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SPIS TREŚCI

No we in sta la cje do prze twa rza nia od pa dów

Du ży mi kro ka mi zbli ża się czas, kie dy po win -
ny być za koń czo ne in we sty cje do fi nan so wa -
ne z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko na la ta 2007-2013

Maszyny Agrex-Eco w spalarni odpadów

Pod ko niec ro ku zo sta nie od da ny do użyt ku
Za kład Ter micz ne go Uniesz ko dli wia nia Od pa -
dów Ko mu nal nych w Ko ni nie. To pierw sza no -
wa in we sty cja te go ty pu w Pol sce

Mercedes-Benz Antos pręży muskuły!

Choć od pre mie ry An to sa mi nę ły już pra wie trzy
la ta, po jazd ten wciąż bu dzi du że za in te re so -
wa nie. Ma bar dzo ory gi nal ny wy gląd i nie spo -
sób po my lić go z żad ną in ną cię ża rów ką

Isuzu P75 – jeden samochód, wiele możliwości

W Eu ro pie Za chod niej Isu zu P75 jest wy ko rzy -
sty wa ny przez fir my ko mu nal ne w ty sią cach
sztuk. To za słu ga wy jąt ko wo lek kiej, zwrot nej
kon struk cji ja poń skie go be st sel le ra

Ive co Stra lis Hi -Stre et 260S33 na te stach

Pra ca służb oczysz cza nia mia sta jest nie zwy -
kle wy ma ga ją ca. Mu si prze bie gać bar dzo
spraw nie, dla te go znacz nie ła twiej ją wy ko ny -
wać dys po nu jąc od po wied nim sprzę tem

Skrzynie Al li son we flo cie VE RI TAS

Fir ma VERITAS za rzą dza ca łym cy klem prze -
twa rza nia od pa dów wy ko rzy stu jąc flo tę 75 po -
jaz dów cię ża ro wych wy po sa żo nych w au to -
ma tycz ne skrzy nie bie gów Al li son

Wydajny transport z Meiller-Kipper

W Nie po ło mi cach na te re nie swe go za kła du
pro duk cyj ne go fir ma Me il ler Pol ska zor ga ni zo -
wa ła pre zen ta cję ze sta wu przy cze po we go
do prze wo zu kon te ne rów

KH-Kipper dla branży komunalnej 

KH -Kip per z Ka je ta no wa ma w swo jej ofer cie
sze ro ką ga mę pro fe sjo nal nych roz wią zań
do trans por tu od pa dów ko mu nal nych i zi mo -
we go utrzy ma nia dróg

Pal fin ger na tar gach Ener ge tab

Jed nym z po jaz dów za pre zen to wa nych przez
fir mę Gra co na tar gach Ener ge tab był MAN 6x6
wy po sa żo ny w żu raw za ka bi no wy Pal fin ger
PK34002 -SH i za bu do wę skrzy nio wą

Cat 826K – król skła do wisk

Pierw sza ge ne ra cja kom pak to ra Cat 826 uj rza -
ła świa tło dzien ne w ro ku 1978. Od te go cza -
su uda na kon struk cja jest kon se kwent nie roz -
wi ja na cze go efek tem stał się mo del 826K 

Ko mat su WA 250PZ -6 w koncernie Ce me x

Ce mex pod jął de cy zję o za ku pie fa brycz nie
no wej ła do war ki ko ło wej. Po wszech stron nej
ana li zie ofert i ne go cja cjach fir ma za ku pi ła ma -
szy nę w Ko mat su Po land

Ri de ry Hu sqvar na mają wie le twa rzy

Ri de ry są wprost stwo rzo ne za rów no do prac
co dzien nych, jak i spe cja li stycz nych. Dzię ki
sze ro kiej ga mie ak ce so riów mo gą być wy ko -
rzy sty wa ne przez ca ły rok
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Dro dzy Czy tel ni cy,

wszyst kie zmia ny ma ją ce na ce lu efek tyw ną ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go są jak naj bar dziej słusz ne, ale

trze ba za sta no wić się, czy w nie któ rych przy pad kach wpro wa dza nie ich nie jest zbyt gwał tow ne. Trud no

na przy kład z dnia na dzień ogra ni czyć ilość od pa dów kie ro wa nych na skła do wi sko. Wy ma ga to bo wiem po -

dej ścia sys te mo we go, obej mu ją ce go po za prze twa rza niem śmie ci tak że ich po wsta wa nie oraz za go spo da ro wa -

nie pro duk tów wtór nych. Choć od kil ku lat se gre go wa nie od pa dów jest stan dar dem, to na dal ma my z nim kło -

pot. Nie jed no znacz nie ozna ko wa ne po jem ni ki do zbiór ki se lek tyw nej al bo ich brak, wąt pli wo ści przy kla sy fi -

ka cji od pa dów czy nie wła ści we przy go to wa nie śmie ci przed wy rzu ce niem do kosza na pew no nie sprzy ja ją dal -

szym pro ce som, któ rym są pod da wa ne. Jednak nie można wszyst kim obar czać pla có wek wy spe cja li zo wa nych

w od bio rze i prze twa rza niu od pa dów, któ rych pra ca kosz tu je i które sa me mie rzą się z wie lo ma róż ny mi pro -

ble ma mi. Od przy szłe go ro ku po ziom od zy sku bę dzie jesz cze bar dziej wy śru bo wa ny, tak aby jak naj mniej ma -

sy tra fia ło na skła do wi ska, zna czą co mo gą zatem wzro snąć kosz ty za go spo da ro wa nia od pa dów. Tę sy tu ację

naj bar dziej od czu ją fir my re ali zu ją ce kon trak ty dłu go ter mi no we, bo za pew ne więk szość z nich nie wzięła pod

uwagę możliwości zmian w prze pi sach i ich wszyst kie wcze śniej sze kal ku la cje mo gą oka zać się nie ak tu al ne.

Nie wie le ła twiej ma ją fir my, któ re bę dą przy stę po wa ły do prze tar gów. Nie zna jąc kosz tów pro wa dze nia dzia -

łal no ści bar dzo trud no usta lić opty mal ną ce ną świad czo nych usług. War tość kon ku ren cyj na mo że przy nieść

stra ty dla przed się bior stwa, na to miast osza co wa na z du żym współ czyn ni kiem bez pie czeń stwa – nie po wo dze nie

w po stę po wa niu prze tar go wym. To wszyst ko grozi ryzykiem, że hi sto ria za to czy ko ło i w la sach czy za mknię -

tych wy ro bi skach zno wu po ja wią się dzi kie skła do wi ska.

Ka rol Wój to wicz

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

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

22 859 19 66
fax: 22 859 19 67 
www.poskom.pl

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

REDAKTOR NACZELNY
Karol Wójtowicz
tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 602 711 376
e-mail: poskom@poskom.pl

INTERNET
Micha∏ Markiewicz 
tel. 602 292 114
e-mail: m.m@poskom.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański 
tel. 602 719 281
e-mail: janab@poskom.pl

„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Iveco Stralis Hi-Street 260S33
z zabudową Ekocel 

Medium XL-S

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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W po znań skich ha lach naj now sze pro duk ty
przeznaczone dla bran ży ko mu nal nej, od pa dów
i re cy klin gu za pre zen tu ją wy staw cy z Pol ski, Ho -
lan dii, Nie miec, Au strii, Szwe cji, Fran cji, Szwaj ca -
rii, Czech, Włoch, USA i Wiel kiej Bry ta nii. Bę dzie
je moż na zo ba czyć na dwóch eks po zy cjach: RE -
CY KLING – Sa lon Go spo dar ki Od pa da mi i Re cy -
klin gu oraz KOM TECH NI KA – Sa lon Tech ni ki Ko -
mu nal nej (pa wi lon 5 i 5A).
Pod czas tar gów zo sta ną za pre zen to wa ne naj -
now sze mo de le ma szyn i urzą dzeń, znaj du ją ce
za sto so wa nie w wie lo eta po wym pro ce sie prze -
twa rza nia od pa dów. Wśród naj cie kaw szych no -
wo ści bę dą m.in. roz wią za nia ofe ro wa ne przez
fir mę Agrex -Eco, czy li mo bil ny prze sie wacz
gwiaź dzi sty Mul ti star S3 i se pa ra tor ka mie ni i fo lii
Hurrifex (obie ma szy ny na le żą do se rii gre en
efficiency) oraz uni wer sal ne roz drab nia cze z se -
rii Uni -Cut An dritz Me wa.
No we ty py roz drab nia czy po ka żą tak że fir my
Equ ipo oraz Untha. Na sto isku pierw sze go z wy -
mie nio nych wy staw ców zo sta nie za pre zen to wa -
ny mo del V -Eco, któ ry moż na ła two zin te gro wać
z do tych czas wy ko rzy sty wa ną li nią prze twa rza -
nia od pa dów. Fir ma ta przed sta wi rów nież mo -
du ło wą i ela stycz ną tech no lo gię Go re Co ver
do sta bi li za cji, su sze nia i kom po sto wa nia od pa -
dów ście ko wych. W sto isku Untha bę dzie moż -
na za po znać się z no wą ge ne ra cją roz drab nia -
czy wstęp nych Untha XR.
Swo je no wo ści za pre zen tu ją tak że fir my Ar con
Pol ska (prze sie wacz Dop p stadt HS 401, prze -
sie wacz Dop p stadt Split tem, se pa ra tor po -
wietrz ny Dop p stadt DWS oraz roz drab niacz
wstęp ny Dop p stadt DW), HSM (po zio ma pra sa
be lu ją ca HSM HL oraz mo bil na nisz czar ka dys -
ków twar dych HSM HDS 150), jak rów nież Me -

va -Pol (no wy mo del ko sza we wnętrz ne go 3x12 l).
O po zo sta łych no wo ściach moż na prze czy tać
na www.po le co sys tem.pl
Tak że w Mia stecz ku Eko lo gicz nym (pa wi lon 8)
nie za brak nie no wych i cie ka wych propozycji.
Obok sa mo cho dów na pę dza nych pa li wem
CNG, przy do mo wej oczysz czal ni ście ków, kom -
po stow ni ków, desz czow nic, fil trów do wo dy,
sys te mów na wad nia nia, elek trycz nych sku te rów
miej skich i ro we rów czy roz wią zań dla nie wi do -
mych i nie do wi dzą cych znaj dą się tam pod ziem -
ne i pół po dziem ne po jem ni ki (fir ma Pol skie Po -
jem ni ki) oraz spe cjal ne urzą dze nia czysz czą -
ce – szo ro war ki, za mia tar ki i elek trycz ne myj ki
(fir ma Kärcher). W ra mach Mia stecz ka Eko lo -
gicz ne go, pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster -
stwa Go spo dar ki, zo sta nie zor ga ni zo wa na Stre -
fa Me ta nu. Jest to spe cjal ne sta no wi sko pro mu -
ją ce ni sko emi syj ne, al ter na tyw ne pa li wa CNG
i LNG w kra jo wym trans por cie dro go wym.
Na te re nie ze wnętrz nym od bę dą się dy na micz ne
po ka zy po jaz dów ko mu nal nych, czy li Ci ty Truck
Show. Go ście tar gów nie tyl ko bę dą mo gli obej -
rzeć pra cę śmie cia rek, płu go pia ska rek, po le wa -
czek, ko sia rek, wo zów ase ni za cyj nych, za mia ta -
rek i in nych po jaz dów ko mu nal nych, ale tak że po -
słu chać ko men ta rzy kon fe ran sje ra, sta no wią cych
cie ka we uzu peł nie nie po ka zu. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.polecosystem.pl

Co no we go w bran ży ko mu nal nej? 
– Zaj rzyj na tar gi POL -ECO -SYS TEM
W dniach 27-30 paź dzier ni ka 2015 ro ku w Po zna niu za pla no wa no tar gi POL -ECO -SYS TEM. To
naj więk sza im pre za wy sta wien ni cza w Pol sce prze zna czo na dla bran ży ko mu nal nej, któ ra
za każ dym ra zem cie szy się bar dzo du żym za in te re so wa niem wy staw ców i zwie dza ją cych.

http://www.polecosystem.pl/
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MATERIAŁY I SUROWCE

Ka mie nie gnej su efek tow nie wy glą da ją w ogro -
dach skal nych i wod nych. Z po wo dze niem mo gą
być wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie pla ców, chod -
ni ków i ście żek ro we ro wych. Dzię ki swej cha rak -
te ry stycz nej struk tu rze i tek stu rze (sza ra bar wa
lek ko po ły sku ją ca w prze kro ju ład na war stwo wa
bu do wa) gnejs znaj du je za sto so wa nie w ar chi tek -
tu rze ogro do wej. Efek tow nie prezentuje się
w ogro dach skal nych i wod nych. Gnejs moż -
na po zy skać także w for mie na tu ral nych płyt ka -
mien nych, z któ rych wy kła da się ta ra sy i ścież ki.
Kamień moż na tak że wykorzystać do budowy
efek tow nych ka ska d wod nych i na tu ral nych scho -
dów w ogro dach skal nych. Wy se lek cjo no wa ne
gła zy lub bry ły skal ne mo gą po słu żyć do kom-
po zy cji ogro dów ja poń skich. Z płyt łu pa nych
moż na wy ko nać ścież ki al bo wy ko rzy stać je
na okła dzi nę mur ków oraz most ków ogro do wych.
Gnejs wy stę pu je w wie lu miej scach, ale w opi -
nii fa chow ców zło że w Do bo szo wi cach jest
je dy nym w kra ju, skąd po zy sku je się ka mień
o tak do sko na łych wa lo rach es te tycz nych.
Pro du ko wa ne przez fir mę TESM Sp. z o.o. SKA
ko ra ka mien na, płyt ka la mi no wa na, ka mień ła -
ma ny i gła zy ogro do we od zna cza ją się wiel ki -
mi wa lo ra mi es te tycz ny mi. Ko ra ka mien -
na w róż nych frak cjach mo że być sto so wa -
na w miej sce ko ry so sno wej. W od róż nie niu
od niej nie ule ga bo wiem de kom po zy cji. Naj -
bar dziej wy daj na, a jed no cze śnie da ją ca świet -
ny efekt wi zu al ny jest ta naj drob niej sza. Wy sy -
py wa ne są nią prze strze nie po mię dzy ro śli na -
mi. Ko ra ka mien na nie tyl ko ogra ni cza ko niecz -
ność od chwasz cza nia, ale ma tak że ko rzyst ny
wpływ na ro śli ny, dzię ki te mu, że utrzy mu je
dłu żej opty mal ną wil got ność gle by. Wio sną

na grza na słoń cem ko ra ka mien na mo że tak -
że po wo do wać przy spie sze nie we ge ta cji. 
Ko ra ka mien na pro du ko wa na w Do bo szo wi -
cach da je wprost nie ogra ni czo ną moż li wość
aran ża cji prze strze ni. Ka mień ma nie zwy -
kle cie ka wą bar wę i struk tu rę. Na da je się
do pro duk cji okła dzin wnę trzar skich oraz aran -
ża cji te re nów zie lo nych. Rosnące za in te re so -
wa nie ka mie niem ozdob nym spra wi ło, że
TESM pod jął de cy zję o stwo rze niu wła snej sie -
ci han dlo wej. Fir ma ma już pię ciu re gio nal -
nych przed sta wi cie li han dlo wych. Jest to in -
no wa cja, żad na z pol skich ko palń su row ców
skal nych nie zde cy do wa ła się bo wiem do tych -
czas na sprze daż kru szy wa ozdob ne go po -
przez wła sną sieć sprzedaży. W celu szerszej
promocji produkowanego kamienia TESM
stwo rzył też wła sną mar kę – gnej sy.pl, któ ra
dosłownie z każ dym mie sią cem jest co raz bar -
dziej roz po zna wal na w ca łej Pol sce.

www.gnejsy.pl

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

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

a Pro du ko wa ny przez TESM
ka mień ma nie zwy kle cie ka -
wą bar wę i struk tu rę. Na da je
się za rów no do pro duk cji
okła dzin wnę trzar skich, jak
i aran ża cji te re nów zie lo nych

http://www.tesm.pl/
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Nie wąt pli wie nie je den pro jekt zo stał ura to wa ny
przez sprzy ja ją cą au rę ostat niej zi my – dość wy so -
kie tem pe ra tu ry po zwa la ły na kon ty nu ację prac
tak że pod czas zi mo wych mie się cy. W in nym przy -
pad ku wie le pla nów mu sia ło by ulec zmia nie,
a w kon se kwen cji trud no by ło by do trzy mać har -
mo no gra mów. Nie jest ła two okre ślić, w ja ki spo -
sób na pro wa dzo ne pro jek ty mia ła wpływ kam pa -
nia sa mo rzą do wa z 2014 ro ku oraz obec na kam -
pa nia par la men tar na. Z jed nej stro ny da ło się za -
uwa żyć „przed wy bor cze ci śnie nie” – wzmo że nie
prac, aby po ka zać, że „się dzia ła” i wszyst ko bę -
dzie zro bio ne na czas. Z dru giej, i to czę ściej, by ły
to je dy nie ru chy pod po rząd ko wa ne kam pa nii wy -
bor czej w me diach, któ re tak na praw dę ha mo wa ły
praw dzi we pra ce zwią za ne z re ali za cją in we sty cji.
Obec nie koń czo ne in sta la cje bę dą mia ły du ży
wpływ na kra jo wy sys tem za go spo da ro wa nia od -
pa dów, bo z tych środ ków bu do wa ne są spa lar -
nie od pa dów (o łącz nej prze pu sto wo ści ok. 1 mln
ton rocz nie) i in sta la cje MBP, a tak że jest pro wa -
dzo na mo der ni za cja i roz bu do wa ist nie ją cych za -
kła dów. Ma to tym więk sze zna cze nie, że w przy -
szłym okre sie fi nan so wa nia nie bę dzie już fun du -
szy na tak du że in we sty cje.
Bu do wa zlo ka li zo wa nej w Po zna niu in sta la cji
do od zy sku od pa dów bio de gra do wal nych zwa nej
bio kom po stow nią to pro jekt, w ra mach któ re go
po wsta nie jed na z naj no wo cze śniej szych in sta la -
cji te go ty pu nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież w tej
czę ści Eu ro py. Bio kom po stow nia po wsta je
przy Skła do wi sku Od pa dów w Su chym Le sie, za -
rzą dza nym przez Za kład Za go spo da ro wa nia Od -
pa dów w Po zna niu. Jej za da niem bę dzie za go -
spo da ro wa nie bio od pa dów wy two rzo nych przez
miesz kań ców aglo me ra cji po znań skiej. Se lek tyw -
nie zbie ra ne od pa dy zie lo ne oraz bio de gra do wal -
ne bę dą prze twa rza ne w ener gię elek trycz ną
i ciepl ną oraz w wy so kiej ja ko ści kom post.

W ra mach pro jek tu po wsta je m.in. in sta la cja fer -
men ta cji od pa dów oraz kom po stow nia od pa dów
po fer men ta cji. In sta la cja bę dzie rocz nie prze ra -
biać około 30 tys. ton od pa dów, w tym: 18 tys. ton
od pa dów zie lo nych po cho dzą cych z pie lę gna cji
te re nów zie lo nych, ogro dów i par ków oraz 12 tys.
ton od pa dów bio de gra do wal nych, czy li od pa dów
spo żyw czych i ku chen nych z go spo darstw do mo -
wych. Re ali zo wa na in we sty cja, ra zem z bu do wa -
ną In sta la cją Ter micz ne go Prze kształ ca nia Od pa -
dów Ko mu nal nych na po znań skim Ka ro li nie, bę -
dzie sta no wi ła kom plek so wy sys tem go spo da ro -
wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi w Po zna niu. War -
tość te go pro jek tu wy no si bli sko 62 mln zł, z cze -
go 23 mln zł sta no wi do fi nan so wa nie unij ne z Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko.
Do dat ko we środ ki po cho dzą z pre fe ren cyj nych
po ży czek udzie lo nych przez NFOŚiGW (22 mln zł)
i WFOŚiGW w Po zna niu (10 mln zł).
Po wo li do bie ga koń ca za bu do wa ha li przyj mo wa -
nia od pa dów, w któ rej za pla no wa no ich ob rób kę
me cha nicz ną (roz drab nia nie i prze sie wa nie). Stąd
bę dą tra fia ły do ko mór fer men ta cyj nych. Obec nie
w ha li znaj du je się si to bęb no we, któ re zo sta ło do -
star czo ne pod ko niec czerw ca. Do koń ca paź -
dzier ni ka po ja wią się po zo sta łe ele men ty tej czę -
ści in sta la cji, m.in. kon struk cje sor tow ni, roz ry war -
ka wor ków, roz drab niar ka i elek tro ma gnes.
W chwili obecnej trwa ją pra ce wy koń cze nio we ko -
mór fer men ta cyj nych, do któ rych spe cjal nym po -
daj ni kiem do star cza ne bę dą zbie ra ne se lek tyw nie
od pa dy bio de gra do wal ne i zie lo ne z czę ści me -
cha nicz nej in sta la cji.
Za koń czo ne zo sta ły pra ce bu dow la ne zwią za ne
z wy ko na niem ko mór kom po sto wa nia, do któ rych
bę dą tra fia ły od pa dy po pro ce sie fer men ta cji.

MASZYNY KOMUNALNE
www.ekorum.pl

No we in sta la cje do prze twa rza nia od pa dów
Du ży mi kro ka mi zbli ża się ko niec ro ku, a więc ter min, w któ rym po win ny zo stać za koń czo ne
in we sty cje do fi nan so wy wa ne z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la -
ta 2007-2013. Cho dzi o wszel kie pra ce bu dow la ne oraz prze pro wa dzo ne roz ru chy i te sty in sta -
la cji, któ rych roz li cze nie mu si na stą pić do 31 grud nia 2015 ro ku.

a Za kład Go spo dar ki Od pa da -
mi w Ja ro ci nie, stan prac
na sier pień 2015 ro ku

d Bio kom po stow nia w Po zna niu
bę dzie prze ra biać rocz nie
oko ło osiem na ście ty się cy ton
od pa dów zie lo nych i dwa na -
ście ty się cy ton od pa dów spo -
żyw czych bio de gra do wal nych

http://ekorum.pl/
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Do koń ca paź dzier ni ka ko mo ry zo sta ną wy po sa żo ne
w nie zbęd ne ele men ty po zwa la ją ce na ich uru cho -
mie nie, czy li m.in. bra my i sys te my na po wie trza nia.
Na koń co wym eta pie bu do wy jest rów nież wia ta
doj rze wa nia kom po stu, w któ rej bę dzie skła do wa -
ny kom post po pro ce sie sta bi li za cji tle no wej w ko -
mo rach kom po sto wa nia. Ku koń co wi zbli ża ją się
też pra ce nad wy koń cze niem po sadz ki i kon struk -
cji sta lo wej wia ty wraz z jej za da sze niem. Do koń -
ca wrze śnia wy ko na ny zo sta nie tak że łącz nik mię -
dzy ko mo ra mi i wia tą doj rze wa nia.
Za koń cze nie ro bót bu dow la nych i prac mon ta żo -
wych pla no wa ne jest na ko niec grud nia 2015
roku, na to miast do koń ca czerw ca 2016 roku ma -
ją za koń czyć się pró by eks plo ata cyj ne – wte dy też
na stą pi peł ny roz ruch in sta la cji.
Pod ko niec ro ku 2015 zo sta nie od da na do użyt ku
naj więk sza in we sty cja w po łu dnio wo -za chod niej
czę ści Wiel ko pol ski, słu żą ca do prze twa rza nia 60
tys. ton od pa dów rocz nie, wy twa rza nych przez 235
ty się cy miesz kań ców osiem na stu gmin. War tość
pro jek tu re ali zo wa ne go przez ZGO Ja ro cin wy no si
prze szło 152,3 mln zł, z cze go unij ne do fi nan so wa -
nie sta no wi po nad 85,3 mln zł. Do dat ko wo przed się -
wzię cie zo sta ło do fi nan so wa ne przez gmi ny – człon -
ków Po ro zu mie nia Mię dzyg min ne go – kwo tą w wy -
so ko ści oko ło 25,5 mln zł. Część środ ków na re ali -
za cję in we sty cji sta no wi po życz ka ze środ ków
NFOŚiGW, w wy so ko ści bli sko 13,6 mln zł.

Pro jekt roz bu do wy obej mu je m.in. li nię sor tow -
ni czą z czte re ma se pa ra to ra mi fo to op tycz ny mi,
ko mo rę fer men ta cyj ną z ze spo łem ko ge ne ra -
cyj nym, kom po stow nię oraz kwa te rę skła do wi -
ska. Jest to ko lej ny po Ty chach, Lesz nie, Oła -
wie i Sta lo wej Wo li za kład z mo du łem fer men -
ta cji na od pa dy zmie sza ne. War to zwró cić uwa -
gę na jed nost kę ko ge ne ra cyj ną, któ ra ma być
za si la na pa li wem ga zo wym wy twa rza nym pod -
czas fer men ta cji bez tle no wej, a do dat ko wo pa -
li wem ga zo wym do star cza nym z ist nie ją ce go
skła do wi ska od pa dów.
W ra mach pro jek tu prze wi dzia no za kup sprzę tu
mo bil ne go: dwóch ła do wa rek ko ło wych, wóz ka
wi dło we go, dwóch sa mo cho dów cię ża ro wych,
roz drab nia cza do od pa dów zie lo nych, mo bil ne go
si ta bęb no we go, kom pak to ra, spy char ki i mo bil -
nej sor tow ni kru szy wa.
Na prze ło mie wrze śnie i paź dzier ni ka mia ły miej -
sce pierw sze roz ru chy tech no lo gicz ne, na to miast
peł ne uru cho mie nie za kła du jest pla no wa ne
na ko niec bie żą ce go ro ku.
W dniach 23-25 li sto pa da, pod czas 4. Zjaz du
RIPOK or ga ni zo wa ne go przez fir mę EKO RUM
z Po zna nia, bę dzie moż li wość zwie dza nia ja ro ciń -
skiej in sta la cji i za po zna nia się z roz wią za nia mi,
ja kie zo sta ły tam za sto so wa ne.

Pa weł Sza dzie wicz
Dy rek tor Wy ko naw czy Eko rum

a Pro jekt roz bu do wy ZGO Ja -
ro ciń obej mu je m.in. li nię
sor tow ni czą z czte re ma se -
pa ra to ra mi fo to op tycz ny mi,
ko mo rę fer men ta cyj ną z ze -
spo łem ko ge ne ra cyj nym,
kom po stow nię oraz kwa te rę
skła do wi ska

http://ekorum.pl/
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W ra mach ubie gło rocz nych tar gów Poleko Sąd
Kon kur so wy przy znał Zło ty Me dal aż dwóm pro -
duk tom ofe ro wa nym przez Agrex -Eco. By ła to
prze rzu car ka do pryzm kom po sto wych Top turn
X55 mar ki Komp tech (Au stria) i rę ba ko -roz drab -
niacz Co bra 75 HDI pro duk cji TS In du strie
(Niem cy/Fran cja). Zdo byw cą Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Tech no lo gii i Pro duk tów dla Zrów -
no wa żo ne go Roz wo ju i Usług Ko mu nal nych
POL -ECO -SYS TEM 2015 jest z ko lei uni wer sal ny
roz drab niacz Komp tech Axtor 6010 z se rii pro duk -
tów gre en ef fi cien cy. To jed na z naj bar dziej ela -
stycz nych ma szyn do stęp nych na ryn ku, prze zna -
czo na do prze ro bu drew na i od pa dów zie lo nych.
W try bie szyb ko obro to wym roz drab nia cza z na rzę -
dzia mi wah li wy mi pro du ku je ma te riał do kom po sto -
wa nia, na to miast w try bie rę ba ka z ob ni żo ną pręd -
ko ścią ob ro to wą i na rzę dzia mi sta ły mi, wy twa rza
pa li wo z bio ma sy dla elek tro cie płow ni.
Mo del 6010 po sze rzył ro dzi nę maszyn Axtor rok
te mu. Ofe ru jąc tę sa mą funk cjo nal ność, ale
przy znacz nie bar dziej zwar tej kon struk cji i mo cy
pra wie 600 KM, jest prze zna czo ny dla użyt kow -
ni ków ocze ku ją cych śred niej i du żej wy daj no ści.
Do cha rak te ry stycz nych cech no we go mo de lu
na le ży m.in. ni sko emi syj ny sil nik wy so ko pręż ny
Ca ter pil lar umiesz czo ny w dol nej czę ści ma szy -
ny, gwa ran tu jąc bar dzo do bry do stęp przy wy ko -
ny wa niu czyn no ści ob słu go wych. Jed nost ka ta
ma elek tro nicz ne za bez pie cze nie za po bie ga ją ce
prze cią że niu i speł nia nor my emi sji spa lin
Tier 4Fi nal/Sta ge IV (układ SCR i filtr czą stek sta -
łych). Dzię ki pro gra mo wi green efficiency zu ży -
cie pa li wa w po rów na niu z kon ku ren cyj ny mi ma -
szy na mi o po dob nej wy daj no ści jest niż sze na -
wet o 30%. Roz drab niacz Axtor 6010 wy róż nia
tak że du ży za sob nik o sze ro ko ści po nad 1,5 m

www.agrex-eco.pl

i dłu go ści 5,6 m, przy czym przed nia ścia na jest
pod no szo na i opusz cza na hy drau licz nie, co po -
zwa la na za ła du nek materiałów prak tycz nie
o do wol nej dłu go ści. Bocz ne nad staw ki są ła two
de mon to wal ne, za pew nia jąc ła twy do stęp
do ma szy ny z jed nej lub dru giej stro ny. Ma te riał
jest do star cza ny do gar dzie li o wy so ko -
ści 850 mm za po mo cą po zio mych wal ców i sze -
ro kie go prze no śni ka łań cu cho we go. Po nie waż
sze ro kość tych ele men tów jest jed na ko wa,
na ca łej dłu go ści za sob ni ka nie ma miejsc,
w któ rych mo gło by do cho dzić do blo ko wa nia
się od pa dów drew nia nych, ga łę zi itp.
Fir ma Komp tech do kła da wszel kich sta rań, aby
ofe ro wa ne przez nią ma szy ny jak naj le piej od po -
wia da ły zróż ni co wa nym po trze bom wie lu użyt -
kow ni ków. Stąd w ła twy spo sób moż na je per so -
na li zo wać po przez wy bór ele men tów ma ją cych
klu czo we zna cze nie dla przy szłej eks plo ata cji
sprzę tu. W przy pad ku roz drab nia czy Axtor do ty -
czy to m.in. na rzę dzi ro bo czych (sta łych zręb ku -
ją cych lub wah li wych roz drab nia ją cych o róż nej
kon struk cji), ko szy si to wych o róż nej per fo ra cji,
pod wo zia, któ re mo że być ko ło we (przy cze pa,
na cze pa) lub gą sie ni co we z au to no micz nym
ukła dem na pę do wym. Wśród do stęp nych opcji
war to wy mie nić choć by prze kład nię pla ne tar ną
dla obu ty pów roz drab nia nia, zdal ne ste ro wa nie,
se pa ra tor ma gne tycz ny nad ta śmo wy, rol kę ma -
gne tycz ną prze no śni ka wy rzu to we go czy róż ne
kon struk cje za sob ni ka.
Roz drab niacz Komp tech Axtor 6010 za pre zen tu je
fir ma Agrex -Eco na tar gach POL -ECO -SYS TEM
w sto isku nr 8 w pawilonie 5A.

Kolejny Złoty Medal dla Agrex-Eco
W kon kur sie o Zło ty Me dal MTP każ de go ro ku bie rze udział nie mal 500 pro duk tów, ale tyl ko nie -
któ re z nich otrzy mu ją to pre sti żo we wy róż nie nie. Ma ono bo wiem pro mo wać naj bar dziej no wo -
cze sne i in no wa cyj ne roz wią za nia, stwo rzo ne w opar ciu o tech no lo gie naj wyż szej kla sy. Dru gi raz
z rzę du Zło ty Me dal MTP zo stał przy zna ny fir mie Agrex -Eco. Ja ki pro dukt do ce nio no w tym ro ku?

a Za leż nie od po trzeb, roz -
drab niacz uni wer sal ny
Komp tech Axtor 6010 mo że
pro du ko wać zręb ki lub ma te -
riał na kom post – wy star czy
za mie nić na rzę dzia ro bo cze

d Bęb ny two rzą ce gar dziel
roz drab nia cza ma ją sta lo we,
ostre wy stęp ki, za pew nia ją -
ce wy daj ny od biór ma te ria łu
umiesz cza ne go w za sob ni ku

a Pul pit ste row ni czy roz drab -
nia cza jest wy po sa żo ny
w ko lo ro wy wy świe tlacz
z efek tow ną, szcze gó ło wą
gra fi ką, po ma ga ją cą ope ra -
to ro wi w szyb kim zna le zie -
niu po szcze gól nych funk cji
ma szy ny i kon tro li głów nych
pa ra me trów pra cy

http://agrex-eco.pl/
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po da wa ne wzno szą cym prze no śni kiem ta śmo -
wym zin te gro wa nym z roz drab nia czem do za sob -
ni ka pra sy be lu ją cej MA C108L/1 pro duk cji fir my
Mac pres se Eu ro pa. Od po wia da ona za za gęsz -
cze nie do star czo ne go ma te ria łu i ufor mo wa nie
go w ba lo ty. Za sto so wa na be low ni ca jest wy po -
sa żo na w opa ten to wa ny sys tem wią za nia MAC
PO LY -TIE dru tem pla sti ko wym, pod le ga ją cym
cał ko wi tej uty li za cji pod czas spa la nia.
Go to we ba lo ty są prze ka zy wa ne do łań cu cho we go
prze no śni ka za ła dow cze go owi jar ki ROTOWRAP 30F
fir my PTF Ha eus ser, któ ra z każ dej stro ny do kład -
nie za bez pie cza spra so wa ne od pa dy za po mo cą
wy trzy ma łej fo li o sze ro ko ści 750 mm, roz wi ja nej
jed no cze śnie z dwóch ro lek. Do dat ko wo w ma -
szy nie tej wy ko rzy sta no kon cep cję owijania be li
wo kół dwóch osi, co gwa ran tu je bar dzo szczel ne

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

Dzię ki spa lar ni zmniej szy się ilość od pa dów kie -
ro wa nych na skła do wi sko, przy do dat ko wych ko -
rzy ściach po le ga ją cych na wy twa rza niu ener gii
elek trycz nej, ener gii ciepl nej oraz me ta li i pro duk -
tów przy dat nych w dro go wnic twie (żu żel). No wy
za kład to przed się wzię cie re ali zo wa ne przez
MZGOK Ko nin. Wcho dzi w skład kom plek so we -
go sys te mu go spo dar ki od pa da mi, obej mu ją ce -
go swym za się giem 36 gmin le żą cych na te re nie
czte rech po wia tów wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go i miast sub re gio nu ko niń skie go, któ re łącz nie
za miesz ku je po nad 370 tys. osób. Spa lar nia jest
bu do wa na przez kon sor cjum trzech firm – dwóch
pol skich (Er bud oraz In trol) oraz au striac kiej, tj.
In te gral En gi ne ering und Umwelt tech nik GmbH.
W to ku ne go cja cji na do staw cę sprzę tu do roz -
drab nia nia i pra so wa nia od pa dów zo sta ła wy bra -
na fir ma Agrex -Eco. Za de cy do wa ła o tym kom -
plek so wość ofer ty, jak rów nież po zy tyw ne re ko -
men da cje in nych za kła dów te go ty pu. Szcze gól -
ną ro lę ode gra ła in sta la cja w Szwaj ca rii, gdzie
jest wy ko rzy sty wa ny ana lo gicz ny ze staw ma szyn
w iden tycz nej kon fi gu ra cji.
Pro ces, w któ rym uczest ni czą ma szy ny do star czo -
ne przez Agrex -Eco nie jest skom pli ko wa ny. Zmie -
sza ne od pa dy ko mu nal ne są roz ła do wy wa ne
w stre fie od bior czej, gdzie na stę pu je ich wstęp na
se lek cja, po le ga ją ca na usu nię ciu ma te ria łów za -
kłó ce nio wych. Na stęp nie za po mo cą „te le sko pu”
od pa dy są ła do wa ne do mo bil ne go roz drab nia -
cza wol no obro to we go Ter mi na tor 3400D mar ki
Komp tech, ce lem wstęp ne go roz drob nie nia,
a jed no cze śnie re duk cji ob ję to ści, któ ra uspraw -
nia dal szy pro ces be lo wa nia. Po tem od pa dy są

Maszyny Agrex-Eco w pierwszej nowej
spalarni w Polsce
Pod ko niec ro ku zo sta nie od da ny do użyt ku Za kład Ter micz ne go Uniesz ko dli wia nia Od pa dów
Ko mu nal nych w Ko ni nie. To pierw sza no wa in we sty cja te go ty pu w Pol sce, umoż li wia ją ca spa -
la nie 94.000 Mg od pa dów rocz nie o war to ści opa ło wej z prze dzia łu 6-11 GJ/Mg.

a Mon taż ca łej in sta la cji za jął
fir mie Agrex -Eco dwa ty go -
dnie. W tym cza sie prze pro -
wa dzo no rów nież roz ruch
prób ny na ma te ria le, a nie -
ba wem ma ją się od być te sty
wy daj no ścio we

s Ma szy na Ter mi na tor 3400D
jest wy po sa żo na w wał roz -
drab nia ją cy o sze ro ko ści
3.000 mm i śred ni cy ze wnętrz -
nej wy no szą cej 1.050 mm. 
Ma on 30 zę bów tną cych i ob -
ra ca się z pręd ko ścią w za kre -
sie od 0 do 30 obr./min, za pew -
nia jąc wy daj ność do 45 t/h
w przy pad ku od pa dów ko mu -
nal nych i 15-20 t/h w przy pad ku
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych

http://agrex-eco.pl/
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za pa ko wa nie kost ki przy ogra ni czo nym zu ży ciu
fo lii. Owi nię te be le są prze ka zy wa ne na prze no -
śnik rol ko wy, skąd od bie ra je ła do war ka te le sko -
po wa wy po sa żo na w chwy tak i na stęp nie ukła da
w pry zmę. Szczel na fo lia za po bie ga po wsta wa -
niu od cie ków i za trzy mu je emi sję odo rów, dla te -
go tak prze two rzo ne od pa dy mo gą być bez piecz -
nie skła do wa ne w okre sie nad wy żek ma te ria łu
lub prze sto jów spa lar ni.
Do star czo na ma szy na Ter mi na tor 3400D to uni -
wer sal ny, jed no wa ło wy roz drab niacz wol no obro -
to wy, prze zna czo ny do pra cy nie tyl ko ze zmie -
sza ny mi od pa da mi ko mu nal ny mi, ale tak że od -
pa da mi prze my sło wy mi, wiel ko ga ba ry to wy mi,
drew nia ny mi i zie lo ny mi, a na wet opo na mi. Moc -
ne, wy trzy ma łe zę by na wa le roz drab nia ją cym
i grze bień prze ciw t ną cy roz ry wa ją i kru szą ma te -
riał do zde fi nio wa nej frak cji. Sto pień roz drob nie -
nia jest re gu lo wa ny bez stop nio wo, za po mo cą
zmia ny sze ro ko ści szcze li ny tną cej. Bę ben ro bo -
czy ma na pęd hy drau licz ny z au to ma tycz nym
ste ro wa niem pręd ko ści ob ro to wej za leż nie
od ob cią że nia, co w po łą cze niu z au to ma tycz nie
uru cha mia nym re wer sem za pew nia opty mal ne
wy ko rzy sta nie mo cy za sto so wa ne go sil ni ka spa -
li no we go. Prak tycz nym roz wią za niem są rów nież
pro gra mo wal ne try by pra cy wa łu, po le ga ją ce
na do bo rze od po wied niej se kwen cji cza so wej
ob ro tów pro gre syw nych i wstecz nych bęb na roz -
drab nia ją ce go, dzię ki cze mu ist nie je moż li wość
ła twe go do sto so wa nia wy daj no ści urzą dze nia
do ob ra bia ne go ma te ria łu.
Ste ro wa nie ma szy ną od by wa się za po mo cą
przej rzy ste go pul pi tu z du żym, ko lo ro wym
ekra nem, po zwa la ją cym w ła twy spo sób uru -
cha miać róż ne funk cje roz drab nia cza i kon tro -
lo wać naj waż niej sze pa ra me try pra cy. Urzą dze -
nie jest bo wiem wy po sa żo ne w sze reg czuj ni -
ków, któ re nad zo ru ją po szcze gól ne ze spo ły ro -
bo cze, po ma ga jąc w bez piecz nym i wy daj nym
użyt ko wa niu sprzę tu.
Ca ła kon struk cja zo sta ła umiesz czo na na ra mie
po moc ni czej przy sto so wa nej do współ pra cy
z „ha kow ca mi”, dzię ki któ rej moż li wa jest ła twa
zmia na miej sca pra cy roz drab nia cza. Do dat ko wo
ma on hy drau licz nie opusz cza ne ko ła i roz kła da -
ny dy szel po cią go wy z pa new ką ku li stą, po zwa -
la ją ce na swo bod ne prze cią ga nie ma szy ny po te -
re nie za kła du wy łącz nie za po mo cą ła do war ki lub
cią gni ka wy po sa żo ne go w za czep ku lo wy.
Pra sa MAC 108L/1 jest prze zna czo na do prze rób -
ki od pa dów z wy daj no ścią od 22 do 30 Mg/h za -
leż ną od ich ro dza ju. Mo gą to być wszyst kie ty py
pa pie ru, opa ko wań pla sti ko wych, pusz ki alu mi -
nio we i pla sti ko we oraz wie le in nych, a tak że zmie -
sza ne od pa dy ko mu nal ne (wer sja MAC 108 L/1
wy po sa żo na w do dat ko we ak ce so ria). Za sad ni czą
cześć ma szy ny sta no wi moc na, od por na na prze -
cią że nia ra ma zbu do wa na z gru bych, sta lo wych
płyt oraz be lek o prze kro ju ce owym, do któ rych
są za mo co wa ne pły ty osła nia ją ce pod ło gę i ścia -

ny bocz ne ko mo ry pra su ją cej oraz ka na łu pra sy,
wy ko na ne z od por nej na ście ra nie sta li Har -
dox 450. Po dob nie wy trzy ma łą kon struk cję ma
wó zek pra su ją cy, z pły ta mi ze sta li sto po wej,
wzmoc nio ny mi ele men ta mi ze sta li kon struk cyj -
nej. Moż li wość ru chu wóz ka w trak cie pro ce su
pra so wa nia za pew nia ją so lid ne sta lo we osie oraz
ko ła. Ra zem z rol ka mi pro wa dzą cy mi są one wy -
po sa żo ne w blo ki sma row ni cze gwa ran tu ją ce nie -
za kłó co ną i bez piecz ną pra cę. Za sto so wa ny
w pra sie MAC 108L/1 układ hy drau licz ny jest za -
si la ny pom pą wie lo tłocz ko wą mar ki Re xroth, na -
pę dza ną sil ni kiem elek trycz nym. Pro du cent wy ko -
rzy stu je te go ty pu roz wią za nie ze wzglę du na je -

go wy daj ność i moż li wość ła twej re gu la cji wy dat -
ku pom py. Ma szy na do star czo na do spa lar ni
w Ko ni nie zo sta ła wy po sa żo na w elek tro -me cha -
nicz ny sys tem wią za nia dru tem pla sti ko wym PO -
LY -TIE, choć mo że on rów nież pra co wać z dru tem
sta lo wym. Prak tycz nym roz wią za niem jest ma gne -
tycz ny wy łącz nik krań co wy, któ ry za trzy mu je pra -
sę w przy pad ku opróż nie nia zwo jów dru tu.
Mon taż ca łej in sta la cji łącz nie z prze pro wa dze -
niem prób ne go uru cho mie nia na ma te ria le za jął
fir mie Agrex -Eco dwa ty go dnie. Klient jest bar dzo
za do wo lo ny z do star czo nych ma szyn, a szcze gól -
nie z roz drab nia cza Ter mi na tor 3400D, bo w rze -
czy wi sto ści pra cu je on ja ko sys tem po daw czy be -
low ni cy oraz ja ko roz drab niacz, do któ re go moż -
na wrzu cać prak tycz nie każ dy ro dzaj od pa dów. 

a W pra sie MAC 108 L/1 za sto -
so wa no sys tem umoż li wia ją -
cy ła twą eli mi na cję za to rów
po wsta łych w wy ni ku prze ła -
do wa nia za sob ni ka ma szy -
ny. Je go dzia ła nie po le ga
na re duk cji ci śnie nia w ob -
wo dzie hy drau licz nym, co
skut ku je spad kiem na prę że -
nia ma te ria łu w ko mo rze pra -
su ją cej, po zwa la jąc na prze -
pchnię cie od pa dów w kie -
run ku przo du urzą dze nia

f Owi jar ka RO TOW RAP 30F
jest w sta nie pra co wać ze
sła bo spra so wa ny mi be la mi,
bez obaw o ich uszko dze -
nie. Fo lia o sze ro ko -
ści 750 mm w po rów na niu
z od mia ną o sze ro ko -
ści 500 mm za pew nia wyż -
szą szczel ność opa ko wa nia,
jed no cze śnie przy niż szym
zu ży ciu ener gii
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mo men cie. Kie row ca ma do dys po zy cji tryb ręcz -
ny, choć przy ty po wych za sto so wa niach po jaz -
du wła ści wie nie ma po trze by aby z nie go ko rzy -
stać. Skrzy nia czę sto po mi ja nie któ re bie gi, co
po ma ga w szyb kim osią gnię ciu za kła da nej pręd -
ko ści jaz dy, a jed no cze śnie sprzy ja ob ni że niu zu -
ży cia pa li wa, bo sil nik mo że wcze śniej za cząć
pra co wać z niż szy mi ob ro ta mi.
Układ kie row ni czy i za wie sze nie nie bu dzą naj -
mniej szych za strze żeń. An tos jest neu tral ny wo -
bec ko le in i ła two go pro wa dzić. Na wet na wą -
skich dro gach z nad szarp nię tą skraj nią wy mi ja -
nie się z du ży mi cię ża rów ka mi nie sta no wi pro -
ble mu. War te po kre śle nia są rów nież ha mul ce za -
sad ni cze, bo już przy lek kim na ci śnię ciu pe da łu,
czuć na tych mia sto wą re ak cję ukła du. Uza sad nio -
ne wra że nie peł ne go pa no wa nia nad po jaz dem
za chę ca do ko rzy sta nia z je go moż li wo ści, bez
po gor sze nia bez pie czeń stwa jaz dy. Są one
wspo ma ga ne przez bar dzo sku tecz ny ha mu lec
sil ni ko wy, ste ro wa ny za po mo cą dźwi gni z pra wej
stro ny ko lum ny kie row ni cy. Na wet na pierw szym
stop niu wy raź nie czuć je go dzia ła nie, co po ma ga
w wy dłu że niu ży wot no ści me cha ni zmów tar czo -
wych. Po jazd ma blo ka dę tyl ne go me cha ni zmu
róż ni co we go, któ ra bar dzo czę sto przy da je się
w śmie ciar ce, np. pod czas do jaz du do po se sji
po nie utwar dzo nym pod ło żu al bo śli skiej tra wie.
Te sto wy po jazd miał ka bi nę dzien ną
S ClassicSpace o sze ro ko ści 2,3 me tra. Zo sta ła
ona przy go to wa na dla za ło gi dwu oso bo wej,
któ ra nie bę dzie na rze ka ła na brak miej sca.
Na tu ne lu sil ni ka o wy so ko ści 170 mm z ła two -
ścią moż na zmie ścić dwie du że tor by z pod -
ręcz ny mi przed mio ta mi przy dat ny mi w cza sie

POJAZDY KOMUNALNE
www.mercedes-benz.pl

Cał ko wi cie no wy sa mo chód zo stał za pro jek to wa -
ny z my ślą o zróż ni co wa nych po trze bach cięż kie -
go trans por tu dys try bu cyj ne go czy ko mu nal ne go
i do sko na le wy peł nia swo je za da nie. Wer sja ja ką
otrzy ma li śmy do te stów mia ła pod wo zie ty pu 6x2
z kie ro wa ną osią wle czo ną i roz sta wem osi
4.000 mm, wy po sa żo ne w za bu do wę do zbiór ki
od pa dów fir my NTM. Do na pę du śmie ciar ki za -
sto so wa no 6-cy lin dro wy, rzę do wy sil nik wy so ko -
pręż nym OM 470 o po jem no ści 10,7 dm3, za -
pew nia ją cy moc 240 kW (326 KM) i mak sy mal ny
mo ment 1.700 Nm roz wi ja ny już przy 1.100
obr./min. Z jed nost ką sko ja rzo no 12-stop nio wą,
zauto ma ty zo wa ną skrzy nię bie gów o roz pię to ści
prze ło żeń 14,93-1. Na wet pod znacz nym ob cią -
że niem (ma sa cał ko wi ta 26 ton) tak skon fi gu ro -
wa ny An tos jest na praw dę dziel ny. Ła two na bie -
ra pręd ko ści i bez pro ble mu utrzy mu je ją
na wznie sie niach. Bar dzo po zy tyw nych wra żeń
do star cza prze kład nia PowerShift 3, któ ra płyn -
nie zmie nia bie gi bez wzglę du na spo sób wci ska -
nia pe da łu „ga zu”, a do te go w od po wied nim

Mercedes-Benz 
Antos 2533L 6x2
pręży muskuły!

Choć od pre mie ry An to sa mi nę ły już
nie mal trzy la ta, po jazd ten wciąż bu -
dzi du że za in te re so wa nie. Z jed nej
stro ny wy ni ka to z fak tu, że nie stał się
jesz cze zbyt po pu lar ny, z dru giej zaś
z bar dzo cie ka we go, ory gi nal ne go wy -
glą du, dzię ki któ re mu nie spo sób po -
my lić go z żad ną in ną cię ża rów ką.

Mercedes-Benz 
Antos 2533L 6x2 
pręży muskuły!

Choć od pre mie ry An to sa mi nę ły już
nie mal trzy la ta, po jazd ten wciąż bu -
dzi du że za in te re so wa nie. Z jed nej
stro ny wy ni ka to z fak tu, że nie stał się
jesz cze zbyt po pu lar ny, z dru giej zaś
z bar dzo cie ka we go, ory gi nal ne go wy -
glą du, dzię ki któ re mu nie spo sób po -
my lić go z żad ną in ną cię ża rów ką.

a Mu sku lar na syl wet ka z wy raź -
nie za ry so wa ną atra pą chłod -
ni cy, de flek to ra mi czy zde rza -
kiem z wkom po no wa ny mi
lam pa mi ze spo lo ny mi zwra -
ca ją uwa gę na dro dze. Ostat -
ni z wy mie nio nych ele men -
tów nie tyl ko cie ka wie wy glą -
da, ale jest rów nież prak tycz -
ny. Ma na roż ni ki wy ko na ne
ze sta li, wo bec cze go są one
od por ne na uszko dze nia,
któ re w trans por cie ko mu nal -
nym lud dys try bu cyj nym zda -
rza ją się dość czę sto

a Schod ko we usta wie nie stop -
ni wej ścio wych po wo du je
mniej sze ob cią że nie rąk
pod czas wcho dze nia i wy -
cho dze nia z wnę trza An to sa

d Za wie sze nie An to sa jest bar -
dzo so lid ne, dla te go trud no
so bie wy obra zić aby mo gło
coś się w nim uszko dzić, na -
wet przy czę stej eks plo ata cji
na gor szych na wierzch niach

http://www.mercedes-benz.pl/
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pra cy. Bra ku je jed nak na niej ja kiejś two rzy wo -
wej kon so li, któ ra chro ni ła by je przed spad nię -
ciem. Kie row ca otrzy mał nie zwy kle kom for to wy
fo tel z za wie sze niem pneu ma tycz nym, pod ło -
kiet ni ka mi, a na wet pom po wa ny mi po dusz ka -
mi, od po wie dzial ny mi za trzy ma nie bocz ne
i pod par cie lę dź wi. Fo tel po stro nie pa sa że ra
jest za mo co wa ny na sztyw no, ale ma ła two skła -
da ne sie dzi sko. Ta kie roz wią za nie by ło by ide al -
ne w przy pad ku do dat ko we go po moc ni ka, któ -
ry mu si zaj mo wać środ ko we miej sce.
Ta bli ca roz dziel cza przy wo łu je na myśl fla go we -
go Ac tro sa. Do mi nu ją w niej kan cia ste kształ ty,
na wią zu ją ce do wy glą du ze wnętrz ne go. Pra wa
część zo sta ła nie co „wy gię ta” w stro nę kie row -
cy, więc na wet dal sze przy rzą dy nie wy ma ga ją
od ry wa nia ple ców od fo te la. Ze ga ry i wy świe -
tlacz głów ne go ze sta wu wskaź ni ków zo sta ły
umiesz czo ne w cha rak te ry stycz nych za głę bie -
niach, dzię ki cze mu są od po wied nio wi docz ne,
bez wzglę du na na tę że nie świa tła sło necz ne go.
Za sto so wa nie czy tel nych pik to gra mów uła twia
po ru sza nie się po me nu i szyb ki do stęp do po -
trzeb nych in for ma cji.
Za mon to wa na za bu do wa NTM ma po jem ność
skrzy ni ła dun ko wej wy no szą cą 22 m3. Jej ścia -
ny bocz ne oraz pod ło ga zo sta ły wy ko na ne ze
sta li Do mex 650 MCD. Gru bość uży tych blach
w obu przy pad kach wy no si 4 mm. Do bu do wy

wan ny za sy po wej za sto so wa no bla chę ze sta li
Har dox 450 o gru bo ści 6 milimetrów. Urzą dze -
nie za ła dow cze ty pu NTM Dy na mic lift jest przy -
sto so wa ne do opróż nia nia po jem ni ków od 120
do 1.100 li trów, a pra sa za gęsz cza ją ca mo że
być ste ro wa na au to ma tycz nie lub ręcz nie. Za bu -
do wa, w ja ką zo stał wy po sa żo ny po jazd te sto -
wy to wer sja KGHH, co ozna cza że po sia da
w peł ni obu do wa ny za syp. 
Mer ce des -Benz An tos ofe ru je cał ko wi cie no wą ja -
kość w „ko mu nal ce” i dys try bu cji. Ma cie ka wy
wy gląd, atrak cyj ne i funk cjo nal ne wnę trze oraz
bar dzo sze ro kie moż li wo ści kon fi gu ra cyj ne. Po za
tym gwa ran tu je wy mier ne oszczęd no ści eks plo -
ata cyj ne i sto sun ko wo ni ską utra tę war to ści.

a Wnę trze An to sa przy wo dzi na myśl da le ko bież ne go Ac tro sa. Ta -
bli ca roz dziel cza jest no wo cze sna i wzo ro wo roz pla no wa -
na – wszyst kie przy rzą dy są pod rę ką, ich obsługa jest
intuicyjna, nie trze ba się do niej przy zwy cza jać

a Fo tel An to sa jest tak wy -
god ny, że kie row ca wprost
nie chce opusz czać swe go
miej sca pra cy 

a Pły ta wy py cha ją ca materiał ze skrzyni ładunkowej posiada so -
lid ną kon struk cję z dwo ma pio no wy mi uże bro wa nia mi i pod -
po ra mi przy dol nych pro wad ni cach. Sterowanie opróż nia niem
skrzy ni od by wa się z ka bi ny pojazdu

f Ścia ny bocz ne za bu do wy
NTM sta no wią do sko na łą po -
wierzch nię re kla mo wą. Mo -
del KGHH za mon to wa ny
na po jeź dzie te sto wym po -
sia da w peł ni obu do wa ny za -
syp. Przy ma sie wła snej 15,9
tony, te sto wa śmie ciar ka dys -
po nu je ła dow no ścią rów -
ną 10,1tony

s Te sto wy An tos był wy po sa żo -
ny w klu czyk z ko lo ro wym wy -
świe tla czem, po ka zu ją cym
m.in. ak tu al ny stan ON
i AdBlue, ci śnie nie w ukła dzie
ha mul co wym czy tem pe ra tu rę
na ze wnątrz i we wnę trzu ka bi -
ny. Nie ste ty in for ma cje te nie
są za pa mię ty wa ne i po od da -
le niu się od po jaz du nie moż -
na ich od czy tać

http://www.iow.pl/
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o zmien nej geo me trii z in ter co ole rem, ale za -
pew nia moc 110 kW (150 KM) przy 2.800
obr./min. Obie jed nost ki cha rak te ry zu ją się bar -
dzo wy so ką trwa ło ścią. Dla przy kła du jest
w nich sto so wa ny łań cuch roz rzą du za pro jek to -
wa ny na 700 tys. km.
Ra mę Isu zu P75 two rzą pro fi le ce owe o gru bo -
ści ścian ki 7 mm, wy ko na ne ze sta li o pod wyż -
szo nej wy trzy ma ło ści. Jej po szcze gól ne ele men -
ty są ze so bą po łą czo ne ni ta mi i two rzą kon -
struk cję skrzyn ko wą, cha rak te ry zu ją cą się wy so -
ką sztyw no ścią i od por no ścią na prze cią że nia.
Po zwa la to na swo bod ny mon taż dłuż szych za -
bu dów sa mo wy ła dow czych, hy drau licz nych żu -
ra wi prze ła dun ko wych za ka bi ną lub na tyl nym
zwi sie, plat form za ła dun ko wych oraz wszel kich
urzą dzeń wy ma ga ją cych roz sta wia nia pod pór,
jak np. pod no śni ki ko szo we czy dra bi ny stra żac -
kie. Za bu do wę po jaz du uła twia du ża licz ba
otwo rów tech no lo gicz nych w ra mie, co istot nie
przy spie sza mon taż nad wo zia, a z dru giej stro -
ny eli mi nu je ko niecz ność in ge ren cji w fa brycz ną
po wło kę prze ciw ko ro zyj ną.
Obie osie ma ją spo ry za pas no śno ści: przed -
nia 3.100 kg, tyl na 6.000 kg, na to miast do pusz -
czal na tech nicz na ma sa cał ko wi ta po jaz du wy no -
si aż 9.100 kg. Z przo du za sto so wa no wzdłuż ne,
pa ra bo licz ne re so ry pió ro we, współ pra cu ją ce
z amor ty za to ra mi hy drau licz ny mi dwu stron ne go
dzia ła nia oraz sta bi li za to rem. Tyl ne za wie sze nie
two rzy ze staw 6-pió ro wych re so rów głów nych i 4-
pió ro wych re so rów po moc ni czych, rów nież
z amor ty za to ra mi i sta bi li za to rem. Prze ło że nie
mo stu na pę do we go (z ty łu) wy no si 3,72, za pew -
nia jąc uda ny kom pro mis mię dzy przy spie sza -

POJAZDY KOMUNALNE
www.isuzu.auto.pl

Na Isu zu P75 mon to wa ne są śmie ciar ki (w tym
do zbiór ki se lek tyw nej), myj ki do po jem ni ków
na od pa dy, za mia tar ki, zmy war ki, po le wacz ki, po -
sy py war ki, płu gi od śnież ne, pia skar ki, za bu do wy
do od bio ru i trans por tu nie czy sto ści płyn nych, za -
bu do wy do udraż nia nia ka na li za cji, urzą dze nia
do my cia tu ne li i przy stan ków au to bu so wych,
pod no śni ki ko szo we, zwyż ki mon ter skie, urzą -
dze nia ha ko we i bra mo we. Umoż li wia ją to ta kie
ce chy, jak ni ska ma sa wła sna pod wo zia, nie wiel -
ka sze ro kość po jaz du i ma ły pro mień za wra ca -
nia, a tak że do stęp ność ka bi ny bry ga do wej mie -
szczą cej mak sy mal nie sie dem osób. Istot ną ro lę
od gry wa rów nież ga ma sze ściu fa brycz nych roz -
sta wów osi w prze dzia le od 2.480 do 5.300 mm.
Za na pęd po jaz du od po wia da 4-cy lin dro wy sil -
nik wy so ko pręż ny Eu ro 6 z ukła dem za si la nia
com mon ra il trze ciej ge ne ra cji (ci śnie nie wtry -
sku 2.100 bar), tur bo sprę żar ką o zmien nej geo -
me trii i chłod ni cą po wie trza do ła do wu ją ce go.
Ta no wo cze sna jed nost ka ma po jem ność
5.193 cm3, roz wi ja mak sy mal ną moc 140 kW
(191 KM) przy 2.600 obr./min i mak sy mal ny mo -
ment 510 Nm do stęp ny w sze ro kim za kre sie
od 1.600 do 2.800 obr./min. Spra wia to, że na -
wet pod ob cią że niem sa mo chód jest ela stycz -
ny i nie zmu sza do głę bo kie go wci ska nia pe da -
łu „ga zu” w ce lu spraw ne go przy spie sza nia, co
oczy wi ście prze kła da się też na ni skie zu ży cie
pa li wa. W mniej szym mo de lu Isu zu P60, któ ry
dzie li z P75 tę sa mą ka bi nę i pod wo zie jest sto -
sow ny sil nik o po jem no ści 2.999 cm3. Po dob -
nie jak więk sza jed nost ka ma on 4 cy lin dry,
układ wtry sku com mon ra il i tur bo sprę żar kę

Isuzu P75 – jeden samochód, wiele możliwości
W Europie Zachodniej Isuzu P75 wykorzystywany jest przez firmy komunalne w tysiącach
sztuk. To zasługa wyjątkowo lekkiej, zwrotnej konstrukcji japońskiego bestsellera, dzięki której
znakomicie sprawdza się on w różnorodnych zastosowaniach.

a Du że po wierzch nie prze -
szklo ne w po łą cze niu z lu -
ster ka mi spo ty ka ny mi w peł -
no wy mia ro wych cię ża rów -
kach, gwa ran tu ją kierowcy
zna ko mi tą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach

s Po jaz dy Isu zu P60 i P75 są
bar dzo wdzięcz ne do in sta -
la cji róż nych za bu dów. Wy -
ni ka to m.in. z do stęp no ści
sze ściu roz sta wów osi, moż -
li wo ści zmia ny miej sca nie -
któ rych ele men tów przy krę -
co nych do ra my czy w koń -
cu gę stej siat ki fa brycz nych
otwo rów mon ta żo wych

http://isuzu.auto.pl/
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niem i mak sy mal ną pręd ko ścią po jaz du, a ni skim
zu ży ciem pa li wa. Kon struk cja pod wo zia umoż li -
wia do wol ne prze no sze nie mię dzy stro na mi ra my
nie któ rych ele men tów, ta kich jak np. zbior nik pa -
li wa, zbior nik Ad -Blue, skrzyn ka z aku mu la to ra mi
czy ko ło za pa so we, a tym sa mym ła twe do pa so -
wa nie go do mon to wa nej za bu do wy.
Moc ną stro ną Isu zu P60 i P75 jest wą ska ka bi na
z du ży mi po wierzch nia mi prze szklo ny mi, za pew -
nia ją ca wy so ki kom fort i bez pie czeń stwo pra cy

w trud nych wa run kach miej skich. Jej sze ro kość
wy no si 2.040 mm, co uła twia ma new ro wa nie
w wą skich ulicz kach czy wjaz dach, a jed no cze -
śnie gwa ran tu je opty mal ną ilość miej sca dla
trzech osób. Przy po ru sza niu się w cia snych prze -
strze niach szyb ko moż na do ce nić du że lu ster ka
ze wnętrz ne, któ re są pod grze wa ne i re gu lo wa ne
elek trycz nie. W dys try bu cji czy pra cach ko mu nal -
nych, np. od bio rze od pa dów, kie row ca i pa sa żer
bar dzo czę sto mu szą wy cho dzi i wcho dzić do ka -
bi ny. Nie jest to jed nak pro ble mem, po nie waż
w obu po jaz dach Isu zu drzwi otwie ra ją się
o kąt 90°, a do stęp do wnę trza uła twia ją sze ro kie
stop nie wej ścio we i ni sko osa dzo ne po rę cze. Nie -
wiel kie ko ło kie row ni cy jest umiesz czo ne na ko -
lum nie re gu lo wa nej w dwóch płasz czy znach. Pro -
jek tu jąc wnę trze nie za po mnia no o de ta lach, któ -
re w zna czą cy pod no szą kom fort co dzien nej pra -
cy. Dla te go stan dar do wo są mon to wa ne pół ki
nad przed nią szy bą, wie sza ki na odzież ro bo czą
czy po jem ny scho wek za sie dze nia mi.
Prze my śla na ta bli ca roz dziel cza nie wni ka głę bo -
ko do wnę trza ka bi ny po wo du jąc zmniej sze nie
ilo ści miej sca na no gi i ma wie le schow ków DIN
umoż li wia ją cych mon taż do dat ko wych urzą dzeń.
Za sto so wa ne ma te ria ły wy koń cze nio we w od cie -
niach sza ro ści spra wia ją, że nie znać na nich ku -
rzu i ła two się je czy ści.

a Mo del P60 ma tę sa mą ka bi -
nę, co P75, ale jest w nim
sto so wa ny mniej szy sil nik
o po jem no ści trzech li trów

d Przy ta kiej za bu do wie szyb -
ko moż na do ce nić du żą szy -
bę w tyl nej ścia nie ka bi ny,
po zwa la ją cą na pre cy zyj ny
pod jazd urzą dze niem ha ko -
wym pod ucho kon te ne ra

f No śność tyl nej osi jest rów -
na aż 6.000 kg dzię ki cze -
mu nie ma obaw o jej prze -
cią że nie, na wet przy ob słu -
dze cięż kich kon te ne rów,
na przy kład z gru zem

http://isuzu.auto.pl/
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Wy so kie ocze ki wa nia zna ko mi cie speł nia Ive co
Stra lis wy po sa żo ny w za bu do wę Eko cel. Mo gli -
śmy się o tym prze ko nać w cza sie te stu re dak cyj -
ne go zre ali zo wa ne go we współ pra cy z war szaw -
skim Re mon di sem. Po jazd ja ki od da no nam
do dys po zy cji miał 3-osio we pod wo zie o roz sta -
wie osi 3.800 mm. Za osią na pę do wą umiesz czo -
no wle czo ną oś kie ro wa ną. W przy pad ku śmie -
ciar ki ta kie roz wią za nie jest szcze gól nie mi le wi -
dzia ne. Po pierw sze sku tecz nie „na rzu ca” tył sa -
mo cho du, dzię ki cze mu moż na nim wje chać
w miej sca nie do stęp ne dla cię ża ró wek 3-osio -
wych bez skręt nej tyl nej osi,  a w wie lu sy tu acjach
ogra ni cza licz bę ma new rów, ja kie trze ba wy ko nać
przy pod jeź dzie pod al tan kę śmiet ni ko wą. Ste ro -
wa na tyl na oś zna ko mi cie po ma ga też w prze ci -
ska niu się mię dzy oso bów ka mi – więk szość kie -
row ców za po mi na, że prze jazd mu si być droż ny,
za rów no dla śmie ciar ki, jak i służb ra tow ni czych.
Na cia snych osie dlach trze ba się więc wy ka zać ol -
brzy mią zręcz no ścią i pre cy zją w kie ro wa niu po -
jaz dem. To pod wo zie zna ko mi cie spraw dza się
też przy pry wat nych po se sjach, bo ich ob słu ga
bez moż li wo ści jak naj bliż sze go do jaz du
do opróż nia nych po jem ni ków jest bar dzo trud na,
zwłasz cza w okre sie zi mo wym. Przy do mach
z wła sną in sta la cją ogrze wa nia czę sto moż na spo -
tkać się z po pio łem za le wa nym wo dą. Kosz z ta -
ką za war to ścią wa ży kil ka dzie siąt ki lo gra mów,
więc prze cią gnię cie go po tra wie czy śnie gu na -

wet na nie wiel kim od cin ku spra wia du ży kło pot.
Skraj na tyl na oś jest do dat ko wo pod no szo na, dla -
te go w cza sie jaz dy „na pu sto” lub z nie wiel kim
ob cią że niem, gdy nie trze ba wy ko ny wać „cia -
snych” ma new rów, w ła twy spo sób moż na
oszczę dzać za mon to wa ne na niej ogu mie nie.
Dru gą waż ną ko rzy ścią wy ni ka ją cą z za sto so wa -
nia trze ciej osi są zwięk szo ne moż li wo ści trans por -
to we śmie ciar ki. Ta ki po jazd ma DMC rów ną 26
ton, co po od ję ciu ma sy wła snej 15.5 tony ozna -
cza ła dow ność 10.5 tony. Jest ona w zu peł no ści
wy star cza ją ca na wet przy ob słu dze dłuż szych „tra -
só wek”, dla te go kie row ca mo że mieć pew ność, że
je go sa mo chód nie bę dzie prze cią żo ny.

POJAZDY KOMUNALNE
www.iveco.pl

Ive co Stra lis Hi -Stre et 260S33
na te stach w Re mon di sie 
Ive co Stra lis Hi -Stre et 260S33 
na te stach w Re mon di sie

Pra ca służb oczysz cza nia miast jest nie zwy kle od po wie dzial na. By prze bie ga ła spraw nie i bez -
pro ble mo wo mu si być wła ści wie za pla no wa na. Znacz nie ła twiej wy ko ny wać ją moż na, gdy dys -
po nu je się od po wied niej kla sy sprzę tem. 

a Ive co Stra lis z sil ni kiem
o mo cy 330 KM i au to ma -
tycz ną skrzy nią bie gów
Allison po zwa la na bar dzo
spraw ne po ru sza nie się
po mie ście, co jest szcze -
gól nie waż ne przy od da lo -
nych od sie bie punk tach od -
bio ru od pa dów

s Za sto so wa ne urzą dze nie za -
sy po we SK200 po zwa la
na za ła du nek ty po wych po -
jem ni ków, choć dzię ki ni skiej
kra wę dzi za sy pu moż li wa
jest wy god na zbiór ka od pa -
dów gro ma dzo nych lu zem,
w tym wiel ko ga ba ry to wych

http://www.iveco.pl
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kie row ca war szaw skie go Re mon di su. Ni skie zu -
ży cie pa li wa to za słu ga no wo cze sne go sil ni ka,
ale tak że od po wied nio ze stop nio wa nej i za pro -
gra mo wa nej skrzy ni bie gów. Ja dąc rów no mier -
nie, na wet przy pręd ko ści 50 km/h prze kład nia
szyb ko za łą cza naj wyż sze bieg, co skut ku je bar -
dzo eko no micz ny mi ob ro ta mi sil ni ka wy no szą -
cy mi 1.200 obr./min, od któ rych za czy na się
„zie lo ne po le” ob ro to mie rza, roz cią gnię te
do war to ści 1.700 obr./min. Po przy spie sze niu
do pręd ko ści 70 km/h, rzad ko prze kra cza ną
przez śmie ciar kę ob słu gu ją cą mia sto, ob ro ty sil -
ni ka na dal nie są wy so kie i wy no szą 1.400
obr./min. Na uwa gę za słu gu je też wy so ka kul tu -
ra pra cy prze kład ni Al li son. – Choć jeż dżę śmie -
ciar ka mi po nad 20 lat, to w żad nej nie by ło au to -

ma tu. Wsia da jąc do te sto we go sa mo cho du mia -
łem więc pew ne oba wy czy so bie po ra dzę, ale
do do brych rze czy ła two się przy zwy cza ić.
Przy tej skrzy ni wy bie ram tyl ko kie ru nek jaz dy,
resz tę za ła twia gaz i ha mu lec. Po do ba mi się, że
sa mo chód peł za przy ma new ro wa niu, a ja go
wte dy po wstrzy mu ję ha mul cem i nie mu szę je -
chać na pół sprzę gle – do da je Je rzy Po łeć.
Dla kom for tu i bez pie czeń stwa jaz dy, w przed nim
za wie sze niu za sto so wa no wzmoc nio ne re so ry pa -
ra bo licz ne, z ty łu mie chy po wietrz ne. No śność
przed niej i tyl nej osi wy no si po 7.500 kg, środ ko -
wej 11.500 kg. Od po wied nio skon fi gu ro wa ny
układ za pew nia bar dzo do bre pro wa dze nie po jaz -
du na nie rów nych dro gach i za po bie ga nad mier -
nym prze chy łom wy so kie go nad wo zia przy szyb -
ciej po ko ny wa nych za krę tach. Ja dąc osie dlo wy mi
ulicz ka mi nie spo sób ustrzec się przed pro ga mi
zwal nia ją cy mi, ale te sto wy Stra lis gład ko po ko nu -
je ta kie prze szko dy i nie zmu sza kie row cy do nie -
mal cał ko wi te go za trzy ma nia sa mo cho du.
W ukła dzie ha mul co wym za sto so wa no me cha ni -
zmy tar czo we przy wszyst kich ko łach, wspo ma -
ga ne przez dwu stop nio wy ha mu lec wy de cho wy
uru cha mia ny ręcz nie, bądź au to ma tycz nie. Jest
on bar dzo sku tecz ny na wet przy niż szych ob ro -
tach sil ni ka i czuć je go dzia ła nie jesz cze
przy pręd ko ści rzę du 20 km/h, dla te go śmia ło

Źró dłem na pę du te sto we go Ive co był 6-cy lin dro wy
sil nik rzę do wy Cur sor 9 o po jem no ści 8.710 cm3,
speł nia ją cy nor mę emi sji spa lin Eu ro VI. W po rów -
na niu do ana lo gicz nej jed nost ki pod po rząd ko wa -
nej re gu la cjom Eu ro V/EEV ma on wie le róż nic kon -
struk cyj nych. Wśród naj waż niej szych jest po więk -
szo na po jem ność sko ko wa (wcze śniej 7.790 cm3),
wzmoc nio ny ze spół kor bo wy i gło wi ca cy lin drów,
wie lo krot ny wtrysk Com mon -Ra il CRS 3.3 z tzw.
póź nym do try skiem i ci śnie niem prze kra cza ją -
cym 2.200 ba rów, ulep szo ne od po wie trza nie
skrzy ni kor bo wej oraz zwięk szo na o 30% moc ha -
mul ca sil ni ko we go (do dat ko wa kla pa dła wią ca).
Zgod ność z nor mą Eu ro VI zo sta ła osią gnię ta
za po mo cą tech no lo gii Hi -SCR z pa syw nym fil trem
czą stek sta łych. W po rów na niu do sys te mu kom -
bi no wa ne go (SCR+EGR), ta ki układ jest lżej szy,
prost szy w ob słu dze i zaj mu je mniej miej sca. Jed -
nost ka ja ką za sto so wa no w eg zem pla rzu te sto wym
zo sta ła wy re gu lo wa na na moc 243 kW (330 KM)
i za pew nia mak sy mal ny mo ment 1.400 Nm, do -
stęp ny już od 1.100 obr./min. Z sil ni kiem współ pra -
cu je au to ma tycz na, 6-stop nio wa skrzy nia bie gów
Al li son 3200. Ma ona hy dro ki ne tycz ny zmien nik
mo men tu, któ ry do sko na le spraw dza się w przy -
pad ku za dań wy ma ga ją cych czę ste go za trzy my wa -
nia się, ta kich jak do wóz za opa trze nia w mia stach
lub świad cze nie usług ko mu nal nych. Prze kład nia
jest ob słu gi wa na za po mo cą trzech kla wi szy w ta -
bli cy roz dziel czej i wie lo funk cyj nej dźwi gni z pra -
wej stro ny ko lum ny kie row ni cy. Za leż nie od pre fe -
ren cji kie row cy mo że pra co wać w try bie au to ma -
tycz nym lub ręcz nym z se kwen cyj ną zmia ną bie -
gów, ale od po wied nie do pra co wa nie ukła du po -
zwa la cał ko wi cie zdać się na elek tro ni kę. W ten
spo sób ła two osią gnąć wy so ką płyn ność jaz dy,
a jed no cze śnie ni skie zu ży cie pa li wa.
Układ na pę do wy za sto so wa ny w te sto wym Stra -
li sie nie po zo sta wia nic do ży cze nia. Sa mo chód
ła two na bie ra pręd ko ści na wet pod ob cią że -
niem, umoż li wia jąc spraw ne prze miesz cza nie
się mię dzy ko lej ny mi miej sca mi od bio ru od pa -
dów. Pod czas jed nej zmia ny w Re mon di sie te -
sto wa śmie ciar ka po ko na ła dy stans 122 ki lo me -
trów, na któ rym śred nie zu ży cie pa li wa wy nio -
sło 43,5 dm3/100 km. – Je stem po zy tyw nie za -
sko czo ny ta kim spa la niem, bo jeź dzi łem nor mal -
nie, a nie na wy nik. Są dzę, że przy ła god niej szym
ope ro wa niu ga zem z ła two ścią moż na by ło by
mieć trój kę z przo du – prze ko nu je Je rzy Po łeć,

d Skręt na tyl na oś wy ma ga
pew ne go przy zwy cza je nia,
ale istot nie ogra ni cza pro -
mień za wra ca nia, uła twia jąc
do jazd do al tan ki śmiet ni ko -
wej na cia snych po se sjach 

a Wy ła du nek od pa dów za po -
mo cą pły ty wy py cha ją cej
trwa do słow nie chwi lę. Dzię -
ki te mu moż li wy jest szyb ki
pod jazd pod pry zmę ko lej -
nej śmie ciar ki

a Je rzy Po łeć, kie row ca pra -
cu ją cy w war szaw skim Re -
mon di sie bar dzo po zy tyw nie
wy po wia da się o te sto wej
śmie ciar ce na pod wo ziu Ive -
co Stra lis. Chwa li ją przede
wszyst kim za ni skie zu ży cie
pa li wa, ni ski po ziom ha ła su
we wnę trzu ka bi ny oraz funk -
cjo nal ność au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów Al li son
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mo że być wy ko rzy sty wa ny w ru chu miej skim, np.
przy do jeź dzie do „świa teł” czy przejść dla pie -
szych. Uży wa nie ha mul ców za sad ni czych ogra -
ni cza się wte dy tyl ko do sy tu acji awa ryj nych i po -
trze by cał ko wi te go za trzy ma nia po jaz du, dla te go
bar dzo ła two je oszczę dzać.
Te sto wy po jazd zo stał wy po sa żo ny w ka bi nę
dzien ną AD -LR z za wie sze niem me cha nicz nym,
do któ rej pro wa dzą trzy stop nie wej ścio we z ni -
sko umiesz czo ny mi po rę cza mi. W czę stym wcho -
dze niu i wy cho dze niu z szo fer ki po ma ga ją sze ro -
ko otwie ra ne drzwi (do ką ta pro ste go), z od po -
wied nią blo ka dą w skraj nej po zy cji. Kie row ca ani
je go po moc ni cy nie mu szą więc mieć obaw, że
zo sta ną ude rze ni w ple cy np. na po chy łym te re -
nie czy pod czas sil niej sze go po dmu chu wia tru.
Za sto so wa na ka bi na jest bar dzo uni wer sal na po -
nie waż na tu ne lu sil ni ka za mon to wa no do dat ko -
wy, peł no wy mia ro wy fo tel ze skła da nym opar -
ciem i trzy punk to wy mi pa sa mi bez pie czeń stwa.
Dzię ki te mu po jazd mo że być wy ko rzy sty wa ny
za rów no przez za ło gi 2-, jak i 3-oso bo we. Ca ły fo -
tel zo stał umiesz czo ny nie co wy żej, a w środ ko -
wej kon so li przy go to wa no po dest na le wą sto pę.
W ten spo sób środ ko wy pa sa żer ma wy star cza -
ją cą ilość miej sca na no gi i na wet dłuż sze prze -
jaz dy nie bę dą spra wia ły mu żad ne go pro ble mu.
Za opar cia mi skraj nych fo te li jest dość prze strze -
ni by zmie ścić nie tyl ko ga śni cę, pod no śnik czy
ze staw nie zbęd nych na rzę dzi, ale rów nież rze czy
oso bi ste za ło gi. W ca łej ka bi nie znajduje się mnó -
stwo pół ek, schow ków i wnęk na bu tel ki z na po -
ja mi, uła twia ją cych prze cho wy wa nie pod ręcz -
nych przed mio tów.

Na pod wo ziu te sto we go Stra li sa za mon to wa no
no wo cze sną za bu do wę do zbie ra nia i wy wo zu
od pa dów sta łych Eko cel z se rii Me dium XL. Jej
za sad ni czą część sta no wi sztyw na, spa wa na
skrzynia sta lo wa do sto so wy wa na do każ de go ty -
pu pod wo zia, dzię ki cze mu za pew nio ne jest opty -
mal ne wy ko rzy sta nie prze strze ni mię dzy za bu do -
wą i ka bi ną w ce lu lep sze go roz kła du ob cią że nia
osi. Wy ła du nek zgro ma dzo nych od pa dów od by -
wa się po przez pły tę wy py cha ją cą na pę dza ną si -
łow ni kiem te le sko po wym dwu stron ne go dzia ła -
nia. Dla za pew nie nia jak naj więk szej nie za wod -
no ści, me cha nizm wy po sa żo no w spe cjal ne pro -

wad ni ce oraz kloc ki śli zgo we zmniej sza ją ce tar -
cie. Pod czas za ła dun ku pły ta wy py cha ją ca peł ni
funk cję prze gro dy opo ro wej, uła twia jąc za gęsz -
cza nie od pa dów. Dla uzy ska nia od po wied nie go
stop nia zgnio tu gro ma dzo ne go ma te ria łu, w in -
sta la cji hy drau licz nej jest utrzy my wa ne prze ciw ci -
śnie nie. Tyl ną część za bu do wy two rzy od chy la ny
do gó ry od włok z me cha ni zmem za ła dun ko wym
i zgar nia ją cym. Urzą dze nie za sy po we SK200 jest
przy sto so wa ne do ob słu gi m.in. po jem ni ków
okrą głych 90/110 li trów, MGB 120/240 li trów,
MGB 660/770 li trów z po kry wą pła ską z two rzy wa
sztucz ne go, MGB 770/1100 li trów z po kry wą
prze su wa ną ze sta li oraz MGB 1100 li trów z po -
kry wą prze su wa ną z two rzy wa sztucz ne go.
Ob słu ga śmie ciar ki jest bar dzo pro sta. Za syp mo -
że być wy ko ny wa ny sto jąc z le wej lub pra wej
stro ny po jaz du. Pod no sze nie od wło ka oraz ste -
ro wa nie pły tą wy py cha ją cą stan dar do wo od by wa
się za po mo cą ter mi na la za mon to wa ne go w ka -
bi nie. Opusz cza nie od wło ka jest moż li we z ze -
wnątrz po jaz du, ale zgod nie z nor mą EN 1501-1
wy ma ga obu ręcz nej ob słu gi. Bar dzo przy dat nym
roz wią za niem jest sys tem bez piecz ne go co fa nia,
obej mu ją cy ka me rę ty pu Bri ga de VBV 750B z 5-
ca lo wym mo ni to rem umiesz czo nym w ka bi nie.
Ze staw ten w zna czą cy spo sób uła twia ma new -
ro wa nie ty łem, ale przy da je się rów nież pod czas
jaz dy do przo du, np. na cmen ta rzach al bo mię -
dzy cia sno za par ko wa ny mi sa mo cho da mi, gdzie
na wet przy lek kim skrę cie kie row ni cą ła two za wa -
dzić o prze szko dę dłu gim zwi sem po jaz du. Ze -
staw ten po zwa la rów nież na ko mu ni ka cję mię -
dzy kie row cą, a po moc ni kiem, tym sa mym zwięk -
sza jąc bez pie czeń stwo pra cy.
Te sto wa śmie ciar ka to prze my śla na kon struk cja,
uwzględ nia ją ca po trze by róż nych przed się -
biorstw wy spe cja li zo wa nych w zbiór ce od pa dów.
Za pew nia du że moż li wo ści trans por to we, a do te -
go jest bar dzo zwrot na i eko no micz na. W peł ni
au to ma tycz na skrzy nia bie gów Al li son zna czą co
od cią ża kie row cę, umoż li wia jąc lep szą kon cen -
tra cję nad spraw nym i pre cy zyj nym do jaz dem
pod ob słu gi wa ne po se sje. 

Dzię ku je my fir mie Re mon dis 
za po moc w re ali za cji te stu.

POJAZDY KOMUNALNE

d Ta bli ca roz dziel cza nie po zo -
sta wia nic do ży cze nia. Za je -
dy ny, w do dat ku su biek tyw ny
man ka ment, moż na uznać
ko ło kie row ni cy, któ re
przy wy so ce sku tecz nym
wspo ma ga niu nie po win no
być ta kie du że. Je go wiel -
kość jest ide al na dla sa mo -
cho dów ope ru ją cych w trans -
por cie dłu go dy stan so wym,
bo po zwa la na wy god ne
i sze ro kie opar cie rąk, ale
przy dys try bu cji czy „ko mu -
nal ce”, gdzie trze ba wy ko ny -
wać du żo ma new rów, mo gło -
by być mniej sze, a tym sa -
mym bar dziej po ręcz ne

a Ive co ma bar dzo wie le cie -
ka wych po my słów. Za przy -
kład mo że po słu żyć kom pu -
ter po kła do wy, w któ rym ze -
ro wa nie jed ne go z dwóch
ze sta wów da nych tra sy jest
za bez pie czo ne ha słem. Ta -
kie roz wią za nie po zwa la wła -
ści cie lo wi po jaz du na do -
kład ne spraw dze nie rze czy -
wi ste go wy ni ku zu ży cia pa li -
wa osią gnię te go przez da ne -
go kie row cę czy licz by prze -
by tych ki lo me trów

f Środ ko wy fo tel jest pod wyż -
szo ny i do su nię ty do tyl nej
ścia ny, dla te go prze by wa ją ca
na nim oso ba ma od po wied -
nią ilość miej sca na no gi
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ra wy ko rzy sty wa ła śmie ciar ki z bocz nym za ła dun -
kiem. Wy po sa żo no je w au to ma tycz ne skrzy nie
bie gów Al li son, któ re zna ko mi cie nada wa ły się
do za sto so wa nia w uni ka to wych po jaz dach.
Pierw sze czte ry ta kie śmie ciar ki skie ro wa no na te -
sty w Bar ce lo nie. Wszyst kie sa mo cho dy prze szły
je na ty le po myśl nie, że zo sta ły wpro wa dzo ne
do ob słu gi ca łej Ka ta lo nii. Z tych czte rech po jaz -
dów Ive co, mo del EuroCargo 174E24 pra cu je
w We ne cji do dzi siaj. W kom ple cie z ory gi nal ną
prze kład nią Al li son MT647 za mon to wa ną po -
nad 20 lat te mu, ni gdy nie spra wił żad ne go pro -
ble mu – przez ten czas wy ko ny wa no je dy nie
okre so we czyn no ści ob słu go we.
Fir ma VE RI TAS za mó wi ła au to ma tycz ne skrzy nie
bie gów Al li son rów nież w swo ich pię ciu sa mo cho -
dach do staw czych. – Po jaz dy te wy ko rzy stu je my
do od bio ru od pa dów w try bie od drzwi do drzwi
w mia stach Mo glia no Ve ne to i San Donà di Pia ve.
Dzię ki prze kład ni Al li son są one nie tyl ko ła twiej -
sze i przy jem niej sze w pro wa dze niu, ale wy róż nia -
ją się też niż szym zu ży ciem pa li wa w po rów na niu
do ana lo gicz nych sa mo cho dów wy po sa żo nych
w skrzy nie ręcz ne – do da je Mau ro Zen ti li ni. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.allisontransmission.com

Cię ża rów ki VE RI TAS z au to ma tycz ną skrzy nią bie -
gów Al li son Se rii 3000 są wy ko rzy sty wa ne
do zbiór ki i trans por tu su chych od pa dów or ga nicz -
nych, w tym zie lo nych oraz ma te ria łów ta kich jak
pa pier, szkło czy alu mi nium. Dzię ki no wo cze snym
tech no lo giom, tyl ko 5% tych od pa dów tra fia
na skła do wi sko. Resz ta jest od zy ski wa na i prze -
twa rza na w ce lu po now ne go wy ko rzy sta nia lub
słu ży do pro duk cji pa li wa al ter na tyw ne go (RDF).
Ca ła flo ta VE RI TAS obej mu je 250 po jaz dów. Są to
głów nie sa mo cho dy cię ża ro we Ive co o do pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej od 3,5 do 26 ton. Więk -
szość z nich jest na pę dza na sil ni ka mi wy so ko -
pręż ny mi, choć kil ka mniej szych po jaz dów ma
jed nost ki za si la ne ga zem ziem nym. Wśród nich
jest kil ka mo de li Da ily, któ re spe cjal nie dla po trzeb
VE RI TAS zo sta ły wy po sa żo ne w prze kład nię
Allison. Zda niem Mau ro Zen ti li ni, kie row ni ka flo ty
wło skie go przed się bior stwa, po jaz dy te są eks plo -
ato wa ne bar dzo in ten syw nie, co oczy wi ście ma
du ży wpływ na zu ży cie ukła du na pę do we go.
Z dru giej stro ny wy ko rzy stu ją je róż ni kie row cy,
a więc z róż nym po zio mem do świad cze nia i umie -
jęt no ści. – W po jaz dach z au to ma tycz ną skrzy nią
bie gów Al li son nie ma tra dy cyj ne go sprzę gła i in -
nych ele men tów, któ re szyb ko się zu ży wa ją, jak
np. sprzę gło cier ne czy ko ło za ma cho we. Ich na -
pra wa jest dro ga i zaj mu je du żo cza su, a każ dy nie -
pla no wa ny prze stój sa mo cho du dez or ga ni zu je
nam pra cę. Prze kład nię Al li son bar dzo po zy tyw nie
oce nia ją też na si kie row cy, szcze gól ni ci, któ rzy
ope ru ją na tra sach wy ma ga ją cych czę stych star -
tów i za trzy mań – opo wia da Mau ro Zen ti li ni.
Dwa dzie ścia lat te mu VE RI TAS (wów czas AMIU)
by ła pierw szą fir mą ko mu nal ną we Wło szech, któ -

Ko lej ne po jaz dy z prze kład nią Al li son 
we flo cie VE RI TAS
Ja ko wio dą ca or ga ni za cja we Wło szech dzia ła ją ca na rzecz ochro ny śro do wi ska, fir ma VERITAS 
(Ve ne zia na Ener gia Ri sor se Idri che Ter ri to rio Am bien te Se rvi zi) za rzą dza ca łym cy klem prze twa rza nia
od pa dów, po cząw szy od ich zbiór ki po uniesz ko dli wia nie i od zysk su row ców wtór nych. Do od bio ru
po nad 507 ty się cy ton od pa dów w cią gu ro ku, z któ rych aż 95% pod le ga re cy klin go wi, VE RI TAS wy ko -
rzy stu je flo tę 75 po jaz dów cię ża ro wych wy po sa żo nych w au to ma tycz ne skrzy nie bie gów Al li son.

a Śmie ciar ki Ive co wy po sa żo ne
w prze kład nię au to ma tycz ną
Al li son przed sie dzi bą fir my
VE RI TAS, a na ich tle od le -
wej: Mau ro Zen ti li ni, kie row -
nik flo ty VE RI TAS i je go ko le -
ga Mau ro Pa squ ala to oraz
kie row ca Ales san dro De Pie ri

f Dzię ki na wet sied miu prze ło -
że niom, z cze go dwa ostat -
nie to nad bie gi, w peł ni au -
to ma tycz na skrzy nia bie gów
Al li son Se rii 3000 do sko na le
spraw dza się w po jaz dach
użyt ko wych śred niej wiel ko -
ści o mo cy do 450 KM 

s Ive co Eu ro car go ze skrzy nią
au to ma tycz ną Al li son i za bu -
do wą z bocz nym za ła dun -
kiem pra cu je m.in. na pla cu
Św. Mar ka w We ne cji, do któ -
re go przy pły wa na pro mie

http://www.allisontransmission.com/
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Jed nym z al ter na tyw nych źró deł ener gii wy ko rzy -
sty wa nych przez Re nault Trucks do na pę du po -
jaz dów jest sprę żo ny gaz ziem ny (CNG). To
spraw dzo ne pa li wo w po łą cze niu z doj rza łą tech -
no lo gią sil ni ko wą gwa ran tu je nie wiel ką emi sję za -
nie czysz czeń – spa li ny są nie mal cał ko wi cie wol -
ne od czą stek sta łych, dy mu i za pa chu. Co wię -
cej, w wa run kach eks plo ata cji miej skiej, po jazd
ga zo wy za pew nia za sięg po rów ny wal ny z po jaz -
dem na pę dza nym sil ni kiem wy so ko pręż nym.
Naj now szą pro po zy cją Re nault Trucks le gi ty mu ją -
cą się ty mi wszyst ki mi za le ta mi jest mo del D Wide
CNG Eu ro 6. Mo że być on za si la ny za rów no ga -
zem ziem nym, jak i bio ga zem (bio me ta nem). Bio -
gaz jest pa li wem od na wial nym, po zy ski wa nym
z ma te ria łów or ga nicz nych, któ re go spa la niu to -
wa rzy szy znacz nie mniej sza emi sja CO2 niż
w przy pad ku ole ju na pę do we go. Dla te go po jaz dy
za si la ne bio ga zem bar dzo czę sto znaj du ją za sto -
so wa nie na ob sza rach miej skich i pod miej skich.
Są chęt nie wy bie ra ne przez lo kal ne wła dze do np.
do utrzy ma nia czy sto ści ulic, od bio ru od pa dów
czy trans por tu dys try bu cyj ne go.
Re nault Trucks D Wi de CNG jest wy po sa żo ny
w no wy, 6-cy lin dro wy sil nik NGT9 Eu ro 6 o po -
jem no ści sko ko wej 9 li trów i mo cy mak sy mal -
nej 320 KM. Za pew nia dy na mi kę i kom fort jaz dy
po rów ny wal ne ze swo im od po wied ni kiem za si la -
nym ole jem na pę do wym. Jed nost ka ta roz wi ja
jed nak więk szy mo ment ob ro to wy (1356 Nm)
i pra cu je ci szej. Mo del Re nault Trucks D Wi de
CNG wy stę pu je w dwóch wer sjach: 4x2 o DMC 19

ton oraz 6x2 o DMC 26 ton. Jest ofe ro wa ny z ka -
bi ną dzien ną i roz sta wem osi w za kre sie od 3.500
do 4.750 mm. W wa run kach miej skich za pew nia
mak sy mal ny za sięg do 400 km.
Z ga zo wym sil ni kiem Re nault Trucks D Wi de CNG
Eu ro 6 współ pra cu je w peł ni au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów Al li son se rii 3200, do sto so wa na
do spe cy fi ki trans por tu ko mu nal ne go. Po dob nie
jak w przy pad ku wer sji wy so ko pręż nej, skrzy nia
bie gów D Wi de CNG po sia da funk cję au to ma -
tycz ne go prze cho dze nia z po ło że nia neu tral ne go
w tryb jaz dy i na od wrót. Dzię ki te mu kie row ca
mo że np. ak ty wo wać układ wy wro tu, bez ko -
niecz no ści ręcz ne go prze łą cza nia skrzy ni bie gów
w po ło że nie neu tral ne.
Za leż nie od po trzeb mo del Re nault Trucks D Wi -
de CNG mo że być wy po sa żo ny w je den z dwóch
ze sta wów zbior ni ków ga zu sprę żo ne go pod ci -
śnie niem 200 ba rów: sześć bu tli o łącz nej po jem -
no ści 600 dm3 (90 kg) lub osiem bu tli o łącz nej
po jem ność 800 dm3 (120 kg). W ce lu przy sto so -
wa nia po jaz du do stan dar dów sto so wa nych
przez eu ro pej skich do staw ców ga zu ma on przy -
łą cza tan ko wa nia ty pu NGV1 lub NGV2. Sta lo we
bu tle wy trzy mu ją ci śnie nie 500 ba rów, a więc 2,5-
krot nie więk sze od ci śnie nia no mi nal ne go. Pro -
du cent za pew nia o ich trwa ło ści użyt ko wej prze -
kra cza ją cej 20 lat.
Po jaz dy Re nault Trucks D Wi de CNG są pro du ko -
wa ne w Bla invil le -sur -Or ne w de par ta men cie Ca lva -
dos (Fran cja), a ich ob słu gę po sprze da żo wą pro -
wa dzi eu ro pej ska sieć ser wi so wa Re nault Trucks.

www.renault-trucks.pl

Gazowe Eu ro 6 w ofer cie Re nault Trucks
Re nault Trucks od ro ku 2004 opra co wu je i sprze da je po jaz dy dys try bu cyj ne za si la ne sprę żo -
nym ga zem ziem nym. Obec nie do ofer ty fir my do łą czył mo del D Wi de CNG, wy po sa żo ny w no -
wy 9-li tro wy sil nik ga zo wy o mo cy 320 KM, speł nia ją cy nor my emi sji spa lin Eu ro 6.

a Po jaz dy za si la ne sprę żo nym
ga zem ziem nym (CNG) są
nie tyl ko tań sze w eks plo ata -
cji, ale przede wszyst kim
pra cu ją ci szej i emi tu ją
znacz nie mniej za nie czysz -
czeń. Spra wia to, że co raz
czę ściej znaj du ją za sto so -
wa nie w noc nej dys try bu cji
i od bio rze od pa dów

a W Re nault Trucks D Wi de
CNG sto so wa ne są dwa
przy łą cza CNG, tj. ty pu
NGV1 lub NGV2. Kom ple tu -
jąc po jazd moż na też wy -
brać pa kiet bu tli o po jem no -
ści geo me trycz nej 600
lub 800 li trów

http://www.renault-trucks.pl/
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Ro dzin na fir ma F.X. Me il ler zo sta ła za ło żo na po -
nad 160 lat te mu. Wszyst ko za czę ło się od ba war -
skiej fa bry ki na rzę dzi, w któ rej opra co wa no ręcz -
ny pod no śnik zę bat ko wy do ła twe go prze chy la -
nia skrzyń ła dun ko wych, za sto so wa ny po pew -
nym cza sie w pierw szej au tor skiej wy wrot ce.
W 1925 fir ma skon stru owa ła pierw szy si łow nik hy -
drau licz ny, sta no wią cy ogrom ny prze łom w po jaz -
dach sa mo wy ła dow czych. Obec nie F.X. Me il ler
za trud nia oko ło 1.500 osób, po sia da 9 za kła -
dów pro duk cyj nych i po nad 400 warsz ta tów
ser wi so wych. Dwie naj waż niej sze fa bry ki są zlo -
ka li zo wa ne w Mo na chium i Sla nach (Cze chy).
W pierw szej z nich po wsta ją wszyst kie kom po -
nen ty hy drau licz ne (ta kie jak si łow ni ki, pom py,
za wo ry itp.) i od by wa się wstęp ny mon taż urzą -

dzeń ha ko wych i bra mo wych. Dru ga wy twa rza
kom po nen ty sta lo we, ta kie jak ra my głów ne
i po śred nie, ra my do urzą dzeń ha ko wych i bra -
mo wych, nad wo zia skrzy nio we, trój stron ne czy
ty pu half -pi pe. Po zo sta łe pla ców ki w Niem czech
(Karls ru he, Ulm, Dus sel dorf), Au strii (Wa idho fen
i Asten), Tur cji (Sa ka rya) i Nie po ło mi cach to za -
kła dy mon ta żo we.
Fir ma Me il ler Pol ska zo sta ła utwo rzo na w ma -
ju 2006 ro ku. Nie dłu go po tem wy bu do wa no no -
wo cze sny za kład pro duk cyj ny o po wierzch -
ni 3.000 m2 z wła sną la kier nią, któ ry tyl ko
przy jed nej zmia nie mo że rocz nie za bu do wy wać
oko ło 350 po jaz dów. Od dwóch la ta dzia ła rów -
nież ma ga zyn cen tral ny, dys try bu ują cy czę ści za -
mien ne do oko ło 30 au to ry zo wa nych part ne rów
ser wi so wych oraz bez po śred nio do klien tów.
Dzię ki te mu każ dy z użyt kow ni ków pro duk tów
Me il ler -Kip per mo że li czyć na pro fe sjo nal ną ob -
słu gę po sprze da żo wą, gwa ran tu ją cą peł ną do -
stęp ność wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu. 
F.X. Me il ler ma czte ry za sad ni cze ga łę zie pro duk -
cyj ne. Są to za bu do wy sa mo wy ła dow cze, za bu do -
wy ko mu nal ne, ele men ty i kom plet ne ukła dy hy -
drau li ki si ło wej oraz drzwi do wind. Głów ne pro -
duk ty fir my to wy wrot ka trój stron na, wy wrot ka tyl -
noz sy po wa, na cze pa wy wrot ka, urzą dze nia ha ko -
we i bra mo we oraz wy ro by kom ple men tar ne, czy li
mul da do as fal tu, przy cze pa cen tral no osio wa,
przy cze pa do trans por tu kon te ne rów i sys te my wy -
mien ne. Ca łość tej ga my jest sprze da wa na rów -
nież w Pol sce – od naj mniej szych do naj więk szych
po jaz dów, łącz nie z sys te ma mi wy mien ny mi.

www.meillerpolska.pl

Wydajny transport komunalny z Meiller-Kipper
Na te re nie za kła du pro duk cyj ne go w Nie po ło mi cach fir ma Me il ler Pol ska zor ga ni zo wa ła pre -
zen ta cję ze sta wu przy cze po we go do prze wo zu kon te ne rów. Każ dy z uczest ni ków spo tka nia
miał oka zję nie tyl ko za po znać się z no wo cze sny mi i cie ka wy mi roz wią za nia mi kon struk cyj ny -
mi pro po no wa ny mi przez F.X. Me il ler, ale tak że spró bo wać swo ich sił w wy ko ny wa niu róż nych
ope ra cji, z ja ki mi na co dzień zma ga ją się kie row cy ta kich po jaz dów.

a Choć urzą dze nie ha ko we
Me il ler -Kip per dzia ła bar dzo
pre cy zyj nie, a cię ża rów ką
Sca nia moż na je chać do -
słow nie na mi li me try, trze ba
przy znać, że spraw ne pod -
cze pie nie kon te ne ra czy
wło że nie go na przy cze pę
nie jest ła twe i wy ma ga
od kie row cy du żej wpra wy

s Kon te ner wy peł nio ny gru -
zem miał ma sę 15 ton,
ale 410-kon na Sca nia prak -
tycz nie nie od czu ła ta kie go
ob cią że nia. Wle czo na oś
skręt na do sko na le „za cie -
śnia” za krę ty, uła twia jąc jaz -
dę zwłasz cza po mie ście

http://www.meiller.com/?L=2
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i od por ność kon struk cji na skrę ca nie, przy jed no -
cze śnie nie wiel kiej wy so ko ści za bu do wy. Po zwa -
la to na znacz ne ob ni że nie środ ka cięż ko ści po -
jaz du, a tym sa mym uzy ska nie lep szej sta bil no -
ści. Za pre zen to wa ny sa mo chód zo stał wy po sa -
żo ny w bel kę prze ciw na jaz do wą za mo co wa ną
na ce ow ni kach two rzą cych pan to graf. Dzię ki niej
moż li wy jest prze wóz naj dłuż szych kon te ne rów,
bo wg wy tycz nych dy rek ty wy 70/221/EWG w po -
zy cji trans por to wej nie mo gą one wy sta wać po za
tyl ny zde rzak na od le głość więk szą niż 400 mm.
Waż ną za le tą urzą dzeń ha ko wych i bra mo wych
F.X. Me il ler jest kom plet ny układ hy drau licz ny
wła snej pro duk cji. Dzię ki te mu użyt kow nik za bu -
do wy mo że być pew ny wy so kiej ja ko ści ca łe go
ze spo łu, ale tak że gwa ran cji znacz nie prost szej
ob słu gi urzą dze nia i niż szych kosz tów ser wi so -
wych. Sto so wa ny układ jest wy so ko ci śnie nio wy,
a do je go na pę du w prze wa ża ją cej więk szo ści
przy pad ków są wy ko rzy sty wa ne pom py wie lo -
tłocz ko we. Pom py zę ba te wy stę pu ją tyl ko przy
ze sta wach hy drau li ki ko mu nal nej na pę dza nej
bez po śred nio od sil ni ka. Cie ka wą no wo ścią jest
za leż ny od ob cią że nia szyb ki tryb pra cy urzą -
dze nia ha ko we go, po zwa la ją cy na skró ce nie
cza su za ła dun ku kon te ne ra na wet o jed ną trze -
cią. Do dat ko wo au to ma tycz ne ste ro wa nie ukła -
du hy drau licz ne go za po bie ga nie ko rzyst nym
sko kom ci śnie nia i zwięk sza ob ro ty sil ni ka po -
jaz du tyl ko wte dy, gdy ist nie je rze czy wi ste za po -
trze bo wa nie na więk szą ilość ole ju. Prze kła da
się to na niż sze zu ży cie pa li wa, któ re za leż nie
od za sto so wa nia ha kow ca mo że przy no sić
oszczęd no ści rzę du 1.000 eu ro rocz nie.
Każ dy ha ko wiec, bra mo wiec czy wy wrot ka
Meiller-Kipper mo że być wy po sa żo na w sys tem
ste ro wa nia za po mo cą pi lo ta (i.s.a.r.-con trol).
Po zwa la on na zdal ną ob słu gę wszyst kich funk -
cji za bu do wy w od le gło ści do 30 me trów od po -
jaz du, a na wet wy łą cze nie i włą cze nie sil ni ka, co
po wo du je dal sze ob ni że nie zu ży cia pa li wa,
a tak że re duk cję ha ła su i emi sji szko dli wych
sub stan cji. Dys po nu jąc pi lo tem moż na z bli ska
ob ser wo wać ca ły pro ces wy ła dun ku, a tym sa -
mym za po biec np. nie po żą da nej sy tu acji.
Oprócz du żych, czy tel nie ozna czo nych przy ci -

POJAZDY KOMUNALNE

Pod czas po ka zu w Nie po ło mi cach za pre zen to -
wa no urzą dze nie ha ko we Me il ler RK 20.70
na pod wo ziu Sca nia G 410 LB 6x2 z przy cze pą
do prze wo zu kon te ne rów Me il ler BTA. Oba po jaz -
dy zo sta ły skom ple to wa ne w kon fi gu ra cji do ob -
słu gi kon te ne rów speł nia ją cych nor mę
DIN 30722. Sto so wa nie kon te ne rów pod po rząd -
ko wa nych jej wy ma ga niom umoż li wia sku tecz ne
za mo co wa nie po jem ni ków na stan dar do wych
trzpie niach blo ku ją cych. Dzię ki te mu nie ma ko -
niecz no ści mon ta żu blo ka dy hy drau licz nej kon te -
ne ra, któ ra zwięk sza sto pień skom pli ko wa nia
kon struk cji, jej cię żar i oczy wi ście ce nę. Z dru giej
stro ny blo ka da hy drau licz na po zwa la na ob słu gę
kon te ne rów wszyst kich ty pów, co oczy wi ście
zwięk sza uni wer sal ność po jaz du. Two rzą ją we -
wnętrz ne trzpie nie stoż ko we wy su wa ne hy drau -
licz nie, przy trzy mu ją ce po jem nik za ra mę.
Mo del RK 20.70 umożliwia obsługę kon te ne rów
o dłu go ści wnę trza do 7.000 mm. Jest to naj -
dłuż sze „roz sąd ne” urzą dze nie po zwa la ją ce
na two rze nie ze sta wów przy cze po wych bez
prze kra cza nia do pusz czal nej dłu go ści. Je go
ma sa wła sna wy no si 2.380 kg, a więc jest niż sza
na wet o 200-300 kg w po rów na niu do kon ku ren -
cyj nych roz wią zań. Za pew nia udźwig 20 ton
i mak sy mal ny kąt wy wro tu 47°.
Ce chą cha rak te ry stycz ną wszyst kich urzą dzeń
ha ko wych Me il ler -Kip per jest za mknię ty pro fil ra -
my, gwa ran tu ją cy od po wied nią wy trzy ma łość

d F.X. Me il ler w swo ich przy -
cze pach sto su je bież nie ze -
wnętrz ne, któ re zda niem
pro du cen ta le piej przy trzy -
mu ją kon te ner w sy tu acjach,
gdy po jem nik zo sta nie ze -
sta wio ny krzy wo i jed na z je -
go ro lek spad nie z po jaz du,
a rzad ko kie dy ope ra cje
prze ła dun ko we są wy ko ny -
wa ne na ide al nie pła skim
i utwar dzo nym te re nie

a Za sto so wa nie pro fi li za -
mknię tych i sta li o pod wyż -
szo nej wy trzy ma ło ści, spra -
wia że urzą dze nia ha ko we
Me il ler -Kip per ma ją nie wiel -
ką wy so kość, co po zy tyw nie
wpły wa na sta bil ność po jaz -
du z kon te ne rem

s Pod ła two od chy la nym pa -
ne lem bocz nym przy cze py
BTA kry je się ko ło za pa so -
we, za my ka ny na klucz po -
jem nik two rzy wo wy i prak -
tycz na skrzyn ka z alu mi nio -
wej bla chy per fo ro wa nej
do prze cho wy wa nia brud -
nych, za mo czo nych przed -
mio tów, jak np. siat ki do za -
bez pie cza nia prze wo żo ne -
go ła dun ku
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sków, znaj du je się w nim er go no micz ne po krę tło, po zwa la -
ją ce na pre cy zyj ną kon tro lę pręd ko ści po szcze gól ny ru chów
ro bo czych. Pi lot sys te mu i.s.a.r.-con trol jest mo co wa ny
w ka bi nie za po mo cą spe cjal ne go uchwy tu, któ ry jed no cze -
śnie słu ży do ła do wa nia ba te rii.
No we, dwu osio we przy cze py do trans por tu kon te ne rów cha -
rak te ry zu ją się ni ską ma są wła sną. Dzię ki prze my śla nej kon -
struk cji opra co wa nej przy wy ko rzy sta niu MES i za sto so wa niu
sta li drob no ziar ni stej o wy so kiej wy trzy ma ło ści, są one lżej sze
o oko ło 200 kg w po rów na niu do wcze śniej szych mo de li. Obec -
nie ma sa wła sna ta kiej przy cze py wy no si po ni żej 3,5 to ny.
Przy cze pa za pre zen to wa na w Nie po ło mi cach by ła wy po sa żo -
na w osie BPW z ha mul ca mi bęb no wy mi i ogu mie niem bliź -
nia czym o roz mia rze 265/70 R19,5. Ta ka kon fi gu ra cja za pew -
nia od po wied nią nie za wod ność po jaz du, a jed no cze śnie ni -
skie kosz ty eks plo ata cji. Po dwój ne ko ła są szcze gól nie ce nio -
ne przez kie row ców pra cu ją cych w trud nych wa run kach dro -
go wych (zwał ki, dro gi tech no lo gicz ne sła bej ja ko ści), bo
umoż li wia ją do jazd do ba zy czy ser wi su ogu mie nia na wet
z jed ną uszko dzo ną opo ną. Za leż nie od po trzeb czy pre fe ren -
cji klien ta, przy cze py BTA wy stę pu ją rów nież z ogu mie niem
po je dyn czym w roz mia rze 385/55 R22,5 oraz ha mul ca mi tar -
czo wy mi. Ta ka kon fi gu ra cja jest opty mal na, gdy ze staw po ru -
sza się głów nie po do brych na wierzch niach utwar dzo nych.

a Pod pię cie przy cze py do po jaz du cią gną ce go po wo du je au to ma tycz ne za blo ko wa nie
kon te ne ra, za po bie ga jąc jeź dzie ze sta wem bez za mo co wa ne go po jem ni ka. Po zwol -
nie niu blo kad na stę pu je au to ma tycz ne ob ni że nie za wie sze nia pneu ma tycz ne go przy -
cze py, uła twia jąc zdej mo wa nie i za kła da nie kon te ne ra

s Sys tem i.s.a.r.-con trol po zwa la na zdal ną ob słu gę wszyst kich funk cji hy drau licz -
nych za bu do wy w od le gło ści do 30 me trów od po jaz du.

http://www.meiller.com/?L=2
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Za sad ni czą część ofer ty sta no wią wła snej kon -
struk cji urzą dze nia ha ko we KH -Lift, prze zna czo -
ne do mon ta żu na pod wo ziach 2-osio wych. Do -
stęp ne są trzy ty py ha kow ców, tj. ZH6, ZH8
i ZH12, któ rych si ła za ła dun ko wa wy no si od po -
wied nio 6, 8 i 12 ton. Są one przy sto so wa ne
do współ pra cy z kon te ne ra mi KP7 i KP10 o dłu -
go ści w za kre sie 3.200-4.300 mm. Do ich pro duk -
cji jest sto so wa na stal Do mex o du żej wy trzy ma -
ło ści, dzię ki cze mu wszyst kie trzy kon struk cje
cha rak te ry zu ją się ni ską ma są wła sną. Hak ma
gra wi ta cyj ne za bez pie cze nia elip tycz ne, a ła du -
nek jest ła god nie prze su wa ny po so lid nych rol -
kach. Przy roz ła dun ku i za ła dun ku pu ste go kon -
te ne ra (lub ob cią żo ne go czę ścio wo) ist nie je moż -
li wość zwięk sze nia pręd ko ści po szcze gól nych ru -
chów ro bo czych, po przez od po wied nie prze łą -
cze nie dźwi gni ste ro wa nia. Za sto so wa ne si łow ni -
ki są wy po sa żo ne w za wo ry, któ re w przy pad ku
pęk nię cia lub ro ze rwa nia prze wo dów za po bie ga -
ją nie kon tro lo wa ne mu opad nię ciu ła dun ku
i uszko dze niu za bu do wy. Każ de ta kie urzą dze nie
fir my KH -Kip per ma hy drau licz ną blo ka dę kon te -
ne ra oraz ste ro wa nie z ka bi ny kie row cy. Dla za -
pew nie nia jak naj wyż sze go po zio mu bez pie czeń -
stwa, stan dar do we wy po sa że nie obej mu je po -
nad to ozna ko wa nie kon tu ro we ta śma mi od bla -
sko wy mi oraz osło ny tyl nych świa teł.
KH -Kip per zaj mu je się mon ta żem nie tyl ko swo -
ich urzą dzeń ha ko wych, ale rów nież in nych pro -
du cen tów, na pod wo ziach 6x4, 6x6 i 8x4. Przy kła -
do we urzą dze nie ha ko we o si le udźwi gu 20 ton
ob słu gu je kon te ne ry o dłu go ści 4,65-7,1 metra.
W cza sie za ła dun ku kon te ne ra za wie sze nie sa -
mo cho du mo że być od cią ża ne za po mo cą si łow -
ni ków hy drau licz nych lub spe cjal ną rol ką pod pie -
ra ją cą, co jed no cze śnie gwa ran tu je wy so ką sta -
bil ność po jaz du, na wet pod czas pra cy na nie rów -

nym te re nie. Oba sys te my są ob słu gi wa ne z ka bi -
ny po jaz du. Wszyst kie ofe ro wa ne przez KH -Kip per
urzą dze nia ha ko we fir ma jest w sta nie do sto so -
wać do każ de go ro dza ju pod wo zia.
W ofer cie KH -Kip per dla sek to ra ko mu nal ne go
nie mo gło za brak nąć po jaz dów cią gnio nych.
Przy cze pa o DMC rów nej 11 ton jest prze zna czo -
na do prze wo zu ma łych kon te ne rów KP7 i kon te -
ne rów ty pu mul da, o mak sy mal nej dłu go -
ści 4.500 mm. Ra ma po jaz du to kon struk cja spa -
wa na, wy ko na na ze sta li wy so ko ga tun ko wej z po -
de sta mi alu mi nio wy mi po obu stro nach, któ re uła -
twia ją mo co wa nie siat ki za bez pie cza ją cej
przed gu bie niem śmie ci. Za leż nie od wy ma gań
klien ta, mo co wa nie kon te ne rów KP7 na przy cze -
pie mo że od by wać się pneu ma tycz nie lub me -
cha nicz nie, z ko lei kon te ne ry ty pu mul da są blo -
ko wa ne za po mo cą spe cjal nych łań cu chów.
Cie ka wą pro po zy cją spół ki z Ka je ta no wa są rów -
nież przy cze py pod kon te ne ro we z wy wro tem,
przy sto so wa ne do współ pra cy z kon te ne ra mi wy -
ko na ny mi wg nor my DIN o dłu go ści we wnętrz -
nej 6.500-7.300 mm. Do pusz czal na ma sa cał ko -
wi ta ta kie go po jaz du wy no si 18 ton, dla za pew nie -
nia od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa jest
on wy po sa żo ny w trzy blo ka dy pneu ma tycz ne, tj.
dwie blo ka dy po dłuż nic ra my prze wo żo ne go kon -
te ne ra i jed ną blo ka dę na rol kach po jem ni ka.
Prak tycz nym roz wią za niem jest wie lo funk cyj ny,
roz su wa ny dy szel, któ ry umoż li wia prze ła du nek
kon te ne ra z sa mo cho du na przy cze pę i od wrot nie,
bez ko niecz no ści roz pi na nia ze sta wu. Do dat ko wo
nie któ re funk cje, ta kie jak otwie ra nie blo kad czy

POJAZDY KOMUNALNE
www.kh-kipper.pl

KH-Kipper dla branży komunalnej 
– od hakowców po wywrotki z pługiem bocznym
KH -Kip per zna ny jest głów nie z za bu dów do trans por tu bu dow la ne go, ale spół ka z Ka je ta no -
wa ma w swo jej ofer cie także roz bu do wa ną ga mę pro fe sjo nal nych roz wią zań do trans por tu
od pa dów i zi mo we go utrzy ma nia dróg.

a W sto isku KH -Kip per pod -
czas poznańskich tar gów
POL -ECO -SYS TEM 2015 bę -
dzie za pre zen to wa ny Ive co
Eu ro car go 4x2 ML120E 21K
z urzą dze niem ha ko wym
KH -LIft ty pu ZH -8. Za pew nia
ono udźwig do 9.000 kg
i po zwa la na ob słu gę kon te -
ne rów o dłu go ści wnę trza
w za kre sie 3.400-4.200 kg

d Wśród cie ka wych no wo ści
KH -Kip per jest za bu do wa
o pod wyż szo nej szczel no ści
do prze wo zu pół płyn nych
od pa dów ko mu nal nych

http://www.kh-kipper.pl/


POJAZDY KOMUNALNE

spusz cza nie po wie trza z mie chów są zauto ma ty zo -
wa ne, więc nie wy ma ga ją in ge ren cji użyt kow ni ka.
Przy od po wied nim do świad cze niu kie row cy, ca ły
pro ces mo że od by wać się bez wy cho dze nia z ka -
bi ny, co oczy wi ście skra ca czas po trzeb ny na za ła -
du nek i roz ła du nek przy cze py. Kąt wy wro tu nie za -
leż nie od dłu go ści kon te ne ra wy no si 50°, dzię ki
cze mu opróż nia nie skrzy ni mo że od by wać się w ta -
ki sam spo sób, jak w tra dy cyj nych wy wrot kach.
KH -Kip per ma też au tor ską pro po zy cję do se lek -
tyw nej zbiór ki od pa dów. Jest to wy wrot ka trój -
stron na ty pu W3F, wy po sa żo na w ła two de mon to -
wa ne nad staw ki ze sta lo wej siat ki w ram ce. Jej
pod ło gę wy ko na no z 4-mi li me tro wej bla chy ze sta -
li 18G2A, ścia ny bocz ne two rzą bur ty Fuhr mann
z bla chy o gru bo ści 2,2 mm. Bur ty bocz ne ma ją
za wia sy gór ne i dol ne, z ko lei bur ta tyl na jest ła -

two de mon to wal na i otwie ra się au to ma tycz nie
dzię ki zam kom dol nym. Za ka bi ną jest mon to wa -
ny żu raw hy drau licz ny wy po sa żo ny w chwy tak,
sta bi li zo wa ny za po mo cą ob ro to wych pod pór.
Słu ży on np. do ob słu gi po jem ni ków dzwo no -
wych. Ta kie za bu do wy są prze zna czo ne głów nie
do trans por tu lek kich, ob ję to ścio wych ła dun ków,
jak np. li ści, bu tel ek pet, pu szek alu mi nio wych.
Cięż sze za bu do wy ty pu W3F ide al nie na da ją się
do ca ło rocz ne go utrzy ma nia dróg. Ich pod ło gi
i ścia ny bocz ne są wy ko ny wa ne z moc niej szych
blach, od po wied nio o gru bo ści 5 i 3 mm. Uchwy -
ty do mo co wa nia ła dun ku (4 sztu ki na stro nę) za -
mon to wa ne w pod ło dze skrzy ni po zwa la ją
na bez piecz ne wy ko rzy sty wa nie po sy py war ki. Ta -
kie po jaz dy mo gą być wy po sa ża ne nie tyl ko
w płu gi czo ło we, ale tak że bocz ne, gwa ran tu jąc
mak sy mal ną wy daj ność pod czas od śnie ża nia.

d Do dat ko wy pług mon to wa ny
z bo ku po jaz du po zwa la
na oczysz cza nie jezd ni
o znacz nie więk szej sze ro -
ko ści niż w przy pad ku sa -
me go płu ga czo ło we go

f Wła sne biu ro pro jek to we
i zna ko mi cie wy po sa żo ny za -
kład pro duk cyj ny umoż li wia
fir mie KH -Kip per re ali za cję
sze ro kiej ga my za bu dów
przy sto so wa nych do kon kret -
nych po jaz dów i za sto so wań.
Na zdję ciu ze staw Uni mo gów
do ca ło rocz ne go utrzy ma nia
na wierzch ni lot ni sko wej

http://www.kh-kipper.pl/
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wie 4,4 m. Bel ki wszyst kich pod pór są wy su wa ne
hy drau licz nie. Przed nie cy lin dry pod pór są ob ra -
ca ne na czas trans por tu o 180°, ale czyn ność ta
rów nież jest re ali zo wa na hy drau licz nie.
Za na pęd żu ra wia opo wia da pom pa wie lo tłocz -
ko wa o zmien nej wy daj no ści z sys te mem Lo ad
Sen sing, któ ry gwa ran tu je płyn ną pra cę urzą dze -
nia, a jed no cze śnie wy mier ne oszczęd no ści zwią -
za ne z mniej szym zu ży ciem pa li wa oraz zu ży ciem
eks plo ata cyj nym za sto so wa nej ar ma tu ry (sa mej
pom py, prze wo dów, złą czek itp.). Żu raw mo że
być ste ro wa ny za po mo cą er go no micz nej kon so li
ste row ni czej Pal com P7 za mo co wa nej do pa sa
szyj ne go lub bio dro we go. W naj now szej wer sji
PALcom 7 z roz dzie la czem Bosch Re xroth, za po -
mo cą dźwi gni ste row ni czych ty pu „joy stick”
umoż li wia ste row nie pro por cjo nal ne na wet sied -
mio ma funk cja mi ro bo czy mi. Dla za pew nie nia
mak sy mal nej kon tro li w róż nych sy tu acjach, pul -
pit zo stał wy po sa żo ny w układ au to ma tycz ne go
prze łą cza nie czę sto tli wo ści w przy pad ku na po -
tka nia za kłó ceń i 10-me tro wy ka bel.
Na pod wo ziu o roz sta wie osi 3.600 z ka bi ną ty -
pu M śred niej dłu go ści za mon to wa no skrzy nię ła -
dun ko wą, któ rej dłu gość i sze ro kość wy no szą od -
po wied nio 4.000 i 2.550 mm. Przed nia bur ta wy -
ko na na ze sklej ki prze ciw po śli zgo wej ma wy so -
kość 1.000 mm, na to miast tyl na i bocz ne bur ty
wy ko na ne z alu mi nium po 600 mm. Na pod ło gę
za sto so wa no sklej kę prze ciw po śli zgo wą o gru bo -
ści 27 mm. W tro sce o za pew nie nie jak naj więk -
szej trwa ło ści za bu do wy, ra ma po śred nia ze sta li
o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści, a tak że ra ma
skrzy ni ła dun ko wej przed na ło że niem far by po -
wierzch nio wej prze szły pro ces pia sko wa nia i zo -
sta ły za bez pie czo ne pod kła dem an ty ko ro zyj nym.

POJAZDY DLA ENERGETYKI
www.graco.pl

Zaprezentowany na targach Palfinger PK 34002-SH
ma pięć sek cji wy su wa nych hy drau licz nie i mak sy -
mal ny wy sięg 14,4 m, przy któ rym za pew nia
udźwig 1.800 kg. Zmniej sza jąc za kres pra cy urzą -
dze nia do 4,3 m, mo że ono ope ro wać z ła dun ka mi
o ma sie aż 6.900 kg. Me cha nizm ob ro tu żu ra wia
z ło ży skiem wień co wym i dwo ma sil ni ka mi hy drau -
licz ny mi po zwa la na nie ogra ni czo ny ob rót ko lum -
ny w jed ną stro nę, bez ko niecz ność wy ko ny wa nia
ru chu po wrot ne go. Ta kie roz wią za nie uła twia
i przy spie sza pra cę, ogra ni cza jąc do mi ni mum czas
trwa nia cy kli ro bo czych. Na szyb szą pra cę żu ra wia
wpływ ma tak że układ przy spie szo ne go te le sko po -
wa nia po szcze gól nych sek cji wy się gni ka po przez
wtór ne wy ko rzy sta nie ole ju z prze strze ni tło czy sko -
wej w prze strze ni tło ko wej. Sys tem SOFT STOP za -
pew nia mięk ki do bieg tło ków si łow ni ków hy drau -
licz nych oraz me cha ni zmu ob ro tu, co czy ni pra cę
żu ra wia bar dziej kom for to wą i bez piecz ną. To sa -
mo do ty czy wy su wu sek cji wy się gni ka, na pę dza -
nych przez si łow ni ki hy drau licz ne z funk cją ła god -
ne go do bie gu w po zy cjach krań co wych.
Wśród in nych cie ka wych roz wią zań ja kie zna la zły
się w za pre zen to wa nym żu ra wiu Pal fin ger
PK 34002 -SH jest prze prost ra mie nia zgi na ne go
o 15°, po zwa la ją cy na bez piecz ną pra cę w po -
miesz cze niach o nie wiel kiej wy so ko ści czy sys -
tem kom pen sa cji li ny SRC za sto so wa nej wcią gar -
ki. Spra wia on, że pod czas wy su wa nia ko lej nych
sek cji żu ra wia, od le głość ha ka od koń ca wy się -
gni ka nie ule ga zmia nie. Wcią gar ka zo sta ła za -
mon to wa na na ra mie niu zgi na nym, ma na pęd hy -
drau licz ny i za pew nia udźwig 2,5 lub 5 ton od po -
wied nio na jed nej lub dwóch war stwach li ny, któ -
rej gru bość wy no si 10 mm.
Od po wied nią sta tecz ność po jaz du w cza sie pra -
cy gwa ran tu ją dwie pa ry pod pór, tj. głów ne o roz -
sta wie 7,4 m, zin te gro wa ne z pod sta wą żu ra wia
oraz po moc ni cze za mon to wa ne z ty łu, o roz sta -

Pal fin ger PK 34002 -SH na tar gach Ener ge tab
Jed nym z dwóch po jaz dów za pre zen to wa nych przez fir mę Gra co na nie daw no mi nio nych
tar gach Ener ge tab był MAN 6x6 wy po sa żo ny w żu raw za ka bi no wy Pal fin ger PK 34002 -SH
i au tor ską za bu do wę skrzy nio wą. Za mon to wa ne urzą dze nie mo że pra co wać nie tyl ko z ha -
kiem, ale tak że ko szem ro bo czym lub wiert ni cą do grun tu.

a Żu raw Pal fin ger PK 34002 -SH
ma pięć sek cji wy su wa nych
hy drau licz nie i mak sy mal ny
wy sięg 14,4 m, przy któ rym
za pew nia udźwig 1.800 kg

a Sys tem Lo ad Sen sing uru cha -
mia pom pę hy drau licz ną tyl ko
wte dy, gdy wy chy la na jest
dźwi gnia ste ru ją ca roz dzie la -
cza od po wia da ją ca za re ali za -
cję kon kret ne go ru chu ro bo -
cze go. Sil nik po jaz du przez
więk szość cza su za łą cze nia
przy staw ki od bio ru mo cy nie
jest więc ob cią żo ny, bo pom -
pa pra cu je tyl ko w try bie go -
to wo ści (tzw. Stand by)

d W za bu do wie skrzy nio wej
dla „ener ge ty ków” zna la zła
się m.in. ob rot ni ca do prze -
wo zu słu pów, któ rej no śność
wy no si 5 ton, ste laż na kosz
ro bo czy oraz ste la że na świ -
der, ze spół na pę do wy świ -
dra i nie zbęd ne ak ce so ria

http://graco.pl/
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W dzi siej szych cza sach li czy się eko no mi ka eks -
pla ta cji, dla te go też ope ra tor kom pak to ra 826K
pod czas prac nie wy ma ga ją cych mak sy mal ne go
mo men tu ob ro to we go mo że ko rzy stać z try bu
Eco. Po je go ak ty wa cji jed nost ka na pę do wa pra -
cu je z ogra ni czo ną pręd ko ścią ob ro to wą, a ma -
szy na prze łą cza się w tryb au to ma tycz nej zmia ny
bie gów. Do sto so wa nie przełożenia opty ma li zu je
wy daj ność ma szy ny przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu zu ży cia pa li wa. Tryb Eco moż na włą czać
i wy łą czać za po mo cą kla wia tu ry do ty ko wej. 
Pod czas pra cy na skła do wi skach ma szy na czę -
sto po ru szać mu si się na ogra ni czo nej prze strze -
ni. Wy ko ny wa nie ma new rów uła twia pre cy zyj ny
hy drau licz ny układ kie row ni czy o skró co nym
do mi ni mum cza sie re ak cji. Ope ra tor ma moż li -
wość skrę tu w prze gu bie na wet pod ką tem 43
stop ni. Mo że tak że wy bie rać kie ru nek jaz dy oraz
zmie niać bie gi przy uży ciu za le d wie jed nej dźwi -
gni. Aby skrę cić w pra wo lub w le wo, wy star czy
prze su nię cie dźwi gni w bok. Zin te gro wa ne ele -
men ty ste ro wa nia nie wy ma ga ją przy kła da nia si -
ły. Wy bór bie gu do ko ny wa ny jest jed nym pal cem. 
W ma szy nie za sto so wa no skrzy nię Po wer shift
mar ki Cat. Naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły i za awan -
so wa ne tech no lo gie ob rób ki me ta lur gicz nej wy -
ko rzy styw na ne przy pro duk cji kół zę ba tych prze -
są dza ją o dłu giej ży wot no ści i nie za wod ność
prze kład ni. Nie zwy kle płyn ną zmia nę bie gów za -
pew nia zin te gro wa ny elek tro nicz ny sys tem ste ro -
wa nia, wy ko rzy stu ją cy po je dyn cze sprzę gło
zmia ny bie gów (SCSS). Dwa prze ło że nia do jaz -
dy w przód i dwa do jaz dy w tył po zwa la ją do pa -
so wać pręd kość do ro dza ju wy ko ny wa ne go za -
da nia. Eli mi nu je to stra ty ener gii w prze kład ni,
jed no cze śnie ogra ni cza jąc w istot ny spo sób sto -
pień na grze wa nia się pod ze spo łów.
Po nie waż kom pak to ry pra cu ją w nie zwy kle trud -
nych wa run kach, in ży nie ro wie Ca ter pil lar za -

MASZYNY KOMUNALNE
www.b-m.pl

dba li o so lid ność ele men tów kon struk cyj nych,
któ re po zwa la ją na wy dłu że nie okre su bez a wa -
ryj nej eks plo ata cji. Sil nik Cat C15 ACERT speł -
nia ją cy nor my emi sji spa lin EPA Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV zo stał skon stru owa ny i prze te sto wa ny
pod ką tem pra cy w na wet naj bar dziej nie sprzy -
ja ją cych wa run kach pa nu ją cych na wy sy pi -
skach i skła do wi skach od pa dów. Kon struk to rzy
Ca ter pil lar za dba li też o so lid ność kon struk cji
ma szy ny. Jej tyl ną ra mę wy ko na no z pro fi li za -
mknię tych o prze kro ju skrzyn ko wym, co da je
opty mal ną od por ność na ob cią że nia uda ro we
i skrę ca ją ce. Nie zwy kle sta bil ne mo co wa nie si -
łow ni ków ukła du kie row ni cze go efek tyw nie
prze no si ob cią że nia te go ukła du na ra mę. Zop -
ty ma li zo wa ne mo co wa nie osi za pew nia z ko lei
więk szą wy trzy ma łość struk tu ral ną. W ma szy nie
za sto so wa no spe cjal ne osło ny chro nią ce naj -
waż niej sze ukła dy i pod ze spo ły przed uszko -
dze niem, za nie czysz cze niem, sub stan cja mi
che micz ny mi, przed wcze snym zu ży ciem i owi -
ja niem się ma te ria łu. 
Kom pak tor Cat 826 K do stęp ny jest w trzech
kon fi gu ra cjach kół i koł ków, co umoż li wia do -
sto so wa nie kompaktora do kon kret nych wa run -
ków pra cy. Koł ki ty pu Pad dle, dzię ki ogra ni czo -
nej ma sie i lep szej przy czep no ści do pod ło ża,
pod no szą wy daj ność ma szy ny. Koł ki ty pu Plus
sta no wią tra dy cyj ną kon struk cję za pew nia ją cą
więk szą sta bil ność pod czas pra cy na po chy ło -
ściach. Natomiast koł ki łą czo ne  sta no wią kom -
bi na cję koł ków ty pu Paddle i Plus. Po zwa la ją
osią gnąć użyt kow ni ko wi zop ty ma li zo wać wy -
daj ność i osią gnąć oszczęd no ści pa li wa pod -
czas prac na po chy ło ściach.

Cat 826K – król skła do wisk
Pierw sza ge ne ra cja kom pak to ra Cat 826 uj rza ła świa tło dzien ne w ro ku 1978. Od te go cza su
uda na kon struk cja jest kon se kwent nie roz wi ja na, cze go efek tem stał się mo del 826K od zna -
cza ją cy się wy daj no ścią, eko no micz ną eks plo ata cją oraz bez pie czeń stwem i kom for tem pra cy.
Nowy kompaktor im po nu je nie za wod no ścią, prze sto je w je go przy pad ku na le żą do rzad ko ści. 

a Kom pak tor Cat 826K to zbli -
żo na do ide ału kon struk cja
im po nu ją ca nie za wod no ścią,
eko no micz ną eks plo ata cją,
bez pie czeń stwem, kom for -
tem pra cy, ła two ścią ob słu gi
oraz wy daj no ścią

a Her me tycz na ka bi na kom -
pak to ra z utrzy my wa nym nad -
ci śnie niem i do pły wem wy -
łącz nie prze fil tro wa ne go po -
wie trza umoż li wia ope ra to ro -
wi bez piecz ną pra cę w szko -
dli wych wa run kach

d Opcjo nal ny układ AccuGrade
w cza sie rze czy wi stym pre -
zen tu je ope ra to ro wi trój wy -
mia ro wą ma pę prze jaz dów
ro bo czych, wska zu jąc miej -
sca nie od po wied nio za gęsz -
czo ne wy ma ga ją ce prze pro -
wa dze nia dal szych prac

http://b-m.pl/
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Cat MH3037 to pierw sza ma szy na z tej se rii na le -
żą ca do kla sy wa go wej po wy żej 25 ton. Jest na -
pę dza na sil ni kiem Cat C7.1 Acert, speł nia ją cym
nor my emi sji spa lin Tier 4Fi nal/Sta ge IV. Za sto so -
wa no w nim układ pa li wo wy z me cha nicz nie uru -
cha mia ny mi i elek tro nicz nie ste ro wa ny mi pom -
pow try ski wa cza mi, któ ry zna ko mi cie na da je się
do wy tę żo nej i dłu go trwa łej eks plo ata cji. Sil nik ten
osią ga moc 168 kW (225 KM), od po wied nią na wet
przy naj cięż szych pra cach prze ła dun ko wych.
Pły ty wy się gni ka i ra mie nia są jed no czę ścio we,
gwa ran tu jąc wy so ką wy trzy ma łość kon struk cji.
Gór na ra ma ko par ki zo sta ła za pro jek to wa na tak,
aby jak naj le piej roz kła dać ob cią że nia prze no szo -
ne przez przed ni układ za wie sze nia osprzę tu
i prze ciw wa gę. Dol na ra ma ma z ko lei uni ka to wą
kon struk cję stoż ko wą, za pew nia ją cą naj lep szy
sto pień re duk cji po wsta ją cych na prę żeń. Nad wy -
mia ro we sworz nie i tu le je wzmac nia ją po łą cze nia
ru cho me. Ana li za MES i te sty za po mo cą czuj ni -
ka ten so me trycz ne go wy ko na ne pod czas pro ce -
su pro jek to wa nia da ją pew ność od po wied niej wy -
trzy ma ło ści za sto so wa nych ele men tów. Z wy się -
gni kiem 8,8 m mo de lu MH3037 mo że pra co wać
ra mię o dłu go ści 5,8 lub 7,5 m. 
No wa ma szy na jest wy po sa żo na w układ hy drau -
licz ny ty pu Lo ad Sen sing „wy czu wa ją cy” ob cią -
że nie, w któ rym pom pa do star cza olej tyl ko wte -
dy, gdy jest on rze czy wi ście po trzeb ny. Aby jesz -
cze bar dziej zwięk szyć wy daj ność za sto so wa ne -
go ukła du, pom pę wspo ma ga ci śnie nie ole ju
i prze pływ wy twa rza ne pod czas opusz cza nia wy -

się gni ka. Funk cje hy drau licz ne ma szy ny MH3037
zo sta ły po dzie lo ne mię dzy dwa głów ne za wo ry
ste ru ją ce – gór ny (ob słu gu ją cy wy się gnik, ra mię,
na rzę dzia ro bo cze, układ pod no sze nia ka bi ny
i ob wo dy chło dzą ce) oraz dol ny (ste ru ją cy ukła -
dem jaz dy, kie ro wa nia i pod po ra mi). Dzię ki te mu
moż li we jest opty mal ne za rzą dze nie prze pły wem
ole ju, po zwa la ją ce na ob słu gę wie lu funk cji jed -
no cze śnie, bez utra ty wy daj no ści.
Dzię ki hy drau licz ne mu pod no sze niu ka bi ny li nia
wzro ku mo że zna leźć się na wet na wy so ko -
ści 5,5 m. Czas po zno sze nia z po zio mu pod ło ża
do mak sy mal nej wy so ko ści wy no si oko ło 8 se -
kund, a ob ni ża nia z mak sy mal nej wy so ko ści
do po zio mu pod ło ża – 10 se kund. Re gu lo wa ne
czuj ni ki ste ru ją wy so ko ścią ka bi ny nad zie mią,
a ręcz ne za wo ry awa ryj ne w ka bi nie i na po zio -
mie pod ło ża po zwa la ją na opusz cze nie ka bi ny
w przy pad ku utra ty mo cy sil ni ka. Dzię ki te mu
ope ra tor mo że bez piecz nie wyjść z ma szy ny.
Za leż nie od po trzeb mo del MH3037 jest wy po sa -
ża ny w opcjo nal ny układ ochro ny przed spa da ją -
cym przed mio ta mi. Skła da się on z osło ny gór nej
chro nią cej ope ra to ra przed spa da ją cy mi za nie -
czysz cze nia mi i osło ny przed niej chro nią cej
przed od pry sku ją cy mi odłam ka mi w ob sza rze ro -
bo czym. Re gu lo wa ny ogra nicz nik zbli że nio wy ra -
mie nia zmniej sza ry zy ko ude rze nia na rzę dzia ro -
bo cze go w ka bi nę, a za wo ry wspo ma ga ją ce
utrzy ma nie ła dun ku na si łow ni kach hy drau licz -
nych za po bie ga ją nie kon tro lo wa ne mu opad nię -
ciu wy się gni ka, ra mie nia, ka bi ny lub sta bi li za to -
rów w przy pad ku pęk nię cia prze wo du hy drau licz -
ne go. Ka bi na jest też wy po sa żo na w okno da cho -
we z po li wę gla nu, zdej mo wa ne pa ne le i szy bę tyl -
ną peł nią cą funk cję wyj ścia bez pie czeń stwa.

Koparka do prac przeładunkowych 
Cat MH3037 – sięgaj dalej i wyżej
Nowa koparka do prac przeładunkowych Cat MH3037 oferuje zaawansowany układ napędowy,
wydajną hydraulikę oraz możliwość wsiadania z poziomu podłoża. Została skonstruowana od
podstaw z myślą o zastosowaniach przemysłowych, recyklingu złomu i pracy w tartakach. 

a Dłu gi wy się gnik i ra mię po -
zwa la ko par ce prze ła dun ko -
wej Cat MH3037 na wy god ny
za ła du nek naj dłuż szych po -
jaz dów cię ża ro wych bez ko -
niecz no ści zmia ny miej sca
pra cy

s Ma szy na MH3037 zo sta ła wy -
po sa żo na w ob wód śred nie -
go ci śnie nia do ob słu gi funk -
cji ob ro tu na rzę dzi i ob wód
wy so kie go ci śnie nia z pom py
głów nej po zwa la ją cy ste ro -
wać funk cją otwie ra nia/za my -
ka nia stan dar do wych na rzę -
dzi, ta kich jak chwy ta ki wie -
lo pal cza ste, chwy ta ki łu pi no -
we czy chwy ta ki do kłód
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Au to ry zo wa ny przed sta wi ciel ja poń skie go pro du -
cen ta za ofe ro wał naj ko rzyst niej sze dla CEMEX-u
wa run ki, zwłasz cza w zakresie kon fi gu ra cji ma -
szy ny, okre su i za kre su gwa ran cji, ob słu gi po -
gwa ran cyj nej oraz cza su re ak cji ser wi so wej. Wy -
po sa żo na w spe cja li stycz ną łyż kę z hy drau licz -
nie ste ro wa ną kla pą do ci sko wą, wi dły do pa let,
szyb ko złą cze, chwy tak do big -ba gów i za mia tar -
kę po nad trzynastoto no wa ła do war ka Ko mat su
WA 250PZ -6 na po cząt ku stycz nia bie żą ce go ro -
ku zo sta ła do star czo na do za kła du pro duk cyj -
ne go w Cheł mie. Maszyna znalazła tam bar dzo
sze ro ki za kres za sto so wań, jej głów nym za da -
niem jest jednak trans port al ter na tyw ne go pa li -
wa wy ko rzy sty wa ne go przy pro duk cji klin kie ru
z pla cu roz ła dun ko we go do ma ga zy nu skła do -
wa nia i do star cza nie go do pie ca ce men tow ni.
Na ma szy nie pra cu ją czte ry bry ga dy ope ra to rów
w try bie trzy zmia no wym, ale co dzien na ob słu ga
ser wi so wa wy ko ny wa na jest tyl ko przez od po -
wied nio wy szko lo nych spe cja li stów z dzia łu
tech nicz ne go li nii pro duk cyj nej Ce men tow ni
Chełm. Do tej po ry ma szy na prze pra co wa ła po -
nad 2.000 go dzin i jak za pew nia Da riusz Wol ski,
nie by ło z nią żad nych pro ble mów. W trak cie kil -
ku mie sięcz ne go użyt ko wa nia ma szy ny, wie lo -
krot nie uda ło się po twier dzić pra wi dło wość do -
bo ru wiel ko ści ła do war ki i jej kon fi gu ra cję. – Do -
brym przy kła dem jest jed no ra zo wy prze ła du nek
sied miu set sztuk big -ba gów, z któ rych tyl ko je -
de na ście ule gło uszko dze niu. Wcze śniej ten
współ czyn nik był du żo wyż szy. Je stem też za do -
wo lo ny z ob słu gi po sprze da żo wej Ko mat su Po -
land. Ce nię so bie do bry kon takt z tą fir mą i szyb -
ką re ak cję re gio nal ne go ser wi su w Lu bli nie
na każ dą na szą po trze bę. Ma to ol brzy mie zna -
cze nie, bo gdy ma szy na pra cu je w try bie 24-go -
dzin nym, na wet naj krót sze prze sto je mo gą być

bar dzo kło po tli we – opo wia da Da riusz Wol ski.
O za le tach do star czo nej ma szy ny i jej ide al -
nym do pa so wa niu do po trzeb za kła du prze ko -
nu ją rów nież pra cu ją cy na niej ope ra to rzy.
W szcze gól no ści pod kre śla ją oni du żą wy daj -
ność za ła dun ko wą ła do war ki Ko mat su, ni skie
śred nie zu ży cie pa li wa oscy lu ją ce wo kół sied -
miu li trów na go dzi nę pracy, a także bardzo do -
brą zwrot ność ma szy ny, peł ną wi docz ność
uła twia ją cą ma new ro wa nie w ogra ni czo nej
prze strze ni i efektywne tyl ne oświe tle nie ro bo -
cze. – Dzię ki te mu, że no wa ła do war ka ma tak
prze stron ną i wy god ną ka bi nę, a jej ob słu ga nie
na strę cza żad nych pro ble mów, zna czą co po -
lep szy ły się na sze wa run ki pra cy, któ ra te raz
mo że być jesz cze bar dziej wydajna i bez piecz -
niej sza – do da je Da mian Dzię giel, je den z ope -
ra to rów pracujących na nowej ła do warce Ko -
mat su WA 250PZ -6.

www.komatsupoland.pl

Ko mat su WA 250PZ -6 w koncernie CE ME X
Pod ko niec 2014 ro ku, w ra mach re ali za cji przy ję tej stra te gii roz wo ju w Pol sce, mię dzy na ro do -
wy kon cern CE MEX pod jął de cy zję o za ku pie fa brycz nie no wej ła do war ki ko ło wej. Po wszech -
stron nej ana li zie pa ra me trów ro bo czych ma szyn te go ty pu oraz szcze gó ło wych ne go cja cjach
po sta no wio no sko rzy stać z ofer ty fir my Ko mat su Po land.

a Po nad trzynastoto no wa ła do -
war ka Ko mat su ce chu je się wy -
so ki mi osią ga mi, a jed no cze -
śnie ma kom pak to wą bu do wę,
co uła twia pra cę w za mknię -
tych ma ga zy nach skła do wa nia
al ter na tyw ne go pa li wa

a Ra fał Ko szał ka, Re gio nal ny
Kie row nik Sprze da ży Ko mat su
Po land jest bar dzo za do wo lo -
ny z do star cze nia ła do war ki
WA 250PZ -6 do CE ME X-u, bo
zwięk sza to szan se na roz wi -
nię cie współ pra cy mię dzy
obie ma fir ma mi 

d Ma ga zyn do prze cho wy wa nia
pa li wa al ter na tyw ne go trud no
sprzą tać łyż ką, dla te go na li -
ście za ku pio ne go osprzę tu
zna la zła się za mia tar ka

f Ste ro wa na hy drau licz nie
kla pa do ci sko wanie nie tyl -
ko przy trzy mu je na bra ne
do łyż ki pa li wo al ter na tyw ne,
ale po zwa la tak że na jej
mak sy mal ne wy peł nie nie
oraz jaz dę z wy so ką pręd ko -
ścią mię dzy miej sca mi za ła -
dun ku i roz ła dun ku bez
obaw o gu bie nie ma te ria łu

http://komatsupoland.pl/
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ży no wych Mi strzo stwach Świa ta we zmą udział ze -
spo ły z po nad dwu dzie stu kra jów. Dru gie go dnia
mi strzostw o ty tuł In dy wi du al ne go Mi strza Świa ta
wal czyć bę dzie dwu na stu naj lep szych za wod ni -
ków. Każ de go dnia za wo dy trwać bę dą oko ło
trzech go dzin, a to wa rzy szyć im bę dzie atrak cyj ny
pro gram ar ty stycz ny. W ubie gło rocz nych Mi strzo -
stwach Świa ta ro ze gra nych w Au strii, ty tuł mi -
strzow ski w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej zdo był No -
wo ze land czyk Ja son Wy ny ard, po ko nu jąc w fi na -
le za wod ni ków z Czech i Au stra lii. Dru ży no wo
zwy cię ży li Au stra lij czy cy przed ze spo ła mi z Ka na -
dy i USA. Pol ska dru ży na, z ak tu al nym Mi strzem
Pol ski i ka pi ta nem Ar ka diu szem Drozd kiem, ma
w pla nach wal kę o ty tuł z naj lep szy mi, ale suk ce -
sem bę dzie tak że awans do gro na ośmiu naj lep -
szych ze spo łów świa ta. W 2008 ro ku pod czas roz -
gry wa nych w St. Jo hann w Ty ro lu w Au strii Dru ży -
no wych Mi strzostw Eu ro py, Po la cy zdo by li ty tuł
wi ce mi strzów. – W tym ro ku po raz ko lej ny uda ło
mi się wy wal czyć ty tuł Mi strza Pol ski. Te go rocz ne
zwy cię stwo jest dla mnie wy jąt ko wo cen ne, po nie -
waż dzię ki nie mu bę dę mógł re pre zen to wać nasz
kraj w Mi strzo stwach Świa ta, któ rych go spo da rza -
mi bę dzie my po raz pierw szy. To za szczyt, ale też
i zo bo wią za nie. My ślę, że nie prze sa dzę je śli po -
wiem, że przy do pin gu na szej wspa nia łej pu blicz -
no ści je ste śmy w sta nie wal czyć o czo ło we lo ka -
ty – obie cu je Ar ka diusz Droz dek. Or ga ni za to rzy
spo dzie wa ją się przy by cia fa nów z Pol ski i ca łe go
świa ta, zwłasz cza z Nie miec, Czech i Skan dy na -
wii, gdzie sport ten cie szy się du żą po pu lar no ścią. 

WYDARZENIA
www.liebherr.pl

STIHL TIM BER SPORTS Se ries to mię dzy na ro do -
wa se ria za wo dów w cię ciu i rą ba niu drew na
z uży ciem pi lar ki łań cu cho wej, wy czy no wej sie kie -
ry i spe cjal nej pi ły ręcz nej. Hi sto ria pierw szych za -
wo dów się ga ro ku 1870 . Dwadzieścia jeden lat
póź niej od by ły się na Ta sma nii pierw sze Mi strzo -
stwa Świa ta. Od te go mo men tu sport ten zy sku je
co raz więk szą po pu lar ność na świe cie. Tra fia
do Ame ry ki Pół noc nej oraz do Eu ro py. Pra wie
wszyst kie kon ku ren cje: trzy z uży ciem sie kie ry
i trzy z uży ciem pi lar ki/pi ły, na wią zu ją do tra dy cyj -
nej pra cy wy ko ny wa nej przez drwa li w le sie. Za -
rów no pod czas Mi strzostw Świa ta w Po zna niu, jak
i pod czas mi strzostw kra jo wych, od by wa ją cych
się na ca łym świe cie od ma ja do paź dzier ni ka,
roz gry wa nych jest 6 kon ku ren cji – Spring bo ard,
Stock Saw, Stan ding Block Chop, Sin gle Buck,
Un der hand Chop i Hot Saw. Mi strzo stwa Świa ta
śle dzą na ży wo ty sią ce fa nów, a za wo dy trans mi -
to wa ne między innymi w Eu ro spor cie ob ser wu ją
mi lio ny wi dzów na ca łym świe cie. 
Po znań, po dob nie jak in ne mia sta, w któ rych roz gry -
wa no Mi strzo stwa Świa ta STIHL TIM BER SPORTS®

Se ries, tj. Inns bruck (2014), Stut t gart (2013) i Lil le -
ham mer (2012), jest rów nież mia stem spor tu. Nie -
daw no, bo w ma ju, od by ły się tu taj Mi strzo stwa Eu -
ro py w wio ślar stwie. Sześć mie się cy póź niej, do kład -
nie 13-14 li sto pa da, Po znań go ścić bę dzie eli tę za -
wod ni ków STIHL TIM BER SPORTS® z Eu ro py oraz
z Au stra lii, No wej Ze lan dii, Ka na dy i USA. Za wo -
dy od bę dą się na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich. W ry wa li za cji weź mie
udział po nad 100 za wod ni ków re pre zen tu ją -
cych 20 państw z ca łe go świa ta. Bę dą oni wal -
czyć w kon ku ren cjach dru ży no wych i in dy wi du -
al nych o ty tuł Mi strza Świa ta. 
Głów nym spon so rem wy da rze nia jest niemiecki
koncern Lie bherr, któ ry jest jed nym z naj więk -
szych pro du cen tów ma szyn bu dow la nych
na świe cie. Lie bherr zy skał rów nież uzna nie
na wie lu in nych ob sza rach ja ko fir ma ofe ru ją ca
zaawansowane technologicznie pro duk ty i usłu -
gi. Do gro na spon so rów do łą czy ła rów nież firma
Volks wa gen Sa mo cho dy Użyt ko we. Nie miec ki
pro du cent po sia da w swo im port fo lio pojazd
Ama rok, któ ry ze wzglę du na swo ją funk cjo nal -
ność zo stał wy bra ny ofi cjal nym sa mo cho dem
za wo dów STIHL TIM BER SPORTS Se ries 2015.
W pierw szym dniu za wo dów, 13 li sto pa da, w Dru -

a Ar ka diusz Droz dek to ośmio -
krot ny Mistrz Pol ski. W Po -
zna niu bę dzie on rów nież ka -
pi ta nem pol skie go ze spo łu

Mi strzo stwa Świa ta STIHL TIM BER SPORTS
Se ries po raz pierw szy w Pol sce
Ryk pił me cha nicz nych, za pach cię te go drew na i le cą ce do oko ła wió ry. Tak za po wia da się jed no
z naj bar dziej fa scy nu ją cych wi do wisk na świe cie – Mi strzo stwa Świa ta STIHL TIM BER SPORTS Se ries,
któ re od bę dą się w dniach 13-14 li sto pa da na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich.
Po nad set ka naj lep szych za wod ni ków z ca łe go świa ta zma gać się bę dzie w kon ku ren cjach dru ży -
no wych i in dy wi du al nych o ty tuł Mi strza Świa ta w cię ciu i rą ba niu drew na.

a W za wo dach STIHL TIM -
BER SPORTS Se ries obo wią -
zu ją jed no li te mię dzy na ro -
do we prze pi sy. W trak cie
roz gry wa nia kon ku ren cji
z udzia łem pi la rek łań cu -
cho wych obo wią zu je na kaz
uży cia ochron ni ków nóg
z wkład ką prze ciw prze cię -
cio wą oraz ochron ni ków
twa rzy i słu chu

http://www.liebherr.pl/
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Mo ni to ring ogu mie nia to usłu ga ofe ro wa na bez -
płat nie dla każ de go klien ta za ku pu ją ce go kom -
plet opon. Wów czas okre so wo ta ki użyt kow nik
od wie dza ny jest przez przed sta wi cie la Cam so,
któ ry do ko nu je m.in. kon tro li ci śnie nia, wy so ko -
ści bież ni ka czy sta nu tech nicz ne go ogu mie nia,
by na przy kład za su ge ro wać zmia nę spo so bu
eks plo ata cji al bo ro ta cję ogu mie nia mię dzy
osia mi. Czyn no ści te ma ją na ce lu przede
wszyst kim wy dłu że nie ży wot no ści za ku pio nych
opon, a tym sa mym ob ni że nie kosz tów dla ich
użyt kow ni ka. Ak tu al nie w Pol sce ta kim mo ni to -
rin giem ob ję tych jest po nad czter dzie ści ma -
szyn. Są to przede wszyst kim wo zi dła oraz ła -
do war ki ko ło we wy ko rzy sty wa ne w bran ży bu -
dow la nej i ko mu nal nej.
Ta kie mu mo ni to rin go wi pod le ga m.in. ogu mie -
nie ła do war ki ko ło wej Ko mat su WA 320 pra cu ją -
cej w jednym z zakładów prze twa rza nia od pa -
dów. Opo ny Cam so WHL 775R (daw niej SRLD)
w roz mia rze 20.5R25 zo sta ły za mon to wa ne
31 paź dzier ni ka 2012 ro ku, gdy ma szy na mia ła
prze pra co wa ne 10.532 go dzi ny. W sierp niu bie -
żą ce go ro ku „prze bieg” ła do war ki wy no sił
już 18.772 go dzi ny, co ozna cza że opo ny 
Cam so prze pra co wa ły na niej 8.240 go dzin.
Choć nie ma ją już bież ni ka, ich stan moż na
uznać za bar dzo do bry. To za słu ga m.in. dzie -
się ciu wi zyt przed sta wi cie la Cam so, któ ry spraw -
dzał pa ra me try pra cy opon, mo ni to ro wał ich zu -
ży cie, a we wrze śniu 2014 ro ku, po prze pra co -
wa niu 4.658 go dzin, na je go proś bę do ko na no
za mia ny ogu mie nia mię dzy osia mi. Po zwo li ło to

na wy rów na nie stop nia zu ży cia opon, a tym sa -
mym wydłu że nie ich ży wot no ści.
Po prze ana li zo wa niu sta nu opon eks per ci Cam so
stwier dzi li, że za sto so wa na mie szan ka zo sta ła
od po wied nio do bra na do wa run ków pra cy ma -
szy ny, za rów no je śli cho dzi o pod ło że, jak i za -
nie czysz cze nia, któ re mo gą się na nim zna leźć.
Ogu mie nie nie by ło po dat ne na prze cię cia czy
in ne uszko dze nia me cha nicz ne, a ście ra nie
bież ni ka na stę po wa ło w po wol ny, rów no mier ny
i prze wi dy wal ny spo sób. Mi mo wa hań ci śnie nia
(pra wi dło wo w tym przy pad ku  dla opon przed -
nich wy no si ono 4 ba ry, tyl nych – 3,5 ba ra) wy -
ni ka ją cych choć by ze zmia ny wa run ków tem pe -
ra tu ro wych, ścia ny bocz ne rów nież są w bar dzo
do brym sta nie, dla te go opo ny te śmia ło moż na
po le cać do po dob nych za sto so wań.
Po za mo ni to rin giem ogu mie nia, Cam so ofe ru je
tak że pro fe sjo nal ne usłu gi do rad cze, po ma ga ją ce
w pra wi dło wym do bo rze i eks plo ata cji ogu mie nia.
Są one świad czo ne przez au to ry zo wa nych part -
ne rów han dlo wych na te re nie ca łe go kra ju, któ -
rych ak tu al na licz ba prze kra cza sto, w tym 4 fir my
wy spe cja li zo wa ne w ob słu dze opon wiel ko ga ba -
ry to wych OTR z mo bil nym ser wi sem.
Do bór wła ści we go ogu mie nia ma bo wiem wpływ
nie tyl ko na je go trwa łość, ale tak że wła ści wo ści
użyt ko we ma szy ny i bez pie czeń stwo pra cy.

MASZYNY KOMUNALNE
www.camso.co

Cam so dba o Two je ogu mie nie!
Fir ma Cam so, daw niej Ca mo plast So li de al, ko ja rzo na jest głów nie z pro duk cją i dys try bu cją
gą sie nic i opon do za sto so wań po za dro go wych. Tym cza sem pro wa dzi ona tak że sze reg dzia -
łań zmie rza ją cych do mak sy mal nie bez piecz nej i efek tyw nej eks plo ata cji wy ko rzy sty wa ne go
ogu mie nia. Zna ko mi tym przy kła dem ta kiej ini cja ty wy jest mo ni to ring opon, któ ry w zna czą cy
spo sób po ma ga wy dłu żyć okres ich eks plo ata cji.

a Opo ny Camso WHL 775R
pod le ga ją ce mo ni to rin go wi
by ły pierw szym ogu mie niem
te go ty pu za sto so wa nym
w Eu ro pie

f Mie szan ka gu mo wa wy ko -
rzy sta na do pro duk cji opon
WHL 775R spra wia, że są
one od por ne na uszko dze -
nia me cha nicz ne, a ich bież -
nik zu ży wa się po wo li

a Po prze pra co wa niu po nad 8
ty się cy go dzin bież nik opon
WHL 775R uległ cał ko wi te mu
zu ży ciu, ale ich stan ogól ny
na dal jest bar dzo do bry

http://camso.co/
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W wy zwa niach zwią za nych z utrzy ma niem w czy -
sto ści ma szyn ogro do wych, qu ada, ro we rów czy
sa mo cho du cen nym na rzę dziem mo że być myj -
ka wy so ko ci śnie nio wa SKIL 0761. Dzię ki swo jej
wy so kiej wy daj no ści, ła two i szyb ko przy wró ci im
ide al ny wy gląd po „spo tka niu” z je sien nym desz -
czem i bło tem.
Myj ka SKIL 0761 ma wie le za let. Przy nie wiel kim
roz mia rze i wa dze gwa ran tu je du żą moc (1400 W)
i wy so kie ci śnie nie (105 bar). Te pa ra me try spra -
wia ją, że czysz cze nie róż nych po wierzch ni od by -
wa się z bar dzo du żą wy daj no ścią. Istot nym atu -
tem myj ki SKIL jest za sto so wa na w niej pom pa
alu mi nio wa. W od róż nie niu od pomp two rzy wo -
wych, ja kie spo ty ka się czę sto w kon ku ren cyj -
nych roz wią za niach, gwa ran tu je ona znacz nie
dłuż szy okres bez pro ble mo wej eks plo ata cji urzą -
dze nia. SKIL 0761 wy po sa żo no w pię cio me tro wy
wąż i ta kiej sa mej dłu go ści ka bel za si la ją cy. Do -
da jąc do te go dłu gość lan cy moż na uzy skać za -
sięg pra cy na po zio mie aż 11 me trów – w więk -
szo ści ma łych i śred nich ogro dów roz wią zu je to
pro blem ko niecz no ści po sia da nia kil ku miejsc
do jej pod łą cze nia. Myj ka SKIL ma też kom pak to -

wą kon struk cję i prze my śla ny spo sób prze cho -
wy wa nia ak ce so riów. Urzą dze nie to jest bo wiem
czę ścią sys te mu „Easy Sto ra ge” opra co wa ne go
przez fir mę SKIL. Ozna cza to, że wy jąt ko wo ła two
ją prze cho wać, na wet na nie wiel kiej po wierzch ni.
In nym urzą dze niem bar dzo przy dat nym w cza sie
je sien nych po rząd ków mo że być od ku rzacz do li -
ści SKIL 0791, któ ry wy po sa żo no do dat ko wo
w funk cję dmu cha wy i roz drab nia cza. W te ście
prze pro wa dzo nym przez uzna ny skan dy naw ski
ma ga zyn „Gør Det Selv”, SKIL 0791 otrzy mał naj -
wyż szą z moż li wych ocen. Do ce nio no przede
wszyst kim je go sto su nek ja ko ści do ce ny, du żą
moc oraz ła twość pra cy tym sprzę tem.
Urzą dze nie zo sta ło wy po sa żo ne w sil nik o du żej
mo cy – 2800 W, któ ry po ma ga szyb ko po zbyć
się li ści czy in nych ogro do wych od pa dów. Za po -
mo cą jed ne go prze łącz ni ka dmu cha wę ła two za -
mie nić w od ku rza cza, a ze bra ne od pa dy roz -
drob nić po przez wbu do wa ny roz drab niacz. Po -
tem ta ki ma te riał tra fia do wy trzy ma łe go wor ka
o po jem no ści 45 li trów. Z ko lei dwa er go no micz -
ne uchwy ty i kół ka od ku rza cza za pew nia ją opty -
mal ny kom fort i zwięk sza ją mo bil ność pod czas
czyn no ści ogro do wych.
Prze pro wa dzo ne w Skan dy na wii te sty udo wod ni -
ły wy so ką ja kość na rzę dzia SKIL 0791. Te stujący
do ce ni li tak że wy god ny spo sób ob słu gi od ku rza -
cza 3 w 1, je go ni ską wa gę (3,2 kg) i kon struk cję,
któ ra za pew nia od po wied ni kom fort pra cy. Dzię ki
te mu wy ni ki spraw dzia nu oka za ły się zna ko mi -
te – pro dukt otrzy mał naj wyż szą oce nę: pięć
na pięć moż li wych gwiaz dek.
Po dob nie jak myj ka SKIL 0761, od ku rzacz
SKIL 0791 jest czę ścią pro gra mu na rzę dzi ogro -
do wych Urban Se ries, oferującego wy jąt ko we
roz wią za nie Easy Sto ra ge. Umoż li wia ono wy god -
ne prze cho wy wa nie na rzę dzi, któ re w do dat ku
zaj mu ją nie wie le miej sca.

www.skileurope.com/pl

W je sien nych po rząd kach po mo że SKIL
Ko niec la ta nie mu si ozna czać mniej szej ak tyw no ści na świe żym po wie trzu. Za chę ca ją do niej
no wo cze sna na rzę dzia SKIL niezwykle po moc ne w je sien nych po rząd kach. 

a Wy so ka wy daj ność myj ki
SKIL 0761 po zwa la na za sto -
so wa nie urzą dze nia nie tyl -
ko do czysz cze nia za bru -
dzo nych ma szyn i po jaz -
dów, ale tak że chod ni ków,
po sa dzek itp. 

f Od ku rzacz SKIL 0791 to
urzą dze nie 3 w 1. W ła wy
spo sób mo że bo wiem peł -
nić funk cję dmu cha wy lub
roz drab nia cza do zbie ra -
nych od pa dów

a W wy po sa że niu stan dar do -
wym od ku rza cza SKIL 0791
znaj du je się szy na Easy Sto -
ra ge, któ ra po zwa la na wy -
god ne za wie sza nie na rzę -
dzia na ścia nie

d W myj ce SKIL 0761 nie ma
pro ble mu z lan cą i prze wo -
da mi, po nie waż ele men ty te
są mo co wa ne na spe cjal -
nym uchwy cie

http://www.skileurope.com/pl
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Ma szy ny te ope ru ją spra so wa ny mi be la mi ma ku la -
tu ry, któ re trze ba roz ła do wy wać z sa mo cho dów cię -
ża ro wych, ukła dać w ma ga zy nie i prze trans por to wy -
wać na li nię pro duk cyj ną. Są wy ko rzy sty wa ne po 22-
23 go dzi ny na do bę, a więc pra cu ją wła ści wie w try -
bie cią głym. Pierw sze pięć ła do wa rek te le sko po wych
Ma ni tou zo sta ło do star czo nych przez Zep pe lin Pol -
ska w grud niu 2012 ro ku. By ły to mo de le MHT 780
za pew nia ją ce udźwig wy no szą cy osiem ton. W mar -
cu bie żą ce go ro ku przy szedł czas na ko lej ne za ku -
py. Tym ra zem zde cy do wa no się na trzy ma szy ny
MHT 10120 o udźwi gu 12 ton, któ re za pew nia ją więk -
szą wy daj ność pra cy i po zwa la ją na ła twiej sze ope -
ro wa nie cięż szy mi ła dun ka mi. Co istot ne, nie zu -
ży wa ją du żo wię cej pa li wa, niż ła do war ki ośmio -
to no we, po nie waż dys po nu ją spo rym za pa sem
mo cy i mo men tu ob ro to we go, wy ko rzy sty wa nych
tyl ko przy naj bar dziej wy ma ga ją cych za da niach.
W za kła dach Sto ra En so bar dzo du ży na cisk kła -

dzio ny jest na bez pie czeń stwo, dla te go wszyst -
kie ła do war ki te le sko po we Ma ni tou wy po sa żo ne
zo sta ły w wy ła py wacz iskier, ga śni cę oraz osło -
nę kra tow ni co wą szy by czo ło wej i da chu ka bi -
ny. W ce lu za pew nia nia od po wied nich wa run -
ków pra cy ope ra to ra, ma ją one kom for to wy fo -
tel z za wie sze niem pneu ma tycz nym, kli ma ty za -
cję i ogrze wa nie. Osprzęt ro bo czy sta no wią
chwy ta ki po zwa la ją ce na ła twe po dej mo wa nie
ba lo tów o róż nych roz mia rach i wa dze.
Za kup ostat nich trzech ła do wa rek przez ostro łęc -
ki za kład Sto ra En so po prze dził kon kurs ofert i te -
sty ma szyn kil ku róż nych pro du cen tów. Po now -
nie wy bra no sprzęt Ma ni tou, po nie waż do sko na -
le sprawdza się on od wielu lat przy tak in ten syw -
nej eks plo ata cji, chwa lą go ope ra to rzy, a współ -
pra ca z Zep pe lin Pol ska, de ale rem i au to ry zo wa -
nym ser wi sem tych prze my sło wych ma szyn gwa -
ran tu je ich nie za wod ność w co dzien nej pra cy.

www.manitou.com/pl

Stora Enso ponownie wybiera Manitou
Fir ma Sto ra En so to świa to wy pro du cent papieru i opa ko wań z tek tu ry fa li stej oraz do staw ca
ma szyn i urzą dzeń do pa ko wa nia. W jed nym z jej za kła dów – w Ostro łę ce – pra cu je aż osiem
ła do wa rek te le sko po wych Ma ni tou

a Naj now sze ła do war ki te le -
sko po we Ma ni tou pra cu ją ce
w ostro łęc kim za kła dzie Sto -
ra En so to mo de le
MHT 10120 o udźwi gu 12 ton

d Każ da z ma szyn Ma ni tou
w za kła dzie Sto ra En so
w Ostro łę ce pra cu je po 22-23
go dzi ny na do bę

http://www.manitou.com/pl/
http://www.manitou.com/pl/
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Kärcher MIC 50 to wie lo za da nio wy po jazd
do róż no rod nych prac ko mu nal nych, znaj du ją -
cy za sto so wa nie przez wszyst kie po ry ro ku.
W za leż no ści od wy ko rzy sty wa nych na rzę dzi,
ma szy na ta mo że peł nić ro lę za mia tar ki, od śnie -
żar ki, so lar ko -pia skar ki, płu gu od śnież ne go, ko -
siar ki z roz drab niar ką, urzą dze nia do przy ci na -
nia ży wo pło tów i wie lu in nych. Ja ko uni wer sal ny
no śnik na rzę dzi słu ży do utrzy ma nia te re nów
miej skich i gmin nych w tym ulic, pla ców, par -
ków, ogro dów zoo lo gicz nych, dwor ców i lot -
nisk. MIC 50 jest do sko na łym na rzę dziem dla sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, firm świad czą cych
usłu gi ko mu nal ne i za rzą dza ją cych nie ru cho mo -
ścia mi oraz sze ro ko po ję te go prze my słu. 
W se zo nie zi mo wym no śnik na rzę dzi MIC 50
war to wy po sa żyć w od śnie żar kę. Ze śnie giem
i lo dem na dro gach, alej kach, pla cach i chod ni -
kach po mo że upo rać się je den z wie lu do stęp -
nych ro dza jów płu gów lub spe cjal na szczot ka

wal co wa. Do sko na łym uzu peł nie niem ta kie go
osprzę tu jest sze ro ka ga ma po sy py wa rek na peł -
nia nych so lą i/lub pia skiem al bo zbior nik z sys -
te mem spry ski wa nia so lan ką.
Je śli cho dzi o utrzy ma nie te re nów zie lo nych,
Kärcher rów nież ofe ru je sze ro ką ga mę roz wią zań.
Dzię ki te mu za miast kil ku urzą dzeń wy star czy tyl -
ko jed no, a je go za kup zwra ca się bar dzo szyb -
ko. Opcjo nal nym osprzę tem, w któ ry war to wy po -
sa żyć no śnik na rzę dzi MIC 50 jest m.in. ko siar ka
z sys te mem trzech ostrzy, wy rzu tem tyl nym i hy -
drau licz ną re gu la cją wy so ko ści ko sze nia, zna ko -
mi cie spraw dza ją ca się za rów no na śred nich, jak
i bar dzo du żych po wierzch niach tra wia stych. Mo -
że być ona wy po sa żo na w zbior nik, któ ry umoż li -
wia gro ma dze nie sko szo ne go ma te ria łu. Przy dat -
ny mi na rzę dzia mi są też ko siar ka bi ja ko wa (np.
do wy ka sza nia po bo czy) oraz no ży ce na wy się -
gni ku do przy ci na nia ży wo pło tów. Są one ste ro -
wa ne hy drau licz nie, gwa ran tu jąc bez piecz ną
i wy god ną pra cę.
Ko rzy sta jąc ze swe go wie lo let nie go do świad cze -
nia fir ma Kärcher ofe ru je do no śni ka MIC 50 wy -

MASZYNY KOMUNALNE
www.karcher.pl

Kärcher na uli cach Two je go mia staKärcher na uli cach Two je go mia sta
Do ca ło rocz ne go utrzy ma nia te re nów miej skich i gmin nych Kärcher ofe ru je ca łe spek trum ma -
szyn, w tym no wą za mia tar kę miej ską MC 130 z cer ty fi ka tem EUnited Eu ro pej skie go Sto wa rzy -
sze nia Pro du cen tów Sprzę tu Ko mu nal ne go oraz no wy wie lo se zo no wy cią gnik ko mu nal ny MIC 50.

a Ka bi na ma szy ny MC 130, po -
dob nie jak mo de lu MIC 50
jest nie mal w ca ło ści prze -
szklo na, uła twia jąc pra cę
i ma new ro wa nie w cia snych
miej scach

s Ni sko umiesz czo ny śro dek
cięż ko ści ma szy ny MIC 50
po zwa la na bez piecz ną pra -
cę w po przek zbo cza, a zdol -
ność po ko ny wa nia kra węż ni -
ków o wy so ko ści do 18 cm
umożliwia ła twy wjazd na te -
re ny zie lo ne

f Uni wer sal ny no śnik osprzę -
tu MIC 50 ma sil nik o mo -
cy 50 KM i hy dro sta tycz ny
na pęd na wszyst kie ko ła.
Mo że po ru szać się z pręd -
ko ścią 30 km/h, w wer sji
Adv – 40 km/h

http://www.karcher.pl/pl/startpage.htm
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so ko ci śnie nio we urzą dze nia my ją ce, dzię ki któ -
rym ma szy na ta mo że peł nić ro lę wy daj nej po le -
wacz ki do my cia ulic i chod ni ków. Cie ka wym roz -
wią za niem jest li stwa my ją ca mon to wa na z przo -
du po jaz du, wy po sa żo na w osiem dysz ci śnie -
nio wych. Po zwa la ona na efek tyw ne usu wa nie
za nie czysz czeń z be to nu, as fal tu, kost ki bru ko -
wej czy tar ta nu. W okre sie zi mo wym sys tem ten
mo że być za si la ny so lan ką i słu żyć do od la dza -
nia chod ni ków i ulic.
W ga mie kom pak to wych za mia ta rek prze gu bo -
wych Kärcher jest te raz do stęp ny mo -
del MC 130 – naj now szy w kla sie po jem no ści jed -
ne go me tra sze ścien ne go. Dzię ki nie wiel kiej ma -
sie wła snej na da je się on do sto so wa nia na chod -
ni kach i mo że być wy ko rzy sty wa ny przez po sia -
da cza pra wa jaz dy ka te go rii „B”, bez ko niecz no -
ści zdo by wa nia do dat ko wych upraw nień. MC 130
wy róż nia się po nad to pro stą ob słu gą ser wi so wą,
wy so ką er go no mią i kom for tem pra cy. Jest ofe -
ro wa ny z sze ro ką ga mą wy po sa że nia do dat ko -
we go, któ re spra wia, że mo że być sto so wa ny

przez ca ły rok, sta no wiąc ide al ne roz wią za nie dla
miast i spół ek ko mu nal nych oraz prze my słu. 
Przy opra co wy wa niu prze stron nej, dwu oso bo wej
ka bi ny naj więk szy na cisk po ło żo no na wy go dę
ope ra to ra, któ ry ma klu czo wy wpływ na wy daj -
ność pra cy. Dla te go po ziom ha ła su we wnę trzu
wy no si tyl ko 74 dB, a du że po wierzch nie prze -
szklo ne gwa ran tu ją nie za kłó co ną wi docz ność
na oto cze nie ma szy ny. Sie dze nie ope ra to ra zo -
sta ło za mon to wa ne do kład nie nad przed nią osią,
dzię ki cze mu jest on umiesz czo ny naj bli żej
osprzę tu. Do dat ko we sie dze nie dla po moc ni ka
wy ko nu ją ce go do raź ne pra ce ręcz ne, da je moż li -
wość wy ko rzy sta nia po jaz du ja ko nie za leż nej jed -
nost ki sprzą ta ją cej.
Dzię ki ni skiej ma sie wła snej, MC 130 dys po nu je
ła dow no ścią 1.100 kg. Po zwa la to na ogra ni cze -
nie do mi ni mum czę sto tli wo ści opróż nia nia zbior -
ni ka, a tym sa mym gwa ran tu je więk szą wy daj -
ność. Naj waż niej sze pa ra me try ma szy ny są kon -
tro lo wa ne za po mo cą wie lo funk cyj ne go wy świe -
tla cza umiesz czo ne go na środ ku kie row ni cy. Do -
ty czy to rów nież ob ra zu re je stro wa ne go przez ka -

me rę co fa nia i ka me rę przy otwo rze ssaw nym, za -
po bie ga jąc ko niecz no ści od ry wa nia wzro ku
od to ru jaz dy. Szczot ki są ste ro wa ne od dziel nie
za po mo cą dwóch joy stic ków znaj du ją cych się
na pod ło kiet ni ku. Zmia nę usta wień uła twia ją czy -
tel ne sym bo le, a tak że moż li wość za pi su głów -
nych pa ra me trów ro bo czych za po mo cą kla wi sza
skró tu, po zwa la jąc na na tych mia sto we przy stą -
pie nie do pra cy.
Trzy punk ty mo co wa nia osprzę tu – z przo du, z ty -
łu i „na pa ce”, umoż li wia ją po łą cze nie kil ku czyn -
no ści, np. ko sze nia z od sy sa niem uko su. In tu icyj -
ny sys tem szyb kiej wy mia ny ak ce so riów znacz nie
przy spie sza pra cę i roz sze rza funk cjo nal ność po -
jaz du. Urzą dze nie mo że prze miesz czać się z pręd -
ko ścią 40 km/h, a du ży roz staw osi 1.700 mm za -
pew nia płyn ną i sta bil ną jaz dę. 
Kärcher kon se kwent nie re ali zu je stra te gię uni fi -
ka cji urzą dzeń do prac ko mu nal nych. Gdy flo ta
ma szyn skła da się z kil ku mo de li, za sto so wa nie
ze stan da ry zo wa ne go ze sta wu czę ści i pod ze -
spo łów znacz nie skra ca czas kon ser wa cji oraz
ewen tu al nych na praw. Po od po wied nim prze -
szko le niu przez pro fe sjo nal ny ser wis Kärcher,
więk szość czyn no ści ob słu go wych mo gą wy ko -
ny wać pra cow ni cy klien ta, a tym sa mym ob ni żyć
kosz ty eksploatacji wykorzystywanych urządzeń.
Za mia tar ka MC 130 po sia da cer ty fi kat EUnited Mu -
ni ci pal Equ ip ment. Jest to eu ro pej skie sto wa rzy -
sze nie prze my słu, re pre zen tu ją ce pro du cen tów
mo bil nych urzą dzeń ko mu nal nych, ta kich jak za -
mia tar ki dro go we, zi mo wy sprzęt utrzy ma nia dróg,
po jaz dy do zbiór ki od pa dów i in ne. Za mia tar ka
Kärcher uzy ska ła cer ty fi kat dzię ki sys te mo wi sil ne -
go spry ski wa nia szczo tek i ka na łu ssaw ne go, któ -
ry wpły wa na zmniej sze nie współ czyn ni ka PM10,
re du ku jąc tym sa mym wtór ną emi sję py łów.
Dzię ki za sto so wa niu roz ma itych na rzę dzi ro bo -
czych, Kärcher MC 130 mo że być wy ko rzy sty wa -
ny ja ko wie lo funk cyj ny po jazd ca ło rocz ny. Wy po -
sa żo ny w pług i po sy py war kę upo ra się ze śnie -
giem, uzbro jo ny w ko siar kę po ra dzi so bie z tra -
wą, nie po zo sta wia jąc uko su, a zbior nik wo dy
o po jem no ści 1.000 li trów ra zem z sys te mem
spry sku ją cym uczy ni z nie go do sko na łą kom pak -
to wą po le wacz kę.

a No śnik MIC 50 mo że być
wy po sa żo ny w li stwę z dy -
sza mi wy so ko ci śnie nio wy mi,
któ re zapewniają wy daj ne,
sku tecz ne my cie na wierzch -
ni be to no wych, as fal to wych
czy kost ki bru ko wej

a Nie wiel ka sze ro kość ma szy -
ny MC 130 spra wia, że mo -
że być ona wy ko rzy sty wa na
na dro gach i alej kach nie do -
stęp nych dla więk szych po -
jaz dów

a Pług wir ni ko wy to jed no
z wie lu na rzę dzi ro bo czych,
ja kie mo gą być za mon to wa -
ne na ma szy nie MIC 50.
Przy je go wy ko rzy sta niu
moż li we jest do kład ne od -
śnie ża nie dro gi bez two rze -
nia bocz nych zasp
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Ri de ry Hu sqvar na mo gą słu żyć ja ko ko siar ki, płu -
gi lub za mia tar ki. W od róż nie niu od zwy kłych ko -
sia rek ma szy ny te spraw dza ją się w nie mal w każ -
dych wa run kach i na każ dym te re nie. Nie za leż nie
od po ry ro ku, po go dy czy ukształ to wa nia te re nu,
ri de ry Hu sqvar na do prac ko mu nal nych za wsze
wy ko na ją po sta wio ne przed ni mi za da nie. Mo gą
być one wy po sa żo ne w urzą dze nie tną ce z przo -
du, dzię ki cze mu ob szar ro bo czy jest do sko na le
wi docz ny z fo te la ope ra to ra i po zwa la na pre cy -
zyj ne wy ka sza nie te re nu. W szcze gól no ści do ty -
czy to miejsc przy ogro dze niach, pod krze wa mi
czy me bla mi ogro do wy mi. Ta kie umiej sco wie nie
osprzę tu tną ce go jest rów nież istot ne ze wzglę -
dów ser wi so wych, bo do stęp do nie go jest bar -
dzo ła twy i nie wy ma ga uży wa nia na rzę dzi.
Przy ta kich za sto so wa niach istot ną ro lę od gry wa -
ją ga ba ry ty ma szyn, wy so kość środ ka cięż ko ści
i roz kład na ci sków na osie – ma ją one wy mier ny
wy pływ na zdol ność pra cy w ogra ni czo nych prze -
strze niach oraz na te re nach po chy łych. Ri de ry fir -
my Hu sqvar na do sko na le speł nia ją te wa run ki.
Cha rak te ry zu ją je nie wiel kie wy mia ry głów ne
i prze gu bo we pod wo zie, któ re po zwa la na wy ko -

ny wa nie bar dzo „cia snych” skrę tów. Ni sko
umiesz czo ny śro dek cięż ko ści za pew nia du żą
sta bil ność ma szy ny, umoż li wia jąc pra cę w do wol -
nym kie run ku – na wet wzdłuż po chy ło ści – tak
aby by ła ona ła twiej sza i wy daj niej sza. Po nad to
ma szy na po sia da na pęd na czte ry ko ła, za pew -
nia jąc od po wied nią przy czep ność na nie rów nych
i śli skich pod ło żach, jed no cze śnie ogra ni cza jąc
ich nisz cze nie np. po przez zry wa nie dar ni.
Ri de ry fir my Hu sqvar na do prac ko mu nal nych to nie
tyl ko ko siar ki. Peł nią one ro lę ma szyn uni wer sal -
nych, dzię ki cze mu z po wo dze niem mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne przez ca ły rok. W okre sie zi mo wym
ta ka ma szy na mo że zna leźć za sto so wa nie przy od -
śnie ża niu par kin gów, chod ni ków czy ale jek – wy -
star czy za mon to wać do niej osprzęt w po sta ci le -
mie sza lub płu ga wir ni ko we go. Je sie nią bę dzie
z ko lei nie za stą pio na przy wy daj nym uprzą ta niu li -
ści za po mo cą szczot ki wal co wej i dmu cha wy.
Ri der Hu sqvar na P525D po sia da do dat ko wo opcję
in sta la cji pod grze wa nej ka bi ny, co zwięk sza kom -
fort pra cy pod czas nie sprzy ja ją cych wa run ków po -
go do wych. Jest ona nie mal w ca ło ści prze szklo -
na, dzię ki cze mu na dal za pew nia zna ko mi tą ob -
ser wa cję ob sza ru ro bo cze go i oto cze nia ma szy ny. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.husqvarna.com

Ri de ry Hu sqvar na 
– ma szy ny o wie lu twa rzach
Ri de ry to ma szy ny stwo rzo ne zarówno do prac co dzien nych, jak i spe cja li stycz nych. Dzię ki sze -
ro kiej ga mie ak ce so riów mo gą być wy ko rzy sty wa ne przez ca ły rok, po ma ga jąc w utrzy ma niu zie -
le ni, te re nów uży tecz no ści pu blicz nej, chod ni ków czy ale jek. Zna ko mi cie spraw dza ją się przy ob -
słu dze obiek tów spor to wych, w spół dziel niach miesz ka nio wych i fir mach usłu go wych – wszę dzie
tam, gdzie po trzeb na jest zwrot na, wy daj na i uni wer sal na ma szy na do róż norakich za dań.

a Przy ta kiej au rze naj szyb -
ciej moż na do ce nić ogrze -
wa ną ka bi nę. Jest ona nie -
mal w ca ło ści prze szklo -
na, za pew nia jąc bar dzo
do brą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach

d Ko siar ka umiesz czo na
z przo du spra wia, że ko ła
ma szy ny nie przy gnia ta ją
wy ka sza nej tra wy, a po -
nad to ła two pra co wać nią
przy drze wach, ro śli nach
ozdob nych czy me blach
ogro do wych

f Ri de ry fir my Hu sqvar na
ma ją na pęd na wszyst kie
ko ła, co gwa ran tu je od po -
wied nią trak cję na róż -
nych pod ło żach

http://www.husqvarna.com/pl/home/
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Do sko na le wi dać to na przy kła dzie no we go ra mie -
nia wy się gni ko we go KWT 651E, w któ rym za sto so -
wa no 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, dzię ki cze mu do jej ob ser wa cji
nie musi on od wra cać gło wy do ty łu. Ta kie roz wią -
za nie naj ła twiej do ce nić w cza sie wie lo go dzin nej
pra cy, bo pozwala uniknąć bó lu szyi i ple ców.
Ra mę wy się gni ko we KWT 651E mo że być wy po -
sa żo ne w sze reg róż nych na rzę dzi ro bo czych. Naj -
więk szą część ofer ty sta no wi 5 gło wic bi ja ko wych,
tj. dwie lek kie o sze ro ko ści ro bo czej 1,2 m (La -
ma 120) i 1,4 m (La ma 140) oraz trzy ty pu cięż kie -
go o sze ro ko ści 1,1 m (KW 110), 1,25 m (KW 125)
i 1,4 m (KW 140). Wśród in nych do stęp nych przy -
sta wek są: fre zar ka do pni ścię tych drzew, od mu -
lar ka do czysz cze nia ro wów me lio ra cyj nych z mu łu,
ro ślin oraz na nie sio ne go przez wo dę pia sku, przy -
ci nar ki do ga łę zi, krza ków i ży wo pło tów, frezarka
do ści na nia i pro fi lo wa nia po bo cza dro gi w ce lu za -
pew nie nia wła ści we go od pły wu wo dy z jezd ni
do ro wu, pi lar ka tar czo wa do cię cia ga łę zi i krza ków

o śred ni cy do 150 mm (w wer sji PT3 – 190 cm lub
PT4 – 250 cm) oraz myj ka szczot ko wa do zna ków
i ta blic dro go wych, słup ków pi kie ta żo wych, ba rier
ener go chłon nych itp.
Mak sy mal ny za sięg pra cy ra mie nia KWT 651E
wy no si 6,4 m (z gło wi cą ko szą cą 1,2 m). No wo -
cze sne urzą dze nie jest prze zna czo ne do cią gni -
ków rol ni czych o mo cy co naj mniej 90 KM i ma -
sie wła snej mi ni mum 4.300 kg. 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.
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. Istot nym roz wią za niem jest też do dat ko wy
za wór na si łow ni ku pod no sze nia, któ ry prze ciw -
dzia ła opad nię ciu ra mie nia, gdy doj dzie do roz -
sz czel nie nia prze wo du hy drau licz ne go.

MASZYNY KOMUNALNE
www.samasz.pl

No we ra mię wy się gni ko we Sa MASZ KWT 651E
Sa masz jest czo ło wym pol skim pro du cen tem ma szyn ko mu nal nych i zie lon ko wych z po nad trzy -
dzie sto let nim do świad cze niem. Opra co wu jąc swo je kon struk cje, bia ło stoc ka fir ma do kła da
wszel kich sta rań, by za pew nia ły one naj wyż szą wy daj ność, bez pie czeń stwo i kom fort pra cy.

f W naj now szych wy ko na niach
ma szyn Sa MASZ, hy drau licz -
ny układ za si la nia jest za -
mknię ty w es te tycz nej, sta lo -
wej obu do wie, któ ra za po bie -
ga prze do sta wa niu się
do nie go za nie czysz czeń
i po lep sza wy gląd kon struk cji

s Od sa dze nie naj da lej wy su -
nię te go czło nu w ra mie niu
wy się gni ko wym SaMASZ
KWT 651E uła twia ob ser wa -
cję gło wi cy i za po bie ga zmę -
cze niu ope ra to ra

http://www.samasz.pl/
http://www.samasz.pl/
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MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

PK_panorama_315_PB6_  23/10/2015  11:12 AM  Page 45



46 Pośrednik Komunalny

PANORAMA OD A DO Z

PK_panorama_315_PB6_  23/10/2015  11:12 AM  Page 46



Pośrednik Komunalny  47

PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

4/2015 18.12.2015 23.11.2015

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 4.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 3/2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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