też do ce nio ny przez

ju ry Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, któ re w 2019 ro ku
na gro dzi ło go zło tym me da lem. Ra mię do stęp ne jest w stan dar -
do wej wer sji „E” lub opcjo nal nej „EP”. Od mia na „E” ma ste ro wa -
nie elek trycz ne, przy któ rym ra mię po ru sza się ze sta łą pręd ko -
ścią re gu lo wa ną za wo ra mi dła wią cy mi. W przy pad ku wer sji „EP”
ste ro wa nie jest pro por cjo nal ne, co ozna cza, że pręd kość ru chu
ra mie nia za le ży od stop nia wy chy le nia joy stic ka, a po nad to moż -
na jed no cze śnie za rzą dzać pra cą obu si łow ni ków (tzw. skła da nie
ru chów). Wy się gnik KWT 651E/EP bar dzo ła two roz po znać, po -
nie waż za sto so wa no w nim kil ku dzie się cio cen ty me tro we od sa -
dze nie naj da lej wy su nię te go czło nu w kie run ku przo du cią gni ka.
W ten spo sób gło wi ca ko szą ca „wy prze dza” po zy cję ope ra to ra
i dzię ki te mu do jej ob ser wa cji nie trze ba od wra cać gło wy do ty łu.
War to wie dzieć, że ra mię wy się gni ko we mo że być wy po sa żo ne
w sze reg róż nych na rzę dzi ro bo czych (gło wic ro bo czych).
Do współ pra cy z nim pro du cent przy go to wał 7 gło wic lek kich ty -
pu la ma i 12 cięż kich ty pu KW. Po za tym ra mię moż na wy po sa -
żyć w sze reg przy dat nych przy sta wek, ta kich jak: fre zar ka do pni
ścię tych drzew, od mu lar ka do czysz cze nia ro wów me lio ra cyj -
nych, przy ci nar ki do ga łę zi, krza ków i ży wo pło tów, rów niar ka
do pro fi lo wa nia po bo cza dro gi oraz myj ka szczot ko wa do zna -
ków, ta blic i ba rier ener go chłon nych.
Mak sy mal ny za sięg pra cy ra mie nia KWT 651E/EP wy no -
si 6,4 metra, a urzą dze nie jest prze zna czo ne do cią gni ków rol -
ni czych o mo cy co naj mniej 90 KM. Układ hy drau licz ny za si la
WOM cią gni ka: w wer sji stan dar do wej z pręd ko ścią ob ro to -
wą 540 obr./min, na za mó wie nie – 1.000 obr./min.

MASZYNY KOMUNALNE

Ko siar ki 
do za dań 
spe cjal nych
Pod la ska fir ma SaMASZ to uzna ny pro du cent ma szyn zie lon ko wych i ko mu nal nych. Po nad
35-let nie do świad cze nia w pro jek to wa niu tych ma szyn owo cu je po wsta wa niem sta le udo sko na -
la nych pro duk tó wi, któ re z po wo dze niem mo gą wy ko nać na wet naj bar dziej skom pli ko wa ne
pra ce zwią za ne z let nim utrzy ma niem dróg i ulic oraz miej skich te re nów zie lo nych.

a Ramię wysięgnikowe firmy SaMASZ umożliwia skuteczne i szybkie prace związane
z letnim utrzymaniem dróg

Ko siar ki 
do za dań 
spe cjal nych
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W tro sce o mak sy mal nie bez pro ble mo wą i bez piecz ną eks plo -
ata cję ra mie nia wy się gni ko we go, w ukła dzie pom pa hy drau -
licz na -sil nik hy drau licz ny za mon to wa no chłod ni cę ole ju, któ ra
za po bie ga prze grza niu me dium pod czas in ten syw nej i dłu go -
trwa łej pra cy. Stan dar do wo są też mon to wa ne fil try ole ju hy -
drau licz ne go z wbu do wa nym wskaź ni kiem za nie czysz cze nia,
a tak że bez piecz nik hy drau licz ny, któ ry w przy pad ku na je cha -
nia na prze szko dę po wo du je od chy le nie ra mie nia do ty łu,
a tym sa mym za po bie ga je go uszko dze niu.
Od nie daw na w ga mie ma szyn SaMASZ do stęp na jest tak że
lek ka gło wi ca ko szą ca La ma 101P. Wy róż nia się ona ob ro to -
wym ko mi nem wy rzu to wym, któ ry po zwa la na pre cy zyj ne ste -
ro wa nie kie run kiem wy rzu tu sko szo ne go ma te ria łu. Roz wią za -
nie to w zna czą cy spo sób pod no si efek tyw ność pra cy przy wy -
ka sza niu ro wów me lio ra cyj nych, po nie waż nie po zo sta je
w nich sko szo ny ma te riał, utrud nia ją cy od pływ wo dy. Ob rót
ko mi na jest re ali zo wa ny hy drau licz nie i bez stop nio wo z ka bi ny
cią gni ka. Gło wi ca Lama101P za pew nia sze ro kość ro bo czą
rów ną 1 m. Jest wy po sa żo na w wał bi ja ko wy o śred ni -
cy 108 mm, wy po sa żo ny w 20 no ży. Ma sa kom plet ne go urzą -
dza nia wy no si 250 kg. Moż na je wy ko rzy sty wać do współ pra cy
z ra mio na mi wy się gni ko wy mi Ko li ber, KWT oraz Ca mel, w tym
z róż ny mi mo co wa nia mi, na przy kład ob ro to wym me cha nicz -
nym (za kres ob ro tu 45°), ob ro to wym hy drau licz nym (za kres
ob ro tu 180°) i mo co wa niem z za wie sze niem umoż li wia ją cym
ko pio wa nie te re nu w za kre sie 260 mm.
W ofer cie fir my SaMASZ znaj du ją się rów nież ko siar ki bi ja ko we
na pan to gra fie kla sy śred niej – KANGU (140, 190 i 220) oraz
cięż kiej – KBRP 160 i KBRP 200. Ma szy ny ide al nie na da ją się

dla służb ko mu nal nych. Cha rak te ry zu ją się sze ro kim za kre sem
pra cy w po zio mie co umoż li wia omi ja nie prze szkód, np. zna -
ków dro go wych, bez zmia ny to ru jaz dy cią gni ka. Po za tym
umoż li wia ją ko sze nie po wierzch ni o na chy le niu od +90° do –
60°. Za le tą ma szyn jest za sto so wa nie pan to gra fu, któ ry za pew -
nia ide al ne do pa so wa nie się do pod ło ża, a tym sa mym otrzy -
mu je się opty mal ną ja kość ko sze nia. Ko siar ki bi ja ko wa kla sy
śred niej i cięż kiej prze zna czo ne są głów nie do ko sze nia po bo -
czy dro go wych oraz do pra cy na te re nach zie lo nych. Z po wo -
dze niem mo gą być też uży wa ne do cię cia ży wo pło tów, a mak -
sy mal na śred ni ca cię tych ga łę zi wy no si aż 80 mm. 

www.samasz.pl

a Ko siar ki bi ja ko we na pan to gra fie kla sy śred niej i cięż kiej do sko na le spraw dzą się
przy ko sze niu po bo czy dro go wych
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Fir ma STOKOTA jest obec na na pol skim ryn ku
od 25 lat, ale tra dy cja pol sko -bel gij skiej fir my jest
jesz cze dłuż sza, gdyż się ga ro ku 1963, kie dy to
zo sta ła za re je stro wa na spół ka w Lo ke ren (Bel -
gia). Obec nie 100% pro duk cji od by wa się
w dwóch pol skich za kła dach – w El blą gu i Kiel -
cach, w któ rych po nad 210-oso bo wa za ło ga wy -
pra co wu je ob ro ty rocz ne o war to ści po wy żej 100
mln zł. Fir ma zdo by ła uzna nie nie tyl ko klien tów,
ale tak że in sty tu cji fi nan so wych uzy sku jąc wy so ki
wskaź nik za ufa nia we dług Bi sno de. 
Jed nak naj więk szym do rob kiem fir my są jej pra -
cow ni cy, któ rzy swo im do świad cze niem i pa sją
umoż li wia ją pro duk cję na naj wyż szym, świa to -
wym po zio mie. To wła śnie licz nej ka drze in ży nier -
skiej, naj lep szym spe cja li stom w za kre sie tech no -
lo gii spa wa nia oraz po zo sta łym pra cow ni kom li nii
mon ta żo wej fir ma za wdzię cza zdo by cie po zy cji li -
de ra – w Pol sce i Eu ro pie – w pro duk cji au to cy -
stern do prze wo zu pa li wa. A cha rak te ry stycz ny
na pis STOKOTA, wy ma lo wa ny na far tu chach
prze ciw błot nych, moż na za uwa żyć tak że na wie lu
in nych po jaz dach użyt ko wych po ru sza ją cych się
po pol skich dro gach.
W re zul ta cie obec nie Gru pa STOKOTA to naj -
więk szy pro du cent w Pol sce po jaz dów, za bu dów,
przy czep i na czep o bu do wie zbior ni ko wej. Dla te -
go war to pa mię tać, że choć fir ma ko ja rzo na jest
przede wszyst kim z do sko na ły mi cy ster na mi, to
waż nym ele men tem jej dzia łal no ści jest rów nież
pro duk cja po jaz dów wy ko rzy sty wa nych do zbiór -
ki od pa dów oraz czysz cze nia sie ci ka na li za cyj -
nych. Tą dzia łal no ścią zaj mu je się od ręb ny dział
„Wa ste & Cle aning”, któ re go pro duk ty ła two roz -

po znać dzię ki lo gu za bar wio ne mu na ko lor zie lo -
ny. Sa mo cho dy sto so wa ne w od sy sa nia lub ła do -
wa niu od pa dów oraz czysz czą ce ka na li za cje i in -
sta la cje, w tym rów nież prze my sło we, pra cu ją
głow nie na obiek tach za mknię tych, ta kich jak ele -
tro cie płow nie, ra fi ne rie oraz por ty mor skie. Dla te -
go też rza dziej moż na je spo tkać na dro gach i uli -
cach miast. Zdo by cie za ufa nia u tak wy ma ga ją -
cych klien tów by ło moż li we dzię ki pro duk cji po -
jaz dów o naj wyż szej ja ko ści i trwa ło ści. Po za tym
po jaz dy speł nia ją naj wyż sze stan dar dy
pod wzglę dem za sto so wa nych tech no lo gii,
a kosz ty ich za ku pu i eks plo ata cji za pew nia ją
opty mal ny bi lans eko no micz ny. A o tym, że po -
jaz dy do ob słu gi sie ci wod no -ka na li za cyj nej
spraw dza ją się w prak ty ce świad czy flo ta kil ku -
dzie się ciu urzą dzeń zda ją cych co dzien nie prak -
tycz ny test w za kła dach na te re nie ca łej Pol ski.
Przy kła dem in no wa cyj nej kon struk cji – w seg -
men cie po jaz dów kom bi no wa nych, ci śnie nio wo -
-próż nio wych do ob słu gi sie ci ka na li za cyj nej

POJAZDY KOMUNALNE
www.stokota.com

Jakość potwierdzona w praktyce
Wie lo let nie do świad cze nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków w po łą cze niu z in no wa cyj ny mi pro -
jek ta mi po wo du je, że po wsta ją ce w fir mie STOKOTA po jaz dy na le żą do naj bar dziej za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie w swo ich kla sach. Za awan so wa niu za sto so wa nych roz wią zań do rów nu je
pre cy zja wy ko na nia oraz ja kość wy ko rzy sty wa nych ma te ria łów i pod ze spo łów. Dzię ki te mu użyt -
kow ni cy otrzy mu ją po jaz dy trwa łe, eko no micz ne i do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb.

a Pro duk ty fir my STOKOTA
f od lat ko ja rzo ne są głów nie

z do sko na łej ja ko ści cy ster -
na mi. STOKOTA to tak że
naj więk szy w Pol sce pro du -
cent po jaz dów, za bu dów,
przy czep i na czep o bu do -
wie zbior ni ko wej

s Za bu do wy do utrzy ma nia
sie ci wod no -ka na li za cyj nej
po wsta ją w kie lec kiej fa bry -
ce Gru py STOKOTA
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i czysz cze nia prze my sło we go – jest opra co wa ny
przez kon struk to rów Gru py STOKOTA po jazd
z cy lin drycz nym zbior ni kiem na nie czy sto ści płyn -
ne. Obu do wa ny jest on zbior ni ka mi na wo dę czy -
stą, z wy sty li zo wa ną bocz ną li nią w kształ cie łez ki.
Ta kie roz wią za nie ko rzyst nie wpły wa nie tyl ko
na es te tycz ny wy gląd, ale przede wszyst kim
w przy pad ku jaz dy z peł ny mi zbior ni ka mi wo dy
umoż li wia opty mal ne roz ło że nie na ci sku na osie.
To uła twia ma new ro wa nie po jaz dem, a przez to
przy spie sza pra ce i zwięk sza jej bez pie czeń stwo.
War to wie dzieć, że do bu do wy wszyst kich zbior -
ni ków wy ko rzy sty wa ne są ma te ria ły o naj wyż szej
ja ko ści, ta kie jak: alu mi nium, stal wę glo wa, stal
nie rdzew na oraz sta le wzmoc nio ne. 
Obec na sy tu acja zwią za na z pan de mią wi ru sa
do bit nie po ka zu je, jak istot ne jest to, aby pro du -
ko wać i ku po wać lo kal ne pro duk ty. War to więc
pod kre ślić, że Gru pa STOKOTA prak tycz nie w ca -
ło ści swo ją dzia łal ność opie ra na wła snych roz -
wią za niach i ko rzy sta z pod ze spo łów oraz ma te -
ria łów po wsta ją cych w Pol sce. Po ma ga w tym
wła sny, ob szer ny ma ga zyn, któ ry unie za leż nia fir -
mę od za wi ro wań zwią za nych z ter mi na mi do staw
od za chod nich ko ope ran tów. Dla te go fir ma bez
pro ble mów wy wią zu je się z wszel kich umów już
za war tych, ale też jest w sta nie za gwa ran to wać
płyn ne i ter mi no we do sta wy w przy szło ści. Zdo -
by te w tym wzglę dzie za ufa nie po twier dza ją za do -
wo le ni sta li klien ci, do któ rych każ de go ro ku tra fia

po nad po ło wa pro du ko wa nych po jaz dów. Nic
więc dziw ne go, że aby za spo ko ić po trze by
wszyst kich chęt nych fir ma sta le zwięk sza swo je
mo ce pro duk cyj ne. 
Obec nie pro duk cja od by wa się w dwóch fa bry -
kach zlo ka li zo wa nych w El blą gu i Kiel cach. Za -
kład w El blą gu, dzię ki w du żej mie rze zauto ma ty -
zo wa nym li niom pro duk cyj nym, pro du ku je rocz -
nie po nad 500 zbior ni ków do du żych cy stern -na -
czep. Na to miast w kie lec kiej fa bry ce pro du ko wa -
ne są głów nie za bu do wy do ob słu gi in fra struk tu ry
wod no -ka na li za cyj nej. 

a W seg men cie po jaz dów ci -
śn ie  n io  wo -próż  n io  wych
prze zna czo nych do ob słu gi
sie ci ka na li za cyj nych du żym
za in te re so wa niem cie szy się
au tor ska kon struk cja z cy lin -
drycz nym po jem ni kiem obu -
do wa nym zbior ni ka mi na wo -
dę. Ta kie roz wią za nie za -
pew nia opty mal ne roz ło że nie
na ci sku na osie i po pra wia
ste row ność po jaz du
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Po wo ła na do ży cia po nad dwa dzie ścia lat te mu fir -
ma MÜLLER Pol ska Sp. z o.o. na le ży w stu pro cen -
tach do MÜLLER Umwelt tech nik, któ ra mo że po -
szczy cić się bli sko sie dem dzie się cio let nią hi sto rią.
Ta ro dzin na fir ma ma trzy fa bry ki, w któ rych pro du -
ku je każ de go ro ku oko ło 200 spe cja li stycz nych
po jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji w róż nych
kon fi gu ra cjach. Glo bal ny za sięg MÜLLER Umwelt -
tech nik spra wia, że po jaz dy zna ne są na ca łym
świe cie, a pra wie 40-let nie do świad cze nie w bu do -
wie po jaz dów z re cy klin giem wo dy po zwo li ło zdo -
być fir mie 40-pro cen to wy udział w nie miec kim ryn -
ku. Nic więc dziw ne go, że jej pro duk ty szyb ko zdo -
by ły uzna nie tak że pol skich klien tów, cze go do wo -
dzi po nad 70 sprze da nych no wych po jaz dów. 
W Pol sce prak tycz nie 100% sprze da ży to po jaz dy
no we, kon stru owa ne pod in dy wi du al ne po trze by
klien ta. Z ko lei ofer ta sprze da ży po jaz dów uży wa -
nych do ty czy przede wszyst kim po jaz dów po ka -
pi tal nym re mon cie do któ re go uży wa ne są wy łącz -
nie ory gi nal ne czę ści za mien ne. Spo śród ga my
ofe ro wa nych po jaz dów naj wię cej po chwał zdo by -
wa spe cja li stycz na za bu do wa o na zwie He li cop ter.
Po jazd wy róż nia się naj dłuż szym w Eu ro pie ra mie -
niem ro bo czym o za się gu 7.500 mm. Do dat ko wo
dys po nu je moż li wo ścią ob ro tu o 360 stop ni, uno -
sze nia o 30 stop ni i opusz cza nia o 10 stop ni. Po za
tym umoż li wia pro wa dze nia czte rech wę ży
na jed nym ra mie niu tj. trzech wę ży ci śnie nio wych
DN8, DN13, DN25 lub DN32 oraz wę ża ssą ce go
DN1 00 lub DN125. Na ra mie niu ro bo czym w naj -

bar dziej od le głym punk cie od po jaz du, za in sta lo -
wa na jest hy drau licz na wy cią gar ka z re je stro wa -
nym udźwi giem 250 kilogramów.
Jed ną z wie lu firm, któ re zde cy do wa ły się na kup -
no po jaz du z za bu do wą Müller He li cop ter jest tak -
że Miej skie Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka -
na li za cji Sp z o.o. w Sie ra dzu. 
– Po jazd eks plo atu je my już dru gi rok. Po trze bo wa li -
śmy sa mo cho du uni wer sal ne go, o sze ro kim za kre -
sie sto so wa nia, któ ry uła twi nam pra cę. Mu szę po -
wie dzieć, że He li cop ter speł nił na sze ocze ki wa nie
i to z na wiąz ką. Przede wszyst kim w prak ty ce do sko -
na le spraw dza się dłu gie ra mię wy się gni ka. Czę sto
pra cu je my w wa run kach miej skich, gdzie do stęp
do stu dzie nek jest utrud nio ny, np. przez par ku ją ce
sa mo cho dy. Po za tym dzię ki moż li wo ści usta wie nia
sa mo cho du w znacz nej od le gło ści od stu dzien ki
uni ka my nisz cze nia zie le ni i in fra struk tu ry miej skiej
– wy li cza Wal de mar Ko wal czyk, ope ra tor po jaz du
Müller He li cop ter w MPWiK Sie radz.
Wąż ssą cy jest prze cho wy wa ny na ko ło wro cie
umiesz czo nym pła sko na płasz czu zbior ni ka,
a wy so ko ci śnie nio wy na ko ło wro cie za ka bi ną
kie row cy, z któ re go po przez sys tem pro wad nic
i na pę dów, po da wa ny do ka na łu jest po przez wy -
się gnik. Oba wę że na jed nym ra mie niu ra zem
umoż li wia ją bar dziej sku tecz ną i efek tyw niej szą
pra cę. Sys tem ten z po wo dze niem wy trzy mu je
wszyst kie po wsta ją ce na prę że nia, a za sięg ra mie -
nia po zwa la na pra cę z każ dej stro ny po jaz du. 
Bez pie czeń stwo ope ra to rów pod czas pra cy jest

POJAZDY KOMUNALNE

Pro du ko wa ny przez MÜLLER Umwelt tech nik He li cop ter, to spe cja li stycz ny po jazd do czysz cze -
nia ka na li za cji, któ ry wy po sa żo ny jest w naj dłuż sze na ryn ku eu ro pej skim ra mię o za się -
gu 7.500 mm. Na to miast in no wa cyj ny sys tem He li 360-6 mo no HD umoż li wia czysz cze nie ka na -
li za cji o naj więk szych śred ni cach, a za sto so wa ne roz wią za nia uła twia ją pra cę na wet w trud no
do stęp nych miej scach, tak że przed po jaz dem (ro ta cja ra mie nia 360°).

a No wa ge ne ra cja po jaz dów
do in spek cji sie ci ka na li za -
cyj nych mar ki MÜLLER
speł nia ocze ki wa nia za rów -
no pod wzglę dem ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go, jak
i efek tów fi na so wych

s Pod czas prac w wą skich
prze jaz dach ra mię umoż li wia
pra cę z przo du przed po jaz -
dem. Skom pli ko wa ne ma -
new ro wa nie i do kład ne na -
jeż dża nie nad stu dzien kę
sta ło się prze szło ścią.
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nie zmier nie waż ne. W trud nych wa run kach dro -
go wych sys tem HELI 360-6 da je moż li wość pra cy
przed sa mo cho dem, na to miast utrud nio nych wa -
run kach po go do wych czy pod czas prac w śro do -
wi sku o du żym na tę że niu ae ro zo li po jazd mo że
być ob słu gi wa ny z ka bi ny kie row cy. Przy pra cy
z mak sy mal nie roz su nię tym ra mie niem
(7.500 mm od osi po jaz du) ha ła s, któ rego poziom
speł nia wszyst kie re stryk cyj ne nor my unij ne i wy -
no si za le d wie 110 dB do dat ko wo ob ni ża się,
przez co pra ca dla ope ra to ra sta je się przy jem -
niej sza i mniej wy czer pu ją ca
– Użyt ku je my po jazd wy po sa żo ny w zbior nik o po -
jem no ści 12 me trów sze ścien nych z re cy klin giem
wo dy. Chciał bym pod kre ślić, że bar dzo istot ną ce -
chą, któ ra do ce nia my, jest moż li wość ste ro wa nia
z ka bi ny kie row cy, oraz wy się gnik ob ra ca ny
o kąt 360 stop ni. Dzię ki nie mu po kry wa my ca łą
prze strzeń wo kół sa mo cho du to po wo du je, że nie
trze ba za każ dym ra zem prze sta wiać wiel kie go au -
ta, aby się gnąć do in nej stu dzien ki. W wie lu przy -
pad kach zde cy do wa nie po pra wia czas, kom fort
i bez pie czeń stwo pra cy. Do dat ko wo chcia łem
nad mie nić, że ma szy na na sza wy po sa żo na jest
w ogrze wa nie zi mo we -na dmu cho we, dzię ki któ re -
mu po jazd z za bu do wą MÜLLER w prze ci wień -
stwie do ogrze wa nia wod ne go sto so wa ne go po -
wszech nie w za bu do wach in nych ma rek, mo że
wy ko ny wać nie prze rwa nie pra cę w tem pe ra tu rze
na wet –15°C, pra cu jąc przy ka na le tak dłu go na ile
jest to ko niecz ne lub do na peł nie nia ko mo ry osa -

do wej. Po nad to chciał bym zwró cić uwa gę na to,
że w prze ci wień stwie do ogrze wa nia wod ne go,
ogrze wa nie na dmu cho we pra cu je tak że w trak cie
pro ce su czysz cze nia ka na li za cji. Po za tym użyt ko -
wa ny przez nas mo del spi su je się do sko na le i bez -
a wa ryj nie – pod kre śla Wal de mar Ko wal czyk.
Na wet gdy by do szło do awa rii, to też nie był by to
du ży pro blem, gdyż fir ma MÜLLER Pol ska zaj mu je
się nie tyl ko sprze da żą, ale tak że dys po nu je pro fe -
sjo nal nym ser wi sem mo bil nym. Do ty czy on przede
wszyst kim po jaz dów ssą co -ci śnie nio wych i ssą co -
-ci śnie nio wych z sys te mem re cy klin gu wo dy. Po za
tym ser wis mo bil ny wy po sa żo ny jest w naj now sze
urzą dze nia dia gno stycz ne, któ re umoż li wia ją za -
wcza su li kwi do wa nie po ten cjal nych źró deł uste -
rek. Dzię ki te mu moż na za po biec po waż niej szym
awa riom pod czas ru ty no wych prze glą dów. 

www.mullerpolska.com

a Do świad cze nie po ka zu je, że
miej sca pra cy z re gu ły znaj -
du ją się w trud no do stęp -
nych miej scach, przy skraj -
nie nie ko rzyst nych wa run -
kach dro go wych. Du ża ela -
stycz ność HELI 360-6 da je
moż li wość par ko wa nia po -
jaz du da lej od stu dzien ki. 
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Ja kość usług ser wi so wych oraz pro du ko wa nych po jaz dów
spół ka za wdzię cza pro fe sjo nal nej ka drze oraz ści słej współ pra -
cy z li de ra mi bran ży po jaz dów wod no -ka ma li za cyj nych. To
dzię ki bli skim kon tak tom z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi Po -
jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy (PKT) są w sta nie ko rzy stać
z naj now szych roz wią zań tech no lo gicz nych wy ko rzy sty wa nych
do bu do wy spe cja li stycz nych za bu dów. Do sko na łym przy kła -
dem part ner skich re la cji jest współ pra ca z FFG Flens bur ger
Fah rzeug bau. W jej wy ni ku PKT do star cza pol skim od bior com
wy so kiej kla sy po jaz dy, a szcze gól nym uzna niem cie szą się za -
bu do wy z in sta la cją ssą cą ele phant va cu. Du ży wpływ na to ma
ich uni wer sal ność, gdyż wy ko rzy sty wa ne są do usu wa nia osa -
dów ka na li za cyj nych, wy wo zu szamb oraz usu wa nia ole jów
i sma rów z se pa ra to rów. Po za ni mi spół ka ofe ru je sze reg róż -
nych za bu dów do od bio ru i trans por tu nie czy sto ści płyn nych. 
Se ria ele phant mul ti to sa mo cho dy z in sta la cją ssą co -płu -
czą cą, speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy tech nicz ne. Wy róż -
nia ją się wy so ką efek tyw no ścią pra cy, mak sy mal ną trwa ło -
ścią i nie za wod no ścią. Trud no się dzi wić, w koń cu sta no wią
efekt po nad 25-let nie go do świad cze nia pra cow ni ków FFG
Flens bur ger Fah rzeug bau w pro duk cji te go ty pu po jaz dów.
Pa le ta dostępnych sa mo cho dów obej mu je po jaz dy o ma sie
od 3,5 do 40 ton. War to wie dzieć, że dzię ki za sto so wa niu
spraw dzo nych, stan dar do wych pod zespo łów po jaz dy tej
se rii są szcze gól nie eko no micz ne, a ich nie wy gó ro wa na ce -
na za chę ci ła wie lu klien tów. Zwłasz cza, że kie lec ka spół ka
dzię ki ela stycz nym moż li wo ściom wy po sa że nia tech nicz ne -
go jest w sta nie za ofe ro wać roz wią za nia do pa so wa ne do in -
dy wi du al nych po trzeb.
Przy kła dem sa mo cho du, któ ry dzię ki naj now szym roz wią za -
niom tech nicz nym mo że być wzo rem w swej kla sie jest FFG
Ele phant Va cu. Po jazd ty pu ssąco-czyszczącego, prze zna czo -
ny jest do udraż nia nia i kon ser wa cji ka na li za cji sa ni tar nej. Jest
to praw dzi wa fa bry ka na ko łach, któ ra umoż li wia szyb ko
i spraw nie – a do te go w spo sób przy ja zny dla śro do wi ska

– udroż nić na wet naj bar dziej za nie czysz czo ną ka na li za cję. Sa -
mo chód z za bu do wą FFG Ele phant Va cu (co moż na prze tłu -
ma czyć od ku rzacz -słoń) wy po sa żo ny jest w ka me rę, któ ra uła -
twia kie row cy na jazd nad stu dzien kę ka na li za cyj ną. Po sia da
skręt ną tyl ną oś oraz ma wbu do wa ny sys tem do recyklingu
wo dy uży wa nej do płu ka nia rur. Dzię ki tej ostat niej opcji po jazd
bę dzie mógł po now nie wy ko rzy sty wać wo dę z ka na li za cji lub
„cią gnąć” ją na przy kład z rze ki. A na zwę „sło nia” zy skał dzię ki
te le sko po wej kon struk cji ru ry wpro wa dza nej do ka na łu. Po -
zwa la ona na wy god ne do tar cie do stu dzien ki umiesz czo nej
na wet w trud no do stęp nym miej scu. Do ce nią to zwłasz cza
przed się bior cy ope ru ją cy w cen trach miast, gdzie bar dzo czę -
sto do stęp do stu dzie nek utrud nia ją par ku ją ce sa mo cho dy.
Zresz tą opa ten to wa ne mu przez FFG wy się gni ko wi war to po świę -
cić jesz cze wię cej uwa gi, gdyż znacz nie po sze rza i uła twia sto so -
wa nie sa mo cho dów do czysz cze nia ka na li za cji. Przede wszyst -
kim do dat ko we na pę dy do wę ża wy so ko ci śnie nio we go i ssą ce go
za pew nia ją spraw ne zwi ja nie oraz roz wi ja nie wę ży ro bo czych.
Wy się gnik FFG mo że słu żyć rów nież do pod no sze nia po kryw stu -
dzie nek ka na li za cyj nych (do 500 kg), a dzię ki usy tu owa niu ko ło -
wro tu wy so ko ci śnie nio we go na szczy cie cy ster ny z ty łu sa mo cho -
du, nie ma du żych ele men tów mo gą cych prze szka dzać mu
w pra cy. Ta kie roz wią za nie spra wia, że sa mo chód jest krót szy
od tra dy cyj nych po jaz dów do czysz cze nia ka na łów. Na to miast
usy tu owa nie ko ło wro tu na szczy cie cy ster ny w tyl nej jej czę ści,
po zwa la uzy skać opty mal ne roz ło że nie ma sy po jaz du. Po pra wia
to bez pie czeń stwo jaz dy, ale tak że ko rzyst nie wpły wa na zu ży cie
po szcze gól nych pod ze spo łów, co wy dłu ża okres eks plo ata cji po -
jaz du. Istot ne jest też, że ta kie roz wią za nie umoż li wia opusz cze nie
wę ża ssą ce go na głę bo kość do 15 me trów od kra wę dzi ka na łu,
a ko ło wrót mie ści 200 lub 260 me trów wę ża o śred ni cy DN 25.
Na tu ral nie wszyst kie po jaz dy FFG, tak jak i po zo sta łe ma ją za -
gwa ran to wa ną fa cho wą ob słu gę ser wi so wą. W jej za kres
wcho dzi tak że szko le nie ope ra to rów po jaz dów, któ re w du żym
stop niu po zwa la unik nąć wie lu awa rii.

POJAZDY KOMUNALNE
www.pojazdykomunalne.pl

In no wa cyj ne po jaz dy z Se rii „ele phant”
Kie lec ka spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy od po cząt ku ist nie nia zna na jest z pro fe sjo -
nal ne go i ter mi no we go ser wi su. Rów nie wiel ką re no mą cie szą się sprze da wa ne przez nią spe -
cja li stycz ne za bu do wy do ob słu gi in fra struk tu ry wod no -ka na li za cyj nej, a szcze gól ne uzna nie
zdo by ły sa mo cho dy z in sta la cją ssą co -płu czą cą, z se rii ele phant mul ti.

a Długie ramię wysięgnika ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych. Wysięgnik FFG może też unosić ciężar o masie do 500 kg
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Spół ka pro du ku je sze reg po jaz dów z prze zna cze niem do prac
w sek to rze ko mu nal nym. Wśród nich war to zwró cić uwa gę
na te, któ re słu żą do czysz cze nia ka na li za cji, szczególnie na mo -
de le se rii SSC. Prze zna czo ne są do czysz cze nia ka na li za cji
o śred ni cy od 50 do 1.000 mm, a za sto so wa ne w nich roz wią za -
nia opar te są na wie lo let nim do świad cze niu, pro jek to wa niu 3D
oraz wpro wa dzo nych no wych tech no lo giach. W ak tu al nej ofer -
cie znaj du ją się po jaz dy z trzema ro dza ja mi po daj ni ków wę ża
ssą ce go („węd ka”, ka se ta, ka ru ze la), sta łej lub ru cho mej prze -
gro dzie, sys te mem re cy klin gu oraz sys te mem wspól ne go pro -
wa dze nia wę ża. 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. 
Naj bar dziej po pu lar nym mo de lem tej se rii jest za bu do wa ssą -
co -płu czą ca SSC8 -K Po jazd wy po sa żo ny jest w zbior nik o łącz -
nej po jem no ści 8 m3, a moż na go po dzie lić w spo sób od po wia -
da ją cy po trze bom klien ta. War to zwró cić uwa gę na za sto so wa -
nie po daj ni ka ka se to we go, któ ry zmniej sza ma sę cał ko wi tą po -
jaz du, a przede wszyst kim wpły wa na wy so kość po jaz du, miesz -
czą cą się w gra ni cach do 3,4 metra. Umoż li wia to swo bod ne po -
ru sza nie się po jaz du w te re nach miej skich, gdzie czę sto wy so -
kość bram i wia duk tów unie moż li wia prze jazd wyż szych po jaz -
dów. Dłu gość wę ża ssą ce go, ja ki mie ści się w ka se cie, wy no -
si 16 metrów. Za pew nia ona ssa nie nie czy sto ści z głę bo ko ści
do 8 metrów bez ko niecz no ści łą cze nia wę ża. W przy pad ku po -
trze by sko rzy sta nia z więk szej dłu go ści wę ża 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 do dat ko wych od cin ków wę ży. Ste laż jest uchyl ny, co
znacz nie uła twia ich mon taż i de mon taż. 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 im pra cę. 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 ta kie roz wią za nie, gdyż 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 1 ca la i dłu go ści 120 me trów, 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°C 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.

POJAZDY KOMUNALNE
www.dobrowolski.pl

Po jaz dy szy te na mia rę

Spół ka DOBROWOLSKI to czo ło wy pro du cent po jaz dów ko mu nal nych. Spe cja li zu je się przede
wszyst kim w po jaz dach ase ni za cyj nych, do czysz cze nia ka na li za cji oraz dys try bu cji wo dy pit nej,
ale w jej za kła dach po wsta ją tak że do sko na łe oczyszczarki lot ni sko we fir my Vam mas.
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Cam so TLH 592S zo sta ła opra co wa na pod ką tem za sto so wa -
nia w ma szy nach uży wa nych przez fir my ko mu nal ne. Za pew -
nia klien tom nie za wod ne i bez piecz ne roz wią za nia w ra mach
ca łej ob słu gi użyt ko wa nych ła do wa rek te le sko po wych. Ła do -
war ki dzię ki róż no rod ne mu osprzę to wi są co raz bar dziej
wszech stron ne i znaj du ją za sto so wa nie w co raz więk szym
za kre sie prac. Ich wła ści wo ści pre dys po nu ją je za rów no
do prac ma ga zy no wych we wnątrz bu dyn ków,
jak i na pla cach prze ła dun ko wych o nie rów -
nych, nie sta bil nych na wierzch niach. Tam
też na ra żo ne są na prze bi cia opon i dla -
te go ro la wła ści we go ogu mie nia de cy -
du je czę sto o cią gło ści pra cy.
– Obec nie więk szość ła do wa rek te -
le sko po wych, wy cho dzą cych z fa -
bryk pro du cen tów OEM, ku pu ją fir -
my róż nych branż. Oprócz firm ko -
mu nal nych wy ko rzy stu ją je rów -
nież rol ni cy, a jed nym z więk -
szych od bior ców są wy po ży czal -
nie ma szyn. Dzie je się tak bo
z jed nej stro ny fir my wy naj mu ją -
ce mu szą zmak sy ma li zo wać
zysk, z dru giej zaś mu szą za -
pew nić swo im klien tom naj lep -
sze, bez a wa ryj ne i naj bar dziej
pro duk tyw ne roz wią za nia.
Od cza su wpro wa dze nia roz -
wią zań pre mium, ta kich jak
Cam so TLH 792S, by li śmy
w sta nie wy ka zać, w ja ki spo sób
opo ny peł ne po pra wia ją wy daj -
ność i za pew nia ją lep szy zwrot
z in we sty cji w ma szy ny, któ re są
in ten syw nie uży wa ne przez kil ka
lat. Nie ozna cza to jed nak, że roz -
wią za nie pre mium za wsze mu si
być naj bar dziej wła ści wym roz -
wią za niem dla da nej apli ka cji – wy -
ja śnia Do mi nic Gos se lin, kie row nik
pro duk tu opo ny bu dow la ne dla ryn -
ków ame ry kań skich. 
Zbie ra jąc do świad cze nia z rze czy wi -
stych wa run ków pra cy oraz opi nii użyt -
kow ni ków oka za ło się, że w nie któ rych
miej scach pra cy lub pod czas krót ko ter mi -

no we go wy naj mu ła do war ki te le sko po we ma ją mniej szy sto -
pień wy ko rzy sta nia. Z ko lei w in nych sy tu acjach star sze ma -
szy ny zo sta ną wkrót ce wy mie nio ne lub sprze da ne. W ta kim
wy pad ku opty mal nym roz wią za niem mo że być opo na Cam -
so TLH 592S, któ ra jest bar dziej przy stęp na ce no wo od opo -
ny kla sy pre mium, ale jej pa ra me try gwa ran tu ją na dal od por -
ność na prze bi cia i wy dłu żo ną ży wot ność.

– Cho ciaż wła ści cie le ła do wa rek te le sko po -
wych wie dzą, że opo ny peł ne są bar dziej sta -
bil ne, trwa łe i wy trzy ma łe na uszko dze nia,
ich ce na mo że sta no wić dla wie lu za po rę
przy za mia nie opon pneu ma tycz nych
na opo ny peł ne. Te raz, dzię ki na szym
dwóm zróż ni co wa nym pro duk tom peł -
nych opon do ła do wa rek te le sko po -
wych, pro blem ten moż na roz wią zać.
Dla te go wie rzy my, że te raz wszyst kie
fir my ko mu nal ne, bu dow la ne i wy naj -
mu ją ce sprzęt, są w sta nie zwięk szyć
pro duk tyw ność i bez pie czeń stwo
– do da je Do mi nic Gos se lin.
Opo na Cam so TLH 592S, do stęp na
jest w roz mia rach 13.00-24 i 14.00-24.
Ze wzglę du na swo je uni wer sal ne
roz mia ry mo gą bez prze szkód za -
stą pić wie le od po wied ni ków opon
pneu ma tycz nych. Ta opo na jest
war to ścio wą, tań szą al ter na ty wę
dla opo ny kla sy pre mium
TLH 792S, bę dą cą ak tu al nie naj lep -
szym na ryn ku i naj bar dziej od por -
nym roz wią za niem fir my Cam so dla
ła do wa rek te le sko po wych. Mi mo
niż szej ce ny do jej pro duk cji ko rzy -
sta się z tej sa mej, opa ten to wa nej
geo me trii trój kąt nych otwo rów amor -
ty zu ją cych. To dzię ki te mu ma szy na
zy sku je opty mal ną sta bil ność, wy trzy -
ma łość i nie osią gal ny dla kon ku ren cji
kom fort pra cy. Tech no lo gia opon peł -
nych za pew nia roz wią za nie od por ne
na prze bi cie, a wy jąt ko wo głę bo ka, kie -

run ko wa kon struk cja bież ni ka za pew nia
opty mal ną ży wot ność, od por ność

na prze cię cia i roz ry wa nie oraz zde cy do -
wa nie lep szą przy czep ność.

www.camso.co

No wa, peł na opo na Cam so
do ła do wa rek te le sko po wych
Cam so wpro wa dzi ło do ofer ty peł ną opo nę TLH 592S, prze zna czo ną do ła do wa rek te le sko po -
wych. Dzię ki spe cjal ne mu sys te mo wi amor ty zu ją ce mu umoż li wia ona bez a wa ryj ną pra cę bez
prze bić.  TLH 592S uzu peł nia paletę pro duk tów do ła do wa rek te le sko po wych, któ ra obej mu je
te raz dwie kla sy opon peł nych oraz wie le ro dza jów ogu mie nia pneu ma tycz ne go.
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Gra co wykonuje spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów cię ża ro wych wy po sa żo ne w urzą dze nia prze ła -
dun ko we marki Pal fin ger. Za pew nia tak że opty mal ne
zestawienie urzą dzeń pod względem technicznym
oraz sze ro ką ga mę osprzę tu ro bo cze go do żu ra wi
zwiększającego zakres ich zastosowania. W ofercie
Graco znaleźć można chwy ta ki, ko sze ro bo cze, za -
wie sia, wcią gar ki, wi dły pa le to we oraz świ dry ziem ne.
Po jaz dom wy ko rzy sty wa nym przez fir my z sek to -
ra ko mu nal ne go bar dzo czę sto przy cho dzi pra co -
wać w eks tre mal nie ciężkim terenie. Takim
warunkom potrafi bez najmniejszego problemu
sprostać przy go to wa ny przez Gra co wie lo funk -
cyj ny po jazd za bu do wa ny na pod wo ziu Mer ce -
des Arocs 1827 AK z ukła dem na pę do wym 4x4.
Wy po sa żo no go w skrzy nię ła dun ko wą ze sta lo wą
pod ło gą o wy mia rach we wnętrz nych 4.500 x 2.450
x 600 mm. Sys tem uchwy tów w obrzeż ni cach
umoż li wia bez piecz ne mo co wa nie ła dun ku. Wy so -
ka, ma syw na przed nia ścia na j sku tecz nie chro ni
przed uszko dze niem  ka bi nę po jaz du. 
In te gral ną część za bu do wy sta no wi żu raw za ka bi no wy
Pal fin ger PK 13.501K SLD 3 z ob ra ca ną ko lum ną w za -
kre sie 420 stop ni. Bez pie czeń stwo pra cy urzą dze nia
za pew nia za awan so wa ny sys tem kon tro li sta tecz no ści
dzia ła ją cy w peł nym za kre sie ob ro tu. W spo sób bez -
stop nio wy do sto so wu je on udźwig do stop nia roz su -
nię cia pod pór. Ope ra tor żu ra wia jest ostrze ga ny
przed gro żą cym mu ewen tu al nie nie bez pie czeń stwem
za po mo cą wskaź ni ka po ka zu ją ce go ob cią że nie żu ra -
wia i sy gna li zu ją ce go je go prze cią że nie. 

Wy się gnik urzą dze nia kla sy 13,2 tm ma dwie sek cje
wy su wa ne hy drau licz nie, co po zwa la uzy skać w po -
zio mie za sięg 7,3 me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji udźwig
żu ra wia Pal fin ger PK 13.501K SLD 3 wy no si 2.250 kg,
a udźwig mak sy mal ny to 6.100 kg. Sys tem wy su wu
obu sek cji wy się gni ka jest bez ob słu go wy, przez ca ły
czas eks plo ata cji nie wy ma ga sma ro wa nia. 
Urzą dze nie wy po sa żo no w hy drau licz ny osprzęt
dla dwóch na rzę dzi ro bo czych na przy kład chwy ta -
ka i ro ta to ra. Ope ra tor ko rzy stać mo że z ob ra ca nych
hy drau licz nie i po zio mo wa nych na sprę ży nie wi deł
do pa let, któ rych udźwig wy nieść mo że na wet 2.000
ki lo gra mów. Prze wo dy hy drau licz ne do za si la nia
chwy ta ka i ro ta to ra po pro wa dzo ne są we wnątrz
ra mie nia zgi na ne go, a tym sa mym uzy ska no opty -
mal ne za bez pie cze nie przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi i czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi.
Stanowisko obsługującego żuraw znaj du je się
za ka bi ną po jaz du. Wej ście do niego jest wygodne
dzięki specjalnej dra bince. Z miej sca sterowania
ope ra tor mo że tak że – w za leż no ści od po trzeb
– włą czać i wy łą czać sil nik napędowy oraz re gu lo -
wać je go ob ro ty. Po my śla no też o wła ści wych wa -
run kach pra cy po zmro ku i w wa run kach ogra ni czo -
nej wi docz no ści. Re flek tor oświe tla ją cy po le pra cy
za mon to wa ny fa brycz nie na ra mie niu zgi na nym.
Sta bil ność po jaz du w cza sie pra cy za pew nia ją
dwie roz su wa ne hy drau licz nie pod po ry. Ich pod -
pór wy no si 5,6 me tra, a ste ro wa nie ni mi odbywa
się z umiejscowionego pod stanowiskiem ste -
row ni czym roz dzie la cza.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

GRACO 
wspiera 

komunalkę

Dy na micz ny roz wój bran ży ko mu nal nej spra wia, że wie lu przed się bior ców sta je przed ko niecz no ścią
roz bu do wy lub od no wie nia po sia da ne go par ku ma szy no we go. Za in tre so wa ni na by ciem sa mo cho du
cię ża ro we go z żu ra wiem prze ła dun ko wym, po win ni wziąć pod uwa gę ofer tę fir my Gra co. Po sia da
ona pro fe sjo nal ny za kład pro duk cyj ny i dłu go let nie do świad cze nia w za bu do wy wa niu po jaz dów
spe cja li stycz nych, dzię ki cze mu jest w sta nie re ali zo wać na wet bar dzo spe cy ficz ne pro jek ty.

a Sta no wi sko ob słu gu ją ce go żu -
raw znaj du je się w bez piecz -
nym miej scu za ka bi ną po jaz du

a Za bu do wy Gra co wy po sa -
żo ne w urzą dze nia prze ła -
dun ko we mar ki Pal fin ger
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Ten nu mer „Po śred ni ka Ko mu nal ne go” uka zu je
się w zu peł nie in nych cza sach. Jesz cze za le d wie
mie siąc te mu wie le firm mia ło cał ko wi cie in ne
prio ry te ty niż dziś. Pan de mia ko ro na wi ru sa zmie -
ni ła spo sób funk cjo no wa nia przed się biorstw.
Z dnia na dzień zo sta li śmy zmu sze ni do ogra ni -
cze nia kon tak tów po mię dzy pra cow ni ka mi oraz
wpro wa dze nia szcze gól nych środ ków bez pie -
czeń stwa. Dla te go war to być da le ko wzrocz nym
i in we sto wać w no we tech no lo gie. 
Pa trząc na obec ną sy tu ację, chciał bym po dzie lić
się mo imi do świad cze nia mi w oprzy rzą do wa niu
do ma szyn i wska zać przy kła dy naj now szych roz -
wią zań ryn ko wych, któ re z pew no ścią mo gą po -
móc w dzi siej szych wa run kach.
Dek pol Ste el jest naj więk szą fir mą pro du ku ją cą
oprzy rzą do wa nie do ma szyn bu dow la nych w Pol -
sce. War to nad mie nić, że w Gru pie Ka pi ta ło wej
Dek pol S.A. znaj du je się rów nież jed no z więk -
szych przed się biorstw bu dow la nych w wo je -
wódz twie po mor skim. Je ste śmy więc od po wie -
dzial ni za pro ces opty ma li za cji i do bo ru oprzy rzą -
do wa nia tak że do wła snych ma szyn. Ma my moż li -

wość te sto wa nia no wych roz wią zań, a wy ni ki, ja -
kie otrzy mu je my, są rze tel ne.
Na szym głów nym od bior cą ze wzglę du na lo ka li za -
cję, są ryn ki skan dy naw skie. Więk szość oprzy rzą -
do wa nia, ja kie pro du ku je my, jest przeznaczona
do gło wi c ob ro to wych ty pu „ro to tilt”. W związ ku
z tym w ro ku 2019 zo sta ła pod ję ta de cy zja o roz po -
czę ciu prac nad wła snym roz wią za niem kon struk -
cyj nym gło wi cy. Dział Ba dań i Roz wo ju koń czy
obec nie fa zę kon stru owa nia. Przed na mi fa za pro to -
ty po wa nia, a za kła da my, że pro jekt zo sta nie wdro -
żo ny do pro duk cji na po cząt ku 2021 ro ku. Pre mie ra
pro duk tu ma od być się na naj więk szych tar gach bu -
dow la nych Eu ro py, ja ki mi jest Bau ma, w 2022 ro ku. 
Gło wi ca ob ro to wa jest na rzę dziem pra cu ją cym
z ko par ką, naj czę ściej w prze dzia le wa go wym 12-
16 ton. Jej pod sta wo wy mi funk cja mi są ob rót (ro -
ta tion) oraz wy chył (tilt). Do dat ko wo „ro to tilty” do -
po sa ża ne są w chwy ta ki. Kon struk cja mo co wa na
jest bez po śred nio na sworz nie ma szy ny oraz
na szyb ko złą cze oprzy rzą do wa nia. W kra jach
skan dy naw skich oraz u na szych za chod nich są -
sia dów naj bar dziej po pu lar ne szyb ko złą cza to Vo -
lvo oraz OilQuick, któ re są ze so bą kom pa ty bil ne.
No wym tren dem ryn ko wym jest za sto so wa nie
szyb ko złą czy ko par ko wych z pod łą cze nia mi hy -
drau licz ny mi oraz elek tro nicz ny mi. Prze wa gą ta -
kie go roz wią za nia jest to, że ope ra tor ma szy ny
nie mu si opusz czać ka bi ny, aby zmie nić na rzę -
dzie pra cy. Do dat ko we sys te my elek tro nicz ne,
w któ re są wy po sa żo ne szyb ko złą cza, in for mu ją,
czy ma szy na jest go to wa do bez piecz nej pra cy.
Po dró żu jąc po Szwe cji, szcze gól nie w mia stach,
czę sto spo ty kam fir my z bran ży ko mu nal nej
świad czą ce usłu gi ko par ką ko ło wą z „ro to tiltem”.
W ze sta wie znaj du je się naj czę ściej przy cze pa za -
mo co wa na do ko par ki, wi dły, łyż ka oraz in ne

EKSPERT DORADZA
www.dekpol.pl

Przy szłość
w uniwersalności
Warto stawiać na uniwersalność maszyn
i oprzyrządowania. Dzięki temu możemy optymalnie
zarządzać flotą maszyn, kadrą pracowników,
a przede wszystkim zwiększyć wydajność 
naszych przedsiębiorstw.

f Wy po sa żo na w chwy ta ki
gło wi ca ob ro to wa spra wia,
że w szyb ki, pro sty spo sób
moż na prze kształ cić ko par -
kę w uni wer sal ną ma szy nę 

s Wła ści wie skom ple to wa ny
osprzęt ro bo czy umoż li wia
wy ko rzy sta nie jed nej ma szy -
ny w wie lu, cał ko wi cie od -
mien nych, pra cach
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oprzy rzą do wa nie spe cja li stycz ne. Tak do po sa żo na ma szy na
ob słu gi wa na jest tyl ko przez jed ne go ope ra to ra i oso bę do po -
mo cy. Nie są to bry ga dy dro go wców blo ku ją ce uli cę ko par ko -
-ła do war ką, mi ni ko par ką oraz wy wrot ką. Skan dy na wo wie wy -
ko rzy stu ją roz wią za nie uni wer sal ne. Gło wi ca ob ro to wa po zwa -
la na za sto so wa nie ma szy ny mo bil nej oraz sze re gu na rzę dzi. 
Dek pol Ste el po sia da w swo jej ofer cie sze reg narzędzi
roboczych mogących współpracować z gło wi cą ob ro to wą.
Wszyst kie są po ka za ne na zdję ciu pod tek stem, a te raz w skró cie
opi szę ich naj waż niej sze ce chy. Za cznę od wi deł, któ re mo gą
być roz su wa ne me cha nicz nie bądź hy drau licz nie. Umoż li wia ją
za ła du nek pa let, wor ków big -ba gów oraz in nych przed mio tów. 
Ko lej nym przy kła dem jest łyż ka skar po wa uni wer sal na, słu żą -
ca do wy rów ny wa nia po wierzch ni oraz ko pa nia i ła do wa nia.
Ma spe cjal ną geo me trię płasz cza, któ ra prze ciw dzia ła po zo -
sta wia niu śla dów przy ob ro cie gło wi cą.
Nóż do cię cia as fal tu mo że być cie ka wą pro po zy cją dla firm, któ -
re spe cja li zu ją się w na pra wie na wierzch ni. Je go głów ną funk cją
jest od ci na nie gra nic uszko dzo nej jezd ni. Ostrze jest wy ko na ne
z bla chy trud no ście ral nej o bar dzo wy so kiej wy trzy ma ło ści.
Do usu wa nia od cię te go as fal tu czy zry wa nia ka mie ni lub ko -
rze ni słu ży pa zur zry wa ją cy. Je go rdzeń wzmoc nio ny jest
pły ta mi z bla chy trud no ście ral nej na to miast do za koń cze nia
za mo co wa ny jest „ząb”.

Na stęp nym cie ka wym przy kła dem jest wa lec. Je go kon struk -
cja po zwa la z jed nej stro ny na wy rów ny wa nie grun tu, na to -
miast z dro giej na za gęsz cza nie przez wal co wa nie. W opcji wy -
stę pu je kil ka sze ro ko ści po czy na jąc od 1,5, a koń cząc
na 3 metrach. Znaj du je za sto so wa nie za rów no w przy go to wy -
wa niu pod syp ki pod na wierzch nię czy bruk, jak rów nież
w prze strze ni zie lo nej w przy go to wy wa niu traw ni ków. 
Ko lej nym na rzę dziem, któ re war to za pre zen to wać jest zry wak
do ko rze ni. Peł ni rów nież funk cję gra bi. 
Jest to za le d wie kil ka przy kła dów z ca łej ga my pro duk tów ja kie
pra cu ją z gło wi ca mi. War to rów nież wspo mnieć o za mia tar -
kach, wier tłach do słup ków, ubi jar kach, chwy ta kach do drew -
na czy łyż kach do prze sie wa nia.
Gło wi ca ob ro to wa jest z ca łą pew no ścią spo rą in we sty cją dla
przed się bior stwa, na to miast ko rzy ści ja kie da je jej za sto so -
wa nie są ogrom ne. Przede wszyst kim zwięk sza my port fo lio
prac, ja kie mo że my wy ko ny wać, zmniej sza my licz bę po trzeb -
nych ma szyn za stę pu jąc je rów nie wy daj ny mi na rzę dzia mi.
Z per spek ty wy dzi siej szej sy tu acji na świe cie in we sty cja
w roz wią za nie te go ty pu da je za rów no gwa ran cję bez pie -
czeń stwa dla ope ra to rów pra cu ją cych w ka bi nie ma szy ny, jak
i dla ca łe go przed się bior stwa.

mgr inż. Pa weł La risch, Dek pol Ste el

EKSPERT DORADZA

d Łyż ka skar po wa uni wer sal na

a Widły do palet

a Walec do wyrównywania
i zagęszczania gruntu

a Zry wak do ko rze ni peł niący   rów nież funk cję gra bi

d Nóż do cię cia as fal tu

d Pa zur zry wa ją cy
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Na gro da przy zna wa na jest pro duk tom cha rak te ry zu ją cym się
wy jąt ko wym wzor nic twem przez ju ry skła da ją ce się z czter -
dzie stu mię dzy na ro do wych eks per tów. Ze wzglę du na pan de -
mię ze spół pro jek to wy LiuGong Dres sta Ma chi ne ry otrzy ma
na gro dę 22 czerw ca. Bę dzie to już dru gie ta kie wy róż nie nie dla
chiń skie go kon cer nu, po przed nio uzna nie świa to wych eks per -
tów zy ska ła rów niar ka dro go wa LiuGong 4180D.
Oczy wi ście efek tow ny wy gląd to nie je dy na za le ta no wej ma -
szy ny. Spy char ki Dres sty od lat cie szą się w Pol sce du żym
uzna niem klien tów. Ma szy ny użyt ko wa ne są przede wszyst kim
w bu dow nic twie, ale z po wo dze niem też za gęsz cza ją od pa dy
na licz nych skła do wi skach roz sia nych w ca łej Pol sce. Mu szą
tam zma gać się ze spe cy ficz ny mi wa run ka mi, któ re od ma szyn
wy ma ga ją nie tu zin ko wych roz wią zań. W kom ple cie po sia da je
Dres sta TD-16N. Do na pę du wa żą cej po nad 19 ton ma szy ny
za sto so wa no sil nik o mo cy 170 KM (127 kW). Ka bi na ope ra to -
ra pre zen tu je się nie tyl ko efek tow nie, ale za pew nia też kom for -
to we sta no wi sko pra cy. Wy god ny fo tel, kli ma ty za cja wraz ze
spraw nym sys te mem wen ty la cyj nym oraz er go no micz nie roz -
miesz czo ne ele men ty ste ru ją ce gwa ran tu ją opty mal ne wa run ki
do wy daj nej pra cy. Ope ra to rzy do ce nią tak że ob szer ne prze -

szkle nia, gdyż umoż li wia ją one do sko na ły wi dok na ca ły ob -
szar ro bo czy. Istot ne są tak że de ta le, któ re zwięk sza ją bez pie -
czeń stwo pra cy ope ra to ra. Są to an ty po śli zgo we stop nie wraz
z po rę cza mi oraz do stęp do wszyst kich punk tów co dzien nej
kon tro li z po zio mu grun tu.

www.dressta.eu

Spy char ka efek tyw na i… efek tow na
Ma szy ny wy ko rzy sty wa ne w bran ży ko mu nal nej  mu szą być efek tyw ne, wy trzy ma łe i eko -
no micz ne w codziennej eksploatacji. A je że li jesz cze do te go wy róż niać się bę dą ład nym
wy glą dem? Tak jest wła śnie w przy pad ku no wej spy char ki Dres sta TD-16N, któ ra otrzy -
ma ła wielce pre sti żo wą na gro dę Red Dot Pro duct De sign.
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www.amago.pl

Ja kość w przy stęp nej ce nie?
Wybierz MST!

Spe cy fi ka prac ko mu nal nych, wy ni ka ją ca z ich róż no rod no ści, wy ma ga sto so wa nia ma szyn
i urzą dzeń nie tyl ko so lid nych, ale też uni wer sal nych. Wła śnie z te go po wo du fir my dzia ła ją ce
w bran ży ko mu nal nej tak chęt nie się ga ją po uni wer sal ne i eko no micz ne ko par ko -ła do war ki. 

Ofer ta ma szyn te go seg men tu jest bar dzo bo ga -
ta, a wie lu pro du cen tów pro du ku je po kil ka, kil ka -
na ście róż nych mo de li. Moż na więc bez tru du wy -
brać ma szy nę o opty mal nych pa ra me trach, ale
war to roz glą dać się za sprzę tem, któ ry ogra ni czy
jed no cze śnie do mi ni mum na kła dy in we sty cyj ne.
Zróż ni co wa ną ofer tę za rów no pod wzglę dem wiel -
ko ści, jak i ro dza jów ko par ko -ła do wa rek ma spół -
ka Ama go. Wśród nich war to zwró cić uwa gę
na dys try bu owa ne przez spół kę ko par ko -ła do war -
ki mar ki MST. W Pol sce ma szy ny te go tu rec kie go
pro du cen ta stają się coraz bardziej popularne.
Także dlatego, że Ama go za pew nia wspar cie
nabywcom ma szyn w po sta ci fa cho wej ob słu gi
ser wi so wej na naj wyż szym po zio mie i za opa trze -
nia we wszel kie czę ści za mien ne. Po za tym pro -
duk cja ko par ko -ła do wa rek MST ma dłu gie i bo ga -
te tra dy cje. Uru cho mio na zo sta ła bo wiem w ro -
ku 1976 i choć po cząt ki by ły dość skrom ne, to
dziś, po wie lu prze obra że niach i in we sty cjach, tu -
rec ka fir ma sta ła się po ten ta tem wy twa rza ją cym
po nad pięć ty się cy ma szyn rocz nie. 
Uno wo cze śnie nie kon struk cji i zwięk sze nie pro -
duk cji ko par ko -ła do wa rek MST by ło moż li we dzię -
ki te mu, że ich pro du cent stał się spół ką za leż ną
hol din gu San ko. Jest to jed no z naj więk szych tu -
rec kich przed się biorstw, dzia ła ją ce w ska li mię -
dzy na ro do wej i za trud nia ją ce po nad czter na ście
ty się cy pra cow ni ków. Bran ża ma szyn bu dow la -
nych sta ła się dla hol din gu San ko in te re su ją ca
sto sun ko wo póź no, bo do pie ro w ro ku 1999. Po -
cząt ko wo hol ding za po śred nic twem wy od ręb nio -

nej spół ki San ko Ma ki na za czął sprze da wać na te -
re nie Tur cji fa brycz nie no we ma szy ny kil ku świa to -
wych ma rek. Do rad cy ob ser wu ją cy tu rec ki ry nek
za su ge ro wa li włą cze nie do ofer ty hol din gu San ko
ma szyn MST zdo by wa ją cych so bie co raz więk sze
uzna nie ro dzi mych użyt kow ni ków. W re zul ta cie
San ko Ma ki na do ko na ła prze ję cia fir my sta jąc się
wła ści cie lem mar ki MST.
Od te go cza su hol ding San ko kon se kwent nie do -
in we sto wu je pro du cen ta ma szyn MST. I tak,
na przy kład w ro ku 2003 sfi nan so wał bu do wę no -
wo cze snej fa bry ki ko par ko -ła do wa rek oraz ła do -
wa rek te le sko po wych. Pod ko niec ro ku 2005 na -
stą pi ło jej ofi cjal ne otwar cie, a ta śmy pro duk cyj ne
za czę ły opusz czać pierw sze ma szy ny no wej ge -

s In te re su ją cym roz wią za niem
za sto so wa nym w ko par ko -ła -
do war kach MST jest moż li -
wość jed no cze sne go ko rzy sta -
nia z wi deł i łyż ki ła do war ko wej

a Na wszech stron ność ko par -
ko -ła do wa rek wpły wa też
do stęp ność osprzę tu do dat -
ko we go. Dla te go pro du cent
MST za dbał, aby pod tym
wzglę dem je go ma szy ny nie
ustę po wa ły li de rom ryn ku 

Ja kość w przy stęp nej ce nie?
Wybierz MST!
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ne ra cji nie od bie ga ją ce pod wzglę dem kon struk -
cyj nym od wy ro bów świa to wych po ten ta tów. Dba
o to ze spół in ży nie rów i spe cja li stów wzor nic twa
prze my sło we go, któ ry nie ustan nie pra cu je za rów -
no nad udo sko na le niem pa ra me trów ro bo czych,
jak i wy glą du tu rec kich ma szyn. 
Fla go wy mo del – MST 642 pro du ko wa ny jest
z wy ko rzy sta niem pod ze spo łów re no mo wa nych
do staw ców. Ma szy na na pę dza na jest czte ro cy lin -
dro wym sil ni kiem Per kins speł nia ją cym naj now -
sze nor my emi sji spa lin, a wspól pra cu ją ca \z nim
(do stęp na w stan drar dzie) au to ma tycz na skrzy nia
bie gów PowerShift po zwa la na zmia nę bie gów
pod ob cią że niem. Sys tem ECU kon tro lu je elek -
tro nicz nie wła ści wy do bór bie gu chro niąc w ten
spo sób prze kład nię.
W ma szy nie mon to wa ne są osie Car ra ro. Wzmoc -
nio na oś tyl na (He avy Du ty) o róż ni co wym ogra ni -
czo nym po śli zgu (LSD) prze no si bły ska wicz nie
mo ment na pę do wy na mięk kim i nie rów nym te re -
nie, co znacz nie po pra wia wła ści wo ści trak cyj ne.
Mak sy mal ny sto su nek mo men tu ob ro to we go
na przed niej osi za pew nia z ko lei do sko na łą przy -
czep ność nie za leż nie od wa run ków ro bo czych.
W ukła dzie hy drau licz nym za sto so wa no spe cjal ne
za wo ry prze ciw prze cią że nio we ty pu an ti -shock oraz
an ty ka wi ta cyj ne. Za wór od cią ża ją cy po zwa la au to -
ma tycz nie re gu lo wać wy da tek pomp głów nych i po -
moc ni czej, w za leż no ści od po trzeb wy ni ka ją cych
z wa run ków kon kret ne go za da nia. Spe cjal ny układ
za bez pie cza ją cy dez ak ty wu je joy stick na czas prze -
jaz dów. Dzię ki te mu od pa da ry zy ko przy pad ko we -
go uru cho mie nia ra mie nia ko par ko we go.
Do dat ko wo ofe ro wa ne w stan dar dzie bo ga te wy -
po sa że nie po zwa la na oszczęd no ści. Na byw ca
nie do pła ca na przy kład za au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów, kli ma ty za cję, szyb ko złą cze z przo du, te le -
sko po wa ne ra mię ko par ko we czy do dat ko wy ob -
wód hy drau licz ny do za si la nia mło ta. W co dzien -
nej eks plo ata cji przy da je się szce gól nie szyb ko -
złą cze, gdyż umoż li wia bły ska wicz ne od pię cie łyż -
ki, uła twia ma new ro wa nie wi dła mi, a do dat ko wą
za le tą jest fakt, że łyż ka nie prze sła nia wi do ku. 

Na to miast ofe ro wa ny w stan dar dzie do dat ko wy
ob wód hy drau licz ny do za si la nia mło ta zwięk sza
za kres za sto so wań ma szy ny oraz po pra wia jej
pa ra me try ro bo cze pod wzglę dem za się gu oraz
głę bo ko ści ko pa nia, któ ra się gać mo że na wet
sze ściu me trów. War to też zwró cić uwa gę na wy -
so ki kom fort prze stron nej ka bi ny. Du ża po -
wierzch nia prze szkleń, układ kli ma ty za cji, pneu -
ma tycz nie za wie szo ny fo tel i joy sti ki za miast dźwi -
gni zde cy do wa nie zwięk sza ją wy daj ność i po pra -
wia ją kom fort pra cy ope ra to ra. 
Mo del MST 642 cie szy się za in te re so wa niem
firm pro wa dzą cych ro bo ty ko mu nal ne, pra cu ją -
cych w mie ście, na pla cach o ogra ni czo nej prze -
strze ni. W ta kich wa run kach ro bo czych ich du żą
za le tą oka zu ją się me ta lo we zbior ni ki pa li wa
i ole ju hy drau licz ne go, dzię ki te mu są mniej po -
dat ne na uszko dze nia me cha nicz ne. Spraw dza
się tak że ja ko ma szy na po moc ni cza w fir mach
dro go wych i bru kar skich. 
Czas ocze ki wa nia na ma szy nę jest krót ki. Nie któ re
mo de le do stęp ne są od rę ki, re ali za cja spe cjal ne -
go za mó wie nia ze względu na skutki pandemii
koronawirusa, nieco się wydłużyła, ale sytuacja
powoli wraca do normy. Za in te re so wa ni na by ciem
ko par ko -ła do wa rek MST 642 oraz 644 sko rzy stać
mo gą tak że z do god nych ofert fi nan so wa nia.

d Kon struk to rom uda ło się stwo -
rzyć sta no wi sko pra cy, któ re
za pew nia opty mal ne wa run ki

a Er go no micz nie za pro jek to-
f wa ne wnę trze ka bi ny za pew -

nia nie tyl ko wy god ny do -
stęp do wszel kich ele men -
tów ste ru ją cych, ale tak że
od po wied ni kom fort. Słu ży
te mu mię dzy in ny mi au to ma -
tycz na kli ma ty za cja oraz do -
sko na ła izo la cja aku stycz na 

a Więk szość funk cji ste ru ją -
cych od by wa się za po mo cą
funk cjo nal ne go joy stic ka
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Sca nia L z au to ma tycz nie opusz cza nym przed nim za wie sze -
niem za pew nia wy daj ność, któ rej wy ma ga się od po jaz du za -
pro jek to wa ne go do pra cy w ob sza rach miej skich. Na to miast
dzię ki moż li wo ściom sil ni ka DC0 7 po jem ność ła dun ko wa po -
jaz du wzra sta o około 360 kilogramów. 

Po wpro wa dze niu w ro ku 2017 do pro duk cji ka bi ny L Sca nia
za ak cen to wa ła, że chce od gry wać li czą cą się ro lę w seg men -
cie miej skich, cięż kich po jaz dów użyt ko wych. Kon struk cja ka -
bi ny te go ty pu łą czy za le ty sys te mu mo du ło we go Sca nia. Wy -
god ne wej ście do ka bi ny z po zio mu uli cy po łą czo ne z ob ni żo -
ną po zy cją kie row cy za pew nia bez piecz ne sta no wi sko pra cy.
Po za tym po jaz dy Sca nia L za pew nia ją do god ne przej ście
w po przek ka bi ny, co od cią ża fi zycz nie kie row cę. Po nad to
umoż li wia ją mu na wią za nie kon tak tu wzro ko we go z in ny mi
użyt kow ni ka mi dro gi, co ma du że zna cze nie w wa run kach du -
że go na tę że nia ru chu dro go we go.
– Roz wi ja jąc na szą ofer tę po cząt ko wo skon cen tro wa li śmy się
na bar dziej wy ma ga ją cych za sto so wa niach i wpro wa dzi li śmy
Sca nia L z pię cio cy lin dro wy mi, dziewięcioli tro wy mi sil ni ka mi rzę -
do wy mi. Po twier dzi ły się jed nak na sze prze wi dy wa nia, że ist nie je
rów nież za po trze bo wa nie na roz wią za nia opar te na lżej szym
i bar dziej ela stycz nym sil ni ku siedmioli tro wym – ko men tu je Ste -
fan Lin dholm, star szy me na dżer ds. pro duk tu w Sca nia Trucks.
Siedmioli tro we sze ścio cy lin dro we sil ni ki rzę do we Sca nia są do -
stęp ne rów nież dla ka bin L z ni skim wej ściem. Ta kie roz wią za nie
do sko na le spraw dza się w pra cy w gę stej za bu do wie miej skiej.
Sil nik DC0 7 zo stał wpro wa dzo ny na ry nek po raz pierw szy
w 2017 r. i na po cząt ku był do stęp ny tyl ko w po jaz dach Sca nia
P. Jest to lek ki, so lid ny i no wo cze sny, sze ścio cy lin dro wy sil nik
rzę do wy o po jem no ści sko ko wej 6,7 l. W naj moc niej szej wer -
sji 280 KM za pew nia do 1.200 Nm mo men tu ob ro to we go i to
już od 1.050 obr./min. Sil nik wy po sa żo no w opra co wa ny przez
Sca nia sys tem oczysz cza nia spa lin w tech no lo gii SCR i mo że

on zo stać uzu peł nio ny o przy staw ki od bio ru mo cy. To wszyst -
ko oraz płyn ne dzia ła nie, ni ski po ziom ha ła su i oszczęd ność
pa li wa za pew ni ły mu przy chyl ne opi nie użyt kow ni ków.
– Sil nik DC0 7 zo stał przy ję ty bar dzo do brze. To naj mniej szy sil -
nik Sca nia dla po jaz dów cię ża ro wych. Za cho wał jed nak wszyst -
kie ce chy cha rak te ry stycz ne dla mar ki, czy li: wio dą cą w swo jej
kla sie oszczęd ność zu ży cia pa li wa, efek tyw ność pra cy przy ni -
skich ob ro tach oraz moż li wość spa la nia wy łącz nie uwo dor nio -
ne go ole ju ro ślin ne go (HVO) lub FAME (es try me ty lo we kwa sów
tłusz czo wych), z re duk cją emi sji dwu tlen ku wę gla na wet o 90%
– po twier dza Ste fan Lin dholm.
Siedmioli tro wy, rzę do wy, sze ścio cy lin dro wy sil nik DC0 7 Sca -
nia jest do stęp ny w trzech wer sjach mo cy: 220, 250 i 280 KM.
Po za wy so kim mo men tem ob ro to wym ce nio ny jest tak że
za płyn ną pra cę na wet przy ni skich ob ro tach.
– Prze woź ni cy dzia ła ją cy na ob sza rach miej skich mu szą do sto -
so wać się do co raz bar dziej ry go ry stycz nych – w peł ni uza sad -
nio nych – wy ma gań do ty czą cych po zio mu ha ła su, emi sji za nie -
czysz czeń i zdol no ści do pa so wa nia się do in ten syw ne go ru chu
oraz in te rak cji z pie szy mi oraz ro we rzy sta mi. Do sko na le speł nia
je wy wrot ka Sca nia L z żu ra wiem, wy po sa żo na w ka me ry i okno
Sca nia Ci ty Sa fe w drzwiach pa sa że ra. Dzię ki te mu mo że być
ide al nym po jaz dem dla służb utrzy ma nia mia sta – uzu peł nia
Ste fan Lin dholm.
Roz wią za nie to jest prze zna czo ne głów nie dla prze woź ni ków
i przed się bior ców, któ rym za le ży na za pew nie niu płyn nej dzia -
łal no ści na ob sza rach miej skich. Są to fir my, któ re zaj mu ją się
dys try bu cją to wa rów, od bio rem od pa dów i utrzy ma niem in fra -
struk tu ry. W te go ty pu dzia łal no ści de cy du ją ce zna cze nie ma ją
do bra wi docz ność i do sko na łe wa run ki pra cy kie row ców.
Ka bi ny Sca nia L ma ją 6,1m. dłu go ści i są do stęp ne w trzech
róż nych wa rian tach wy so ko ści da chu: ni skim, stan dar do wym
i wy so kim. W przy pad ku za mó wie nia po jaz du z moż li wo ścią
au to ma tycz ne go opusz cza nia przed nie go za wie sze nia wy star -
czy je den krok, aby wejść do ka bi ny, w któ rej wy so kość pod ło -
gi wy no si około 80 centymetrów. Ty po we kon fi gu ra cje osi dla
pod wo zi do za sto so wań miej skich to 4×2 lub 6×2*4 (z elek -
trycz nie ste ro wa ną skręt ną osią wle czo ną).
– Po jaz dy te go ty pu są czę sto wy ko rzy sty wa ne do pra cy w dys -
try bu cji, ob ser wu je my jed nak ro sną ce za in te re so wa nie ni mi
wśród klien tów z bran ży bu dow la nej. Wie le po jaz dów bu dow la -
nych przez więk szość cza su po ru sza się po za tło czo nych uli -
cach mia sta. W ta kich wa run kach wy wrot ka Sca nia L z sil ni kiem
DC0 7 o mo cy 280 KM i od po wied nim prze ło że niem spraw dzi
się zna ko mi cie. Je śli do ło żyć do te go Sca nia Zo ne, któ ra wspie -
ra kie row cę, otrzy mu je my po jazd do sko na le od naj du ją cy się
w as fal to wej dżun gli – pod kre śla Ste fan Lin dholm.
Sca nia Zo ne to usłu ga po le ga ją ca na au to ma tycz nym do sto so -
wa niu pra cy po jaz du. Wspie ra kie row ców w prze strze ga niu
prze pi sów ru chu dro go we go i ochro ny śro do wi ska, umoż li wia -
jąc zrów no wa żo ną eks plo ata cję po jaz dów cię ża ro wych
przy jed no cze snym zwięk sze niu bez pie czeń stwa miesz kań ców.

POJAZDY KOMUNALNE
www.scania.pl

Sca nia za pro jek to wa na do mia sta
Sca nia L to do sko na łe roz wią za nie dla branż: dys try bu cyj nej, od bio ru od pa dów i bu dow nic twa.
Spraw dza się w pra cy w za tło czo nych ob sza rach miej skich, w któ rych naj bar dziej li czą się bez -
pie czeń stwo, er go no mia i nie wiel ka ma sa po jaz du. W po łą cze niu z ka me ra mi i wy szko lo nym
kie row cą to opty mal ne roz wią za nie do za sto so wań miej skich.

a Mi mo du żych ga ba ry tów kon struk cja no wej Sca nii umoż li wia jej bez pro ble mo we
po ru sza nie się w gę stej, miej skiej za bu do wie
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJEMASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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 wy sy ła ne do osób i in sty tu cji bran ży ko mu nal nej, jak rów nież dys try bu -
owa ne pod czas tar gów POL-ECO Sys tem, EKOTECH i Wod -Kan. Na kład cza -
so pi sma „Po śred nik Ko mu nal ny” wy no si 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

3/2020                  26.06.2020                          05.06.2020
4/2020                  28.08.2020                          06.08.2020
5/2020                  14.10.2020                          21.09.2020
6/2020                  11.12.2020                          17.11.2020

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 2/2020 

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 „PoskomNews”

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






