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SPIS TREŚCI

Go spo dar ka od pa da mi – po le do nad użyć

Kon tro la stru mie nia od pa dów, stan da ry za cja
RI POK -ów, na sta wie nie na od zysk i re cy kling,
a także wy eli mi no wa nie z sys te mu pa to lo gicz -
nych dzia łań… Przed bran żą od pa do wą jest
bardzo wie le do zro bie nia 

Ma szy ny Dop p stadt w PGK Koń skie

W in sta la cji na le żą cej do PGK Koń skie, któ ra
po roz bu do wie zo sta ła od da na do użyt ku
w lu tym tego roku, pra cu ją cztery ma szy ny
Dop p stadt, mar ki re pre zen to wa nej w Pol sce
przez war szaw ską fir mę Ar con Pol ska

Komp tech Ter mi na tor na te stach w MPO

W Miej skim Przed się bior stwie Oczysz cza nia
w Ło dzi prze pro wa dzo no te sty roz drab nia cza
jed no wa ło we go Terminator 5000 S firmy
Komptech. Ma szy nę grun tow nie spraw dzo no.
My pre zen tu je my wy ni ki prób

Ła do war ki Ma ni tou – ty ta ni cięż kiej pra cy!

O Za kła dzie Go spo da ro wa nia Od pa da mi Ko -
mu nal ny mi w Olsz ty nie pi sa li śmy już na po -
cząt ku roku, ale te raz znów do niego wra ca -
my za spra wą wy ko rzy sty wa nych tam ła do wa -
rek te le sko po wych Ma ni tou

No wa ła do war ka ko ło wa Do osan DL220 -5

Do osan Bob cat EMEA wpro wa dza do ofer ty
wy so ko wy daj ną ła do war kę ko ło wą DL220 -5.
Sta no wi ona uzu peł nie nie ma szyn se rii DL -5,
tra fia jąc w po trze by róż nych branż, a w szcze -
gól no ści sek to ra ko mu nal ne go

Ko par ka prze ła dun ko wa Ca se Con struc tion

Jed ną z naj więk szych pre mier te go rocz nej
Bau my by ła ko par ka do prac prze ła dun ko -
wych Ca se CX290D Ma te rial Han dling.
Od paź dzier ni ka ta cie ka wa ma szy na jest do -
stęp na tak że w Pol sce

Komatsu WA380-7 w PU „Hetman”

Wy ma ga nia sta wia ne ła do war kom prze gu bo -
wym są bar dzo wy so kie. Od ma szyn ocze ku je
się nie tyl ko zna ko mi tych osią gów, ale tak że
do brej zwrot no ści i wi docz no ści z wnę trza,
nie zbęd nych przy ma new ro wa niu 

Kom pak to we ła do war ki ko ło we Lie bherr

Na tar gach GaLaBau 2016 po świę co nych
ogrod nic twu, ar chi tek tu rze kra jo bra zu i pro jek -
to wa niu zie le ni Lie bherr za pre zen to wał mię dzy
in ny mi dwie ła do war ki prze gu bo we – L 506
Com pact oraz L 507 Ste reo

Me ca lac AS 900 Te le – in ny niż wszyst kie!

Gru pa Me ca lac kon stru uje i pro du ku je in no -
wa cyj ne ła do war ki ko ło we naj wyż szej ja ko ści.
Dzię ki sze ro kiej ga mie ma szyn, każ dy z na -
byw ców mo że zna leźć mo del ide al nie do sto -
so wa ny do swo ich po trzeb

Cat 816K – most mię dzy po ko le nio wy

Ca ter pil lar ofe ru je nie zwy kle sze ro ką ga mę
ma szyn prze zna czo nych dla sek to ra ko mu nal -
ne go. Waż ne miej sce zajmują w niej kom pak -
to ry prze zna czo ne do wy ko ny wa nia prac
na skła do wi skach od pa dów

Ive co Stra lis – ste reo ty py zwal czo ne!

W Pol sce samochody Ive co Stra lis ko ja rzą się
przede wszyst kim z trans por tem da le ko bież -
nym, ale w naj bar dziej roz wi nię tych kra jach
Eu ro py ich za le ty już daw no potrafiła do ce nić
również bran ża ko mu nal na

Po jaz dy DAF coraz bar dziej efek tyw ne

DAF kon se kwent nie opra co wu je in no wa cyj ne
roz wią za nia, za pew nia jąc co raz wyż szą efek tyw -
ność trans por tu dro go we go. Naj now sze pro po -
zy cje ho len der skie go pro du cen ta speł nia ją za -
ło że nia fi lo zo fii DAF Trans port Ef fi cien cy
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Dro dzy Czy tel ni cy,

od po ło wy sierp nia zna ny jest naj now szy Kra jo wy Plan Go spo dar ki Od pa da mi 2022. Po dob nie, jak w przy -

pad ku wcze śniej szych pla nów, któ rych jest kon ty nu acją, punk tem wyj ścia przy je go opra co wy wa niu by ła hie -

rar chia spo so bów po stę po wa nia z od pa da mi okre ślo na w dy rek ty wie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -

dy 2008/98/WE z dnia 19 li sto pa da 2008 ro ku. Za kła da ona, by przede wszyst kim za po bie gać po wsta wa niu

od pa dów, a na stęp nie za pew nić ich przy go to wa nie do po now ne go uży cia. Ko lej ne miej sca zaj mu ją in ne pro -

ce sy od zy sku i w osta tecz no ści uniesz ko dli wia nie. Go spo da ro wa nie od pa da mi zgod nie z ta ką hie rar chią umoż -

li wi dal sze po głę bia nie ob ser wo wa ne go w ostat nich la tach zja wi ska, ja kim jest od dzie la nie wzro stu ma sy wy -

wa rza nych od pa dów od wzro stu go spo dar cze go.

KPGO 2022 ana li zu je stan obec nej sy tu acji i wy zna cza kie run ki dzia łań na la ta 2016-2022 oraz per spek ty -

wicz nie do 2030 ro ku. Z opu bli ko wa nych da nych wy ni ka na przy kład, że w Pol sce ist nie je 127 in sta la cji

MBP o sta tu sie RI POK, któ rych łącz ne me cha nicz ne mo ce prze ro bo we wy no szą ok. 9,4 mln Mg/rok, zaś bio -

lo gicz ne ok. 4,1 mln Mg/rok. W kon tek ście ilo ści po wsta ją cych od pa dów zmie sza nych są one nie tyl ko wy -

star cza ją ce, ale w nie któ rych wo je wódz twach na wet prze wy mia ro wa ne. Stąd pla nu je się stop nio we prze -

kształ ca nie wy bra nych in sta la cji, m.in. w sor tow nie do czysz cza ją ce od pa dy ze bra ne se lek tyw nie. We ry fi ka cji

pod da no też licz bę czyn nych skła do wisk od pa dów in nych niż nie bez piecz ne i obo jęt ne, na któ rych są gro ma -

dzo ne od pa dy ko mu nal ne. Na ko niec 2014 ro ku by ło ich aż 417. Ma ją one łącz ną po jem ność dys po zy cyj ną

ok. 63,7 mln Mg (79,7 mln m3), co ozna cza, że przy obec nej ma sie skła do wa nych od pa dów mo gą być eks plo -

ato wa ne jesz cze przez 11 lat. Wo bec po wyż sze go nie ma sen su bu do wa ko lej nych ta kich in sta la cji, zwłasz cza

że do 2030 ro ku KPGO 2020 za kła da re duk cję ilo ści skła do wa nych od pa dów ko mu nal nych do mak sy mal -

nie 10%. W tym sa mym cza sie zna czą co mu si wzro snąć po ziom ich re cy klin gu – aż do 65%.

Wy zna czo ne ce le są bar dzo am bit ne, ale moż li we do osią gnię cia. Wy ma ga to jed nak dal szych zmian sys te mo -

wych uspraw nia ją cych funk cjo no wa nie go spo dar ki od pa da mi, a tak że wzmo żo nych dzia łań edu ka cyj nych,

któ re jesz cze bar dziej zwięk szą świa do mość in dy wi du al nej od po wie dzial no ści za śro do wi sko na tu ral ne.  

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
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Kompaktor
Cat 816K
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Pro ble my i za gro że nia
W tym cha osie mu szą przede wszyst kim od na -
leźć się sa mo rzą dy gmin ne, od po wie dzial ne
za or ga ni za cję sys te mu go spo dar ki od pa da mi
na swo im te re nie, oraz re gio nal ne in sta la cje prze -
twa rza nia od pa dów ko mu nal nych (RI POK -i), któ -
re jak naj efek tyw niej po win ny za go spo da ro wać
tra fia ją cy do nich stru mień od pa dów.
Naj czę ściej wy mie nia nym pro ble mem, z ja kim
mu szą mie rzyć się RI POK -i jest wal ka o od pa dy.
Choć od wdro że nia tzw. re for my śmie cio wej mi -
nę ło już prze szło trzy la ta, na dal da je się wy raź -
nie sły szeć, że do re gio nal nych in sta la cji tra fia
zbyt ma ło od pa dów. Nie jest to po kło sie fak tu, że
Po la cy za czę li na gle pro du ko wać mniej od pa -
dów, bo rze czy wi stość wy glą da zu peł nie ina czej.
Sta tyst ki po ka zu ją, że jest ich wię cej. Nic jed nak
z te go nie wy ni ka, bo za miast tra fiać do za kła dów
o wy so kim po zio mie tech no lo gicz nym, w któ rych
zo sta ną pod da ne pro ce som prze two rze nia
na mia rę XXI wie ku, kie ro wa ne są do pseu do in -
sta la cji – tam jest ta niej!
Jak wska zu ją bran żo wi eks per ci, pro blem ten wy -
stę pu je nie mal w każ dym wo je wódz twie. Wśród
przy czyn za ist nia łe go sta nu rze czy na le ża ło by
wy mie nić ma ło pre cy zyj ne prze pi sy usta wo we,
któ re na do da tek każ dy in ter pre tu je na wła sny
spo sób. W efek cie in sta la cje o wy so kim po zio mie
tech no lo gicz nym, an ga żu ją ce du że środ ki, tak że
unij ne, są zmu szo ne „ry wa li zo wać” z za kła da mi,
któ re za nic ma ją wy ma ga ne pra wem stan dar -
dy – za rów no w za kre sie prze twa rza nia od pa dów,
jak i ochro ny śro do wi ska. Co wię cej, we dług wy -
li czeń To ma sza Sty sia z In sty tu tu So bie skie go,
w sys te mie ma my za ma ło od pa dów w sto sun ku
do mo cy prze ro bo wych in sta la cji. Je go zda niem
mo że bra ko wać na wet 3 mln ton od pa dów ko mu -
nal nych rocz nie! Tę trud ną dla RI POK -ów z praw -
dzi we go zda rze nia sy tu ację po głę bi ły rów nież de -
cy zje gmin o ogła sza niu jed ne go prze tar gu na od -
bie ra nie i za go spo da ro wa nie od pa dów. Ana li zy
po ka zu ją, że tak uczy ni ło więk szość sa mo rzą dów
w Pol sce. W ten spo sób po zo sta wio no przed się -
bior com od bie ra ją cym od pa dy od miesz kań ców

swo bo dę co do wy bo ru RI POK -a, do któ re go je
za wie zie. W re zul ta cie fir my star tu ją ce w po stę -
po wa niach prze tar go wych za ofe ro wa ły ra żą co ni -
skie ce ny świad cze nia usług od bie ra nia od pa -
dów. Nie ste ty, lo kal nym wło da rzom nie przy szło
do gło wy, że ta kie ce ny unie moż li wia ją prze ka za -
nie od pa dów do in sta la cji MBP, któ ra funk cjo nu je
w opar ciu o rze czy wi ste kosz ty.
Co zro bić, że by ten pro blem roz wią zać? Ko niecz -
ne są dwa ro dza je dzia łań: po pra wa sys te mu
kon tro li nad stru mie niem od pa dów oraz zmia na
uwa run ko wań eko no micz nych. Tak dłu go bę dzie -
my mie li do czy nie nia z pa to lo gia mi od pa do wy -
mi, jak dłu go bę dą one moż li we i opła cal ne. Dzi -
siaj bo wiem nie uczci we prak ty ki i sła ba kon tro la
ryn ku to dwa czyn ni ki, któ re nisz czą „zdro wy” ry -
nek – ta ki, któ ry ba zu je nie tyl ko na efek tyw no ści
eko no micz nej, ale rów nież eko lo gicz nej. Je śli
gmi ny bę dą się kie ro wa ły tyl ko eko no mią, to od -
pa dy za wsze tra fią do tań szej pseu do in sta la cji.
Czy ak tu ali zo wa ne obec nie wo je wódz kie pla ny
go spo dar ki od pa da mi (WPGO) coś zmie nią w tym
za kre sie? Czy urzę dy mar szał kow skie zwe ry fi ku ją

www.ekorum.pl

Go spo dar ka od pa da mi 
– po le do nad użyć i pa to lo gii
Kon tro la stru mie nia od pa dów, stan da ry za cja RI POK -ów, na sta wie nie na od zysk i re cy kling,
wy eli mi no wa nie z sys te mu pa to lo gicz nych dzia łań, spro sta nie wy zwa niom na tu ry praw nej,
eko no micz nej i eko lo gicz nej – przed bran żą od pa do wą jest wie le do zro bie nia. Trud no jed nak
o po pra wę sy tu acji, po nie waż na gmin nie do cho dzi do „przy my ka nia oczu” na bez praw ne lub
ba lan su ją ce na gra ni cy pra wa dzia ła nia. Spra wę do dat ko wo kom pli ku je brak roz po rzą dze nia
w spra wie me cha nicz no -bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów (MBP) i póź na pu bli ka cja (do -
pie ro 11 sierp nia br.) Kra jo we go Pla nu Go spo dar ki Od pa da mi 2022.

a Jed nym z naj czę ściej po -
wta rza nych pro ble mów, z ja -
ki mi mu szą się mie rzyć 
RI POK -i jest wal ka o od pa -
dy. Wiel kość stru mie nia nie -
ade kwat na do za kła du spra -
wia, że je go eks plo ata cja
sta je się nie ren tow na i za -
czy na ge ne ro wać stra ty

http://ekorum.pl/pl/page.php?14
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funk cjo nu ją ce w re gio nach RI POK -i pod ką tem
speł nia nia wy mo gów praw nych i fak tycz nych mo -
cy prze ro bo wych, a na stęp nie wy kre ślą z pla nu
wo je wódz kie go in sta la cje nie speł nia ją ce okre ślo -
nych stan dar dów? Dzi siaj spo ro emo cji bu dzi też
za łącz nik do WPGO, czy li plan in we sty cyj ny. Wpis
do nie go za pew ni szan sę na ubie ga nie się o środ -
ki ze wnętrz ne na re ali za cję in we sty cji w ob sza rze
go spo dar ki od pa da mi. Znów jed nak ro dzą się
wąt pli wo ści w urzę dach mar szał kow skich, czy
do pla nu in we sty cyj ne go wpi sy wać wszyst kie
zgło szo ne in sta la cje, czy tyl ko te, na któ re ist nie je
fak tycz ne za po trze bo wa nie w re gio nie. Na ja kiej
pod sta wie do ko nać ich wy bo ru? A je śli po ja wia ją
się wąt pli wo ści, to po le do po pi su ma ją kan ce la -
rie praw ne. W oce nie praw ni ków już wkrót ce po -
sy pią się skar gi do są dów, bo wiem plan in we sty -
cyj ny nie ma cha rak te ru pra wa miej sco we go.
Ozna cza to, że za war te w nim in for ma cje nie są
wią żą ce, po nie waż nie jest on pu bli ko wa ny
w dzien ni ku urzę do wym wo je wódz twa.
RI POK na mia rę po trzeb: 
ela stycz ny i wie lo funk cyj ny
Jak już wspo mnia no wcze śniej, urzę dy mar szał -
kow skie nie wie dzą dzi siaj, w któ rym kie run ku
pójść i co wy brać: lep szy efekt eko lo gicz ny i lep -
szą tech no lo gię czy kon ty nu ację sys te mu, któ ry
ist nie je. Od po wiedź na su wa się jed nak sa ma:
trze ba pa trzeć z punk tu wi dze nia ce lu eko lo gicz -
ne go, czy li ko niecz nych do uzy ska nia po zio mów

od zy sku. W głów nej mie rze za le żą one od za sto -
so wa nej tech no lo gii sor to wa nia, dla te go war to
prze kształ cać za kła dy MBP tak, by mo gły one
prze twa rzać rów nież se lek tyw nie ze bra ny stru -
mień od pa dów. To jed nak nie wszyst ko. W ob li -
czu po wsta ją cej sie ci za kła dów ter micz ne go prze -
kształ ca nia od pa dów ko mu nal nych, no wą ten den -
cją po win no być bu do wa nie in sta la cji słu żą cych
od zy ski wa niu su row ców wtór nych jesz cze
przed skie ro wa niem stru mie nia do osta tecz ne go
spa le nia, umoż li wia jąc w ten spo sób osią gnię cie
od po wied nich po zio mów od zy sku. Do pie ro resz -
ta od pa dów mo gła by być pod da wa na uniesz ko -
dli wia niu ter micz ne mu. Ta ki trend wy zna cza dzi -

siaj Bia ły stok. O kła dze niu na ci sku na in te gro wa -
nie funk cji RI POK -u z in ny mi waż ny mi funk cja mi
mó wią m.in. przed sta wi cie le Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
zwłasz cza w kon tek ście do fi nan so wy wa nia
przed się wzięć w ob sza rze go spo dar ki od pa da mi.
W ich opi nii RI POK -i po win ny być in sta la cja mi ela -
stycz ny mi, któ re w nie dłu giej per spek ty wie nie
sta ną się kosz tow ny mi „po mni ka mi” nie ak tu al -
nych kon cep cji. Dla te go przy fi nan so wa niu
RIPOK-ów ze środ ków NFOŚiGW uwzględ nia na
bę dzie ana li za dal sze go po stę po wa nia z od pa da -
mi wy two rzo ny mi w ta kiej in sta la cji.
Bio rąc za tem pod uwa gę ro sną cą róż no rod ność
ma te ria łów, szyb ko po stę pu ją cą urba ni za cję, któ -
ra spra wia, że zbie ra nie od pa dów tra dy cyj ny mi
me to da mi sta je się trud ne, oraz ro sną ce za po -
trze bo wa nie na su row ce wtór ne, od zysk od pa -
dów w czę ści me cha nicz nej za kła du MBP mo że
od gry wać co raz więk szą ro lę. Z te go wzglę du
w przy szło ści po win na być ona prze kształ co na
w cen tral ną sor tow nię od pa dów. Ak tu al nie bar -
dzo po żą da ny jest od zysk ener gii za war ty we
frak cji nad si to wej. Dla te go na le ży ro bić wszyst ko,
co się eko no micz nie i śro do wi sko wo opła ca, aby
ogra ni czyć kie ro wa nie sta bi li za tu na skła do wi ska.
Prio ry te tem w no wo cze snej go spo dar ce od pa da -
mi po win na być bez względ na eli mi na cja z sys te -
mu za kła dów nie speł nia ją cych wy mo gów lub po -
wie rzo nej im funk cji RI POK -u. Tyl ko wów czas
osią gnie my to, cze go wy ma ga od nas Ko mi sja
Eu ro pej ska – od po wied nie po zio my przy go to wa -
nia do po now ne go uży cia i re cy klin gu od pa dów
opa ko wa nio wych. Istot ne jest rów nież ogra ni cze -
nie od set ka skła do wa nia od pa dów ko mu nal nych.
Nie ste ty, sa mo rzą dy czę sto te go nie ro zu mie ją.
RI POK -i ma ją więc do dat ko we za da nie, po le ga ją -
ce na wy tłu ma cze niu lo kal nym wła dzom ce lów,
ja kie trze ba osią gnąć w go spo dar ce od pa da mi.
Do pó ki in sta la cje re gio nal ne nie bę dą mia ły
wspar cia gmin, do pó ty nic nie da się zmie nić
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a W ob li czu po wsta ją cej sie ci
za kła dów ter micz ne go prze -
kształ ca nia od pa dów, no wą
ten den cją po win no być bu -
do wa nie in sta la cji do od zy -
ski wa nia su row ców wtór -
nych jesz cze przed skie ro -
wa niem ich do spa le nia, za -
pew nia jąc od po wied ni po -
ziom od zy sku

a „Uzdro wie nie” sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi wy ma ga
eli mi na cji za kła dów nie speł -
nia ją cych wy mo gów lub po -
wie rzo nej im funk cji RI POK -u.
Tyl ko wów czas bę dzie moż -
na osią gnąć wła ści wy po -
ziom przy go to wa nia do po -
now ne go zu ży cia i re cy klin -
gu od pa dów opa ko wa nio -
wych, ja ki za kła da Ko mi sja
Eu ro pej ska
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w tym ob sza rze. Wszak to sa mo rzą dy mu szą
stwo rzyć sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi
na swo im te re nie i wdro żyć se lek tyw ną zbiór kę,
ma jąc na uwa dze moż li wo ści tech no lo gicz ne RI -
POK -a. A co naj waż niej sze – za pew nić tym za kła -
dom stru mień od pa dów. Nie ste ty, prak ty ka po ka -
zu je, że by wa z tym róż nie.
Py ta nia wciąż ak tu al ne
Czy uda nam się wy eli mi no wać qu asi -RI POK -i,
któ re de fac to nie są „skro jo ne” na po trze by da -
ne go re gio nu (za rów no wy daj no ścio wo, jak i tech -
no lo gicz nie), a jed no cze śnie wy pro mo wać roz wią -
za nia two rzo ne w zgo dzie z naj wyż szy mi stan dar -
da mi i po sza no wa niem wszyst kich prze pi sów,
w tym rów nież tych, któ re nie ba wem bę dzie my
sto so wać? Choć no wy sys tem go spo da ro wa nia
od pa da mi dzia ła już prze szło trzy la ta, pytanie to
wciąż pozostaje ak tu al ne. Wy ni ka to przede
wszyst kim z nie ja sno sfor mu ło wa nych prze pi sów,
któ re two rzą po le do nad użyć i pa to lo gii. 
O tym, jak wal czyć z ułom no ścia mi sys te mu oraz
od na leźć się w gąsz czu prze pi sów „oko ło od pa -
do wych”, głów nie z punk tu wi dze nia osób za rzą -
dza ją cych RI POK -ami, bę dzie trak to wał 5. ogól -
no pol ski Zjazd RI POK. Spo tka nie to zo sta ło za -
pla no wa ne na 22-23 li sto pa da w Kiel cach. Or ga -
ni za to rem Zjaz du jest fir ma EKO RUM z Po zna nia.
Za pro sze ni do za bra nia gło su pre le gen ci sku pią
się m.in. na kwe stiach go spo dar ki od pa da mi ko -

mu nal ny mi w świe tle Kra jo we go Pla nu Go spo dar -
ki Od pa da mi 2022, ak tu ali za cji wo je wódz kich pla -
nów go spo dar ki od pa da mi, pro jek cie roz po rzą -
dze nia w spra wie szcze gó ło wych za sad se lek tyw -
nej zbiór ki, przy szło ści ist nie ją cych za kła dów
MBP w Pol sce oraz eu ro pej skich ten den cjach
w go spo dar ce od pa da mi. Ob ra dy za koń czy uro -
czy sta ko la cja, pod czas któ rej wy stą pi ze spół
Czer wo ne Gi ta ry. Dru gie go dnia uczest ni cy Zjaz -
du bę dą mo gli wziąć udział w wi zy ta cji in sta la cji
MBP w Kiel cach z mo du łem fer men ta cji.

Kin ga Ga mań ska, 
Pa weł Sza dzie wicz

EKO RUM

a W ak tu al nej rze czy wi sto ści
spo ro emo cji bu dzi za łącz nik
do WPGO, czy li plan in we -
sty cyj ny. Wpis do nie go da je
szan sę na ubie ga nie się
o środ ki ze wnętrz ne na re ali -
za cję in we sty cji w ob sza rze
go spo dar ki od pa da mi 

http://ekorum.pl/pl/page.php?14
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PGK Koń skie ist nie je od 1994 ro ku. Dwa la ta te -
mu po zy ska ło środ ki unij ne, przy udzia le któ rych
wy bu do wa no no wą kwa te rę skła do wi ska, wie lo -
funk cyj ną ha lę do me cha nicz no -bio lo gicz ne go
prze twa rza nia od pa dów, in fra struk tu rę dro go wą
i ma ga zy no wą, PSZOK oraz zmo der ni zo wa no ist -
nie ją ce obiek ty za kła du. Ca łość mie ści się
na obrze żach mia sta przy ul. Spa ce ro wej, a więc
ok. 3 km od sie dzi by przed się bior stwa zlo ka li zo -
wa nej w je go ści słym cen trum. Znaj du je się tam
rów nież nie wiel ka ba za sprzę to wo -ob słu go wa,
z któ rej wy jeż dża ją śmie ciar ki oraz po jaz dy do let -
nie go i zi mo we go utrzy ma nia dróg. – Ta ka lo ka li -
za cja nie jest naj szczę śliw sza za rów no dla nas, jak
i dla miesz kań ców. Nie da je moż li wo ści roz wo ju,
a na sze po jaz dy mu szą stać w kor kach. Miesz kań -
cy mo gą z ko lei uskar żać się na ha łas i zbyt du ży
ruch sa mo cho dów cię ża ro wych. Do sko na le zda ję
so bie z te go spra wę, dla te go pod ją łem de cy zję
o prze pro wadz ce na te ren RIPOK-a, gdzie wy bu -
du je my no wą sie dzi bę i ba zę le piej do pa so wa ne
do na szych po trzeb – za po wia da Mi ro sław Szu -
stak. To jed nak nie ko niec śmia łych in we sty cji.
Na zre kul ty wo wa nej kwa te rze, któ ra zo sta ła za -
mknię ta w 1999 ro ku, ma po wstać far ma fo to wol -
ta icz na. – Jest tam po nad hek tar wol nej prze strze -
ni. Aż grzech, że by by ła nie wy ko rzy sta na. Pa ne le
fo to wol ta icz ne chcę też za mon to wać na no wym
bu dyn ku socjalno-biurowym. Obec nie sta ra my się
rów nież o uzy ska nie po zwo le nia na bu do wę in sta -
la cji ko ge ne ra cji ga zu skła do wi sko we go. Te in we -
sty cje do sko na le ko re spon du ją z pro wa dzo ną
przez nas dzia łal no ścią, ale przede wszyst kim po -
zwo lą nam na ogra ni cze nie kosz tów zwią za nych
ze zu ży ciem ener gii elek trycz nej.
PGK Koń skie da le ko wy kra cza po za swo je sta tu -
to we obo wiąz ki, o czym naj le piej świad czy jesz -
cze jed no śmia łe przed się wzię cie. Wspól nie
z bur mi strzem ma za miar wzno wić do wo zy dzie ci
do szkół, a tak że od two rzyć miej ski i pod miej ski
trans por tu zbio ro wy, któ ry po upad ku PKS-u wła -

ści wie prze stał ist nieć. – Obec nie funk cjo nu ją ca
ko mu ni ka cja jest opar ta na pry wat nych prze woź -
ni kach na sta wio nych na zysk i nie ma się te mu co
dzi wić. My chcie li by śmy do cie rać tam, gdzie nie
jeż dżą bu sy, bo im się to zwy czaj nie nie opła ca.
Cier pią na tym przede wszyst kim lu dzie star si, ma -
ją cy du że trud no ści aby do stać się do urzędów,
przy chod ni czy szpi ta la, ale tak że naj młod si, zda -
ni na po moc ro dzi ców lub są sia dów. Aby zmie nić
tę sy tu ację, na po czą tek uru cho mi li śmy do wo zy
dzie ci i mło dzie ży do szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów, przy wy ko rzy sta niu gim bu sa otrzy ma ne go
od gmi ny. Za ku pi li śmy też oka zjo nal nie ame ry kań -
skie go scho ol -bu sa, któ ry obec nie peł ni ro lę po -
jaz du za stęp cze go, a dodatkowo służy rów nież do
ce lów pro mo cyj nych na sze go przed się bior stwa,
jak i sa me go miasta. Po za tym udo stęp nia my go
szko łom i oso bom pry wat nym na róż ne wy jaz dy
i wy ciecz ki – do da je Mi ro sław Szu stak.
Dzię ki „za ląż ko wi” trans por tu zbio ro we go PGK Koń -
skie mo że ubie gać się o do fi nan so wa nie unij ne
na za kup no wych au to bu sów. Ma ją być one one hy -
bry do we, elek trycz ne lub za si la ne sprę żo nym ga -
zem ziem nym (CNG). O de cy zji do ty czą cej ro dza ju
na pę du praw do po dob nie prze są dzi lo ka li za cja ba -
zy po jaz dów. Je śli znaj dzie się w cen trum mia sta,
peł niąc jed no cze śnie funk cję dwor ca, au to bu sy bę -
dą hybrydowe lub elektryczne. Ba za mo że też zo -
stać zor ga ni zo wa na na te re nie RI POK -a na le żą ce -
go do PGK Koń skie. Prze ma wia za tym kil ku hek ta -
ro wa dział ka bę dą ca wła sno ścią przed się bior stwa,
przez któ rą w do dat ku prze cho dzi ru ro ciąg z ga zem
ziem nym. Za rząd roz wa ża wy bu do wa nie na niej
wła snej sta cji CNG, uży wa nej nie tyl ko przez au to -
bu sy i śmie ciar ki (w przy szło ści), ale rów nież przez
miesz kań ców otwar tych na pa li wa al ter na tyw ne.

ROZMOWA POŚREDNIKA

W służ bie eko lo gii i miesz kań com
Od po nad ro ku funk cję pre ze sa za rzą du Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Koń skich
spra wu je Mi ro sław Szu stak. Je go dzia ła nia ma jące na ce lu po pra wę ży cia miesz kań ców są
jed nak znacz nie szer sze od przy pi sa nych obo wiąz ków.

a – Dzię ki za ku po wi ory gi nal -
ne go scho ol -bu sa, ma my
w Koń skich po wiew Ame ry -
ki – żar tu je Mi ro sław Szu -
stak, pre zes za rzą du PGK
Koń skie. Ra zem z gim bu -
sem otrzy ma nym od gmi ny
two rzą za lą żek trans por tu
zbio ro we go ob słu gu ją ce go
re jo ny, w któ re nie do jeż dża -
ją pry wat ni prze woź ni cy

s Oprócz mia sta PGK Koń skie
ob słu gu je są sied nie gmi ny,
tj. Ra do szy ce, Go war czów
i Stą por ków, a do dat ko -
wo – wspól nie z in ną fir -
mą – po wiat Skar ży sko -Ka -
mien na. Łącz nie od bie ra
od pa dy od po nad 100 tys.
miesz kań ców. No wo cze sna
in sta la cja me cha nicz no -bio -
lo gicz ne go prze twa rza nia
od pa dów, któ ra zo sta ła od -
da na do użyt ku na po cząt ku
br., ma prze pu sto wość pra -
wie 38,5 tysięcy Mg/rok
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Za kup sprzę tu od był się na dro dze prze tar gu
roz pi sa ne go przez fir mę re ali zu ją cą in we sty cję
w ra mach tzw. żół te go FI DIC -a „Za pro jek tuj i Wy -
bu duj”. Mi ro sław Szu stak, pre zes za rzą du PGK
Koń skie nie ukry wa za do wo le nia z roz strzy gnię -
cia po stę po wa nia. – Ma szy ny Dop p stadt nie
dość, że speł nia ły wszyst kie wy ma ga nia tech -
nicz ne, to oka za ły się też atrak cyj ne ce no wo.
Cie szę się, że padł na nie wy bór, bo przy stę pu -
jąc do mo der ni za cji za kła du zro bi li śmy ro ze zna -
nie wśród po dob nych in sta la cji wy ko rzy stu ją -
cych ta ki sprzęt. Ma szy ny Dop p stadt oka za ły się
nie zwy kle po pu lar ne, a wszę dzie gdzie je spo -
tka li śmy, wy po wia da no się o nich bar dzo po zy -
tyw nie. Dziś sam mo gę po twier dzić te opi nie,
po nie waż za ku pio ny sprzęt speł nia na sze ocze -
ki wa nia, za rów no w kwe stii wy ma gań ja ko ścio -
wych, jak i wy daj no ścio wych.
Nie wszyst kie ma szy ny tra fi ły do za kła du w tym sa -
mym cza sie. Wśród naj dłu żej wy ko rzy sty wa -
nych – bli sko czte ry la ta – jest wol no obro to wy roz -
drab niacz wstęp ny Dop p stadt DW 3060 Bu fal lo.
Obec nie pra cu je on w ha li wie lo funk cyj nej, gdzie
znaj du je za sto so wa nie głów nie przy ob rób ce od -
pa dów ko mu nal nych, ale słu ży rów nież do roz -
drab nia nia in nych od pa dów, w tym ga ba ry -
tów. – Ma szy na ta jest u nas dość in ten syw nie eks -
plo ato wa na, po oko ło 3-4 go dzi ny dzien nie. Ma od -

po wied nią wy daj ność i wy god nie się nią ste ru je
za po mo cą pi lo ta umiesz czo ne go np. w ma szy nie
za ła dun ko wej – opo wia da Ja nusz Owcza rek, kie -
row nik RI POK -a na le żą ce go do PGK Koń skie.
Głów ną za le tą ma szy ny DW 3060 Bu fal lo jest ol -
brzy mi mo ment ob ro to wy na bęb nie roz drab nia ją -
cym, wy ni ka ją cy z za sto so wa nia 320-ki lo wa to we -
go sil ni ka wy so ko pręż ne go mar ki Mer ce des -Benz
i bez po śred nie go ukła du prze nie sie nia na pę du
o du żej spraw no ści. Za sad ni czą je go część sta -
no wi sprzę gło hy dro ki ne tycz ne po łą czo ne z ko -
łem za ma cho wym oraz prze kład nia pla ne tar na.
Aby nie do szło do uszko dze nia na rzę dzi ro bo -
czych w przy pad ku do sta nia się do ko mo ry roz -
drab nia cza ma te ria łu za kłó ce nio we go, ma szy nę
wy po sa żo no w trzy za bez pie cze nia. Dwa z nich to
czuj ni ki mie rzą ce tem pe ra tu rę ole ju „kon wer te -
ra” – pierw szy przy 140°C wy łą cza sil nik, dru gi
przy 160°C po wo du je wy pusz cze nie ole ju z prze -
kład ni hy dro ki ne tycz nej, co skut ku je jej roz sprzę -
gle niem. Za sto so wa ny olej jest bio de gra do wal ny
nie szko dzi więc śro do wi sku. Ostat ni czuj nik znaj -
du je się na ko le za ma cho wym i mie rzy ob ro ty wa -
łu kor bo we go. Gdy wy kry je na głe opóź nie nie ru -
chu ob ro to we go (za trzy ma nie bęb na) spo wo do -
wa ne wrzu ce niem do roz drab nia cza np. szy ny ko -
le jo wej, na tych miast wy łą cza ma szy nę. Dop p stadt
nie sto su je au to ma tycz ne go re wer su bęb na w ce -
lu pod ję cia ko lej nych prób roz drob nie nia ma te ria -
łu, li cząc że np. ina czej się on uło ży. Fir ma wy cho -
dzi bo wiem z za ło że nia, że je śli przy ta kim mo -
men cie ob ro to wym nie zo stał roz drob nio ny
za pierw szym ra zem, to z pew no ścią jest nie roz -
drab nial ny. Dal sze pró by nie po trzeb nie zaj mu ją

www.arconpolska.pl

Czte ry ma szy ny Dop p stadt w PGK Koń skie
Od wie dza jąc naj now sze czy star sze za kła dy prze twa rza nia od pa dów nietrud no spo tkać ma -
szy ny Dop p stadt. W in sta la cji na le żą cej do PGK Koń skie, któ ra po roz bu do wie zo sta ła od da na
do użyt ku w lu tym tego roku, pra cu ją aż czte ry jed nost ki tej mar ki, re pre zen to wa nej w Pol sce
przez war szaw ską fir mę Ar con Pol ska.

d Wy daj ność roz drab nia cza
koń co we go Dop p stadt
DF 307 Ro ta ro przyj mu je się
w gra ni cach od 8 do 12 ton
fi nal ne go ma te ria łu na go -
dzi nę – za le ży ona głów nie
od sta nu ele men tów ro bo -
czych. Wszyst kie kra wę dzie
li stew na bęb nie i stal ni cy są
tną ce, więc każ de na rzę dzie
moż na wy ko rzy stać 4-krot nie

d Bę ben ro bo czy roz drab nia -
cza koń co we go Dop p stadt
DF 307 Ro ta ro jest na pę dza -
ny z obu stron, przez dwa
sil ni ki elek trycz ne o mo -
cy 160 kW każ dy. Oba
miesz czą się w ob ry sie ma -
szy ny, dzię ki cze mu roz -
drab niacz nie zaj mu je du żo
miej sca i ła two go wkom po -
no wać na wet w cia śniej -
szych ha lach

a W roz drab nia czu wstęp nym
Dop p stadt DW 3060 Bu fal lo
do cisk grze bie nia z prze ciw -
no ża mi moż na usta wić mię -
dzy 80 a 140 bar. Gdy ma te -
riał wsa do wy jest moc no za -
nie czysz czo ny, zwy kle wy -
bie ra się niż szą war tość,
przy któ rej na rzę dzia ro bo -
cze mniej się zu ży wa ją

http://www.arconpolska.pl/
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ria łu, prze no śnik ta śmo wy, któ ry go po da je, zo -
sta nie au to ma tycz nie za trzy ma ny. W chwi li, gdy
ma te ria ł opad nie do usta lo ne go po zio mu, na -
stą pi wzno wie nie pra cy ta śmo cią gu.
Na ze wnątrz ha li wie lo funk cyj nej, a do kład nie
przy kom po stow ni pry zmo wej, pra cu je no wa roz -
drab niar ko -mie szar ka Dop p stadt DM 215. – Ten
mik ser moż na po rów nać do ma szyn ki do mię sa.
Wrzu co ne do nie go od pa dy zie lo ne, ta kie jak tra -
wy, ga łę zie, a na wet kar py, są miaż dżo ne i mie -
sza ne, dzię ki cze mu szyb ciej prze bie ga ich kom -
po sto wa nie. Ogól nie je stem za do wo lo ny z tej ma -
szy ny, choć nie ukry wam, że mój en tu zjazm był by
więk szy, gdy by mia ła jesz cze więk szą wy daj ność.
Oczy wi ście zda ję so bie spra wę, że za le ży to
od ro dza ju ma te ria łu, ja ki się do niej wrzu ca i efek -
tu, któ ry chce się uzy skać. Pó ki co nie wy ko rzy -
stu je my jej zbyt in ten syw nie, bo przez oko ło pół
dnia raz w mie sią cu – re la cjo nu je Ja nusz Owcza -
rek. Roz drab niar ko -mie szar ka Dop p stadt DM 215
jest na pę dza na przez sil nik wy so ko pręż ny
Mercedes-Benz o mo cy 160 kW. Ma ko mo rę za -
ła dow czą o po jem no ści 15 m3 wy ło żo ną pły ta mi
z wy so ko wy trzy ma łej sta li Har dox 500. Ma te riał
ten zo stał rów nież uży ty do bu do wy za sad ni czych
ele men tów ro bo czych, ja ki mi są trzy wa ły roz -
drab nia ją co -mie sza ją ce. Po dob nie, jak w in nych
ma szy nach Dop p stadt, ich na pęd jest bez po śred -
ni, co gwa ran tu je du żą wy daj ność, a jed no cze -
śnie ni skie zu ży cie pa li wa. Urzą dze nie mo że pra -
co wać w try bie prze ry wa nym lub cią głym.
W pierw szym przy pad ku wy lot ma te ria łu wyj ścio -

MASZYNY KOMUNALNE

czas, a w do dat ku mo gą do pro wa dzić do uszko -
dze nia ma szy ny. Funk cja re wer su oczy wi ście jest
do stęp na, choć uru cha mia się ją ręcz nie np.
przy czysz cze niu bęb na lub wy mia nie na rzę dzi ro -
bo czych. Od po wia da za nią nie wiel ki sil nik elek -
trycz ny, któ re go zę bat ka współ pra cu je z wieńcem
zę ba tym na ko le za ma cho wym.
Roz drab niacz DW 3060 Bu fal lo jest jed no bęb -
no wy, dla te go znaj du je się w nim grze bień
roz drab nia ją cy z tzw. prze ciw no ża mi. Jest on
pod par ty na czte rech si łow ni kach hy drau licz -
nych, któ re z jed nej stro ny gwa ran tu ją od po -
wied ni do cisk do bęb na, na to miast z dru giej
mo gą „od pusz czać”, gdy do ma szy ny tra fi
tward szy ma te riał. Przy hy drau licz nym na pę -
dzie wa łu, w ta kiej sy tu acji za łą cza się re wers.
Idea fir my Dop p stadt jest ta ka, aby nie co fać
bęb na, bo po wo du je to stra ty ener gii i prze rwę
w pra cy, tyl ko da lej ją kon ty nu ować. Przy na -
tra fie niu na ma te riał, któ ry trud niej roz drob nić,
grze bień nie znacz nie się od su wa i na po tka ny
ele ment zo sta je „uszko dzo ny” w mniej szym
stop niu. Aby mieć pew ność, że nie po zo sta nie
zbyt du ży, ist nie je moż li wość za sto so wa nia
tzw. ko sza do mie la ją ce go. Skła da się on ze
spe cjal nie ukształ to wa nych że ber, któ re otu la -
ją wał w je go dol nej czę ści. Ich roz staw oraz
moż li wość od chy le nia w obie stro ny
o ok. 4,5 cm de ter mi nu je wiel kość frak cji wyj -
ścio wej. Je śli więc ele men ty ro bo cze „prze -
pusz czą” więk szy ma te riał, to zo sta nie on przy -
trzy ma ny przez kosz do mie la ją cy, po czym tra fi
do po wtór ne go roz drob nie nia.
W ha li wie lo funk cyj nej pra cu je też no wy roz -
drab niacz koń co wy Dop p stadt DF 307 Ro ta ro.
Ja nusz Owcza rek naj bar dziej chwa li go za wy -
daj ność. – Z tym stru mie niem od pa dów ra dzi so -
bie bez pro ble mu, więc ni gdy nie ma na nim za -
sto ju. Wy ko rzy stu ję go do pro duk cji pa li wa al ter -
na tyw ne go, głów nie z od pa dów ko mu nal nych
i po sor tu, czy li po zo sta ło ści od pa dów se gre go -
wa nych, jak np. drob ne fo lie czy opa ko wa nia
po ke fi rach, któ rych nie da się już sprze dać.
Do te go do rzu cam tek sty lia, aby pod wyż szyć ka -
lo rycz ność RDF -u. Ma szy na Dop p stadt DF 307
Ro ta ro to kon struk cja jed no wa ło wa, w któ rej za -
sto so wa no li stwo we, uko śnie usta wio ne no że
na bęb nie roz drab nia ją cym, współ pra cu ją ce
z li stwo wy mi kon tra no ża mi. Pod wa łem znaj du -
ją się trzy ko sze kla sy fi ka cyj ne, któ re de fi niu ją
wiel kość frak cji koń co wej (mie dzy 30 a 40 mm).
Naj waż niej szą za le tą przy ję te go roz wią za nia
jest roz pro pa go wa nie ma te ria łu na ca łej dłu go -
ści 3-me tro we go wa łu, co za pew nia je go rów -
no mier ne ob cią że nie, a tym sa mym od po wied -
nio roz drob nio ny ma te riał wyj ścio wy i więk szą
trwa łość ele men tów ro bo czych. Ma szy na mo że
być wy po sa żo na w sys tem od py la nia, któ ry
usu wa po wsta ją cy pył. Przy dat nym roz wią za -
niem jest też czuj nik wy peł nie nia ko mo ry za sy -
po wej. Je śli znaj dzie się w niej zbyt du żo ma te -

a Roz drab niar ko -mie szar ka
f Dop p stadt DM 215 jest wy -

po sa żo na w trzy wa ły ro bo -
cze, przy czym je den z nich
ma in ną kon struk cję zbli żo -
ną do prze no śni ka śli ma ko -
we go. Ma on na ce lu na wra -
ca nie ma te ria łu do po wtór -
ne go „mielenia". Wydajność
prezentowanej maszyny
wynosi ok. 60 m3/h

a Ja nusz Owcza rek, kie row nik
RI POK -a w Koń skich, po zy -
tyw nie wy po wia da się o po -
sia da nych ma szy nach Dop -
p stadt i chwa li so bie współ -
pra cę z fir mą Ar con Pol ska
przede wszyst kim za do bry
kon takt i bez zwłocz ną re ak -
cję w róż nych sy tu acjach
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we go jest za my ka ny (hy drau licz nie, z pi lo ta), po -
wo du jąc mie sza nie od pa dów w cy klu za mknię -
tym, aż do uzy ska nia po żą da ne go efek tu, np.
przez 5 czy 10 mi nut. Gdy ma szy na mu si prze ro -
bić ma te riał, któ ry się ła two ho mo ge ni zu je, wów -
czas moż na otwo rzyć wy lot i tym sa mym przejść
na tryb pra cy cią głej.
Dru gą star szą ma szy ną Dop p stadt bę dą cą na wy -
po sa że niu RI POK -a w Koń skich jest prze sie wacz
bęb no wy SM 518 Pro fi. – Słu ży do prze sie wa nia
od pa dów zie lo nych i kom po stu, któ ry naj pierw
prze cho dzi sta bi li za cję w ko mo rze, a póź niej doj -
rze wa na pły cie kom po sto wej. Ma my do nie go
dwa si ta, po zwa la ją ce na wy od ręb nie nie frak cji
0-20 i 20-80 mm. Za mia na sit jest bar dzo ła twa
i szyb ka – przy uży ciu ła do war ki te le sko po wej
czyn ność ta zaj mu je nam mak sy mal nie dwa dzie -
ścia mi nut. Waż ną za le tą tej ma szy ny jest rów nież
wy daj ność. Kie dyś usta wi li śmy ją z roz drab nia -
czem wstęp nym. Za wsze zdą ży ła wszyst ko prze -
siać i nic się w niej nie za py cha ło. Ostat nio wię cej
pra cu je my z mniej szy mi oczka mi i przy mniej szych
ob ro tach, aby po piół i żwir do brze się od sia ły, bo
w od pa dzie ko mu nal nym tra fia się na wet zie -
mia – prze ko nu je Ja nusz Owcza rek.
Prze sie wacz Dop p stadt SM 518 ma bę ben o śred -
ni cy 1,8 m i dłu go ści 4,7 m. Jest on na pę dza ny sil -
ni kiem Cat o mo cy 47 kW za po śred nic twem prze -
kład ni zębatej, któ ra jest od po wied nio trwa ła i ma
du żą spraw ność. Ma szy na zo sta ła do star czo na

w kom ple ta cji Pro fi, co ozna cza, że po sia da prze -
no śni ki ta śmo we o dłu go ści zwięk szo nej do 5 m.
Ja nusz Owcza rek chęt nie sko men to wał też współ -
pra cę z do staw cą sprzę tu Dop p stadt. – Ce nię so -
bie bar dzo do bry kon takt z przed sta wi cie la mi fir my
Ar con Pol ska i bły ska wicz ną re ak cję w każ dej sy -
tu acji. Nie jest on jed nak czę sty i zwy kle ogra ni cza
się do prze glą dów okre so wych, któ rych w do dat -
ku sa mi pil nu ją. Je dy nie ce ny nie któ rych czę ści
mo gły by być tro chę niż sze, np. no ży, choć zda ję
so bie spra wę, że nie są wy ko na ne ze zwy kłej sta li,
a ich ob rób ka jest skom pli ko wa na.  Wie rzę jed nak,
że po słu żą ty le, co za mon to wa ne fa brycz nie.

a Wspól ną ce chą prze sie wa -
czy Dop p stadt jest ła twość
do stę pu do wszyst kich kom -
po nen tów. Sil nik z osprzę -
tem i pom pa mi hy drau licz -
ny mi są za mo co wa ne
na wy chy la nej ra mie gwa -
ran tu ją cej bez pro ble mo wy
do stęp do każ de go pod ze -
spo łu, a prze no śni ki ta śmo -
we pod trzy mu ją spe cjal ne
ste la że, przy któ rych wy star -
czy tyl ko od krę cić kil ka śrub,
by ła two do stać się do ło -
żysk wa łów ta śmo cią gów.
Na zdję ciu mo del SM 518
Pro fi w PGK Koń skie

http://www.doppstadt.com.pl/
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Roz drab niacz jed no wa ło wy, wol no obro to wy 
Ter mi na tor 5000 S do star czy ła na te sty spół ka
Agrex -Eco, bę dą ca au to ry zo wa nym przed sta wi cie -
lem w Pol sce fir my Komp tech. W ofer cie au striac kie -
go pro du cen ta są trzy ta kie ma szy ny, róż nią ce się
przede wszyst kim wiel ko ścią za sto so wa ne go sil ni ka
wy so ko pręż ne go mar ki Cat, a co z tym idzie – osią -
ga mi. Pod sta wo wy mo del ozna czo ny ja ko 3400 na -
pę dza jed nost ka C9 o mo cy ok. 330 KM. W ma szy -
nie wy ty po wa nej do te stów pra cu je sil nik C13 za -
pew nia ją cy moc ok. 450 KM. Ofer tę za my ka roz drab -
niacz Ter mi na tor 6000 z jed nost ką C18, któ rej osią gi
prze kra cza ją 600 KM. Wspól ną ce chą wszyst kich
mo de li jest hy drau licz ny na pęd bęb na, choć mo że
być on z jed nej stro ny wa łu (od stro ny sil ni ka spa li -
no we go) lub z obu (ozna cze nie S), jak mia ło to miej -
sce w eg zem pla rzu te sto wym. Od mia na S jest szcze -
gól nie po le ca na dla przed się biorstw, gdzie znacz ną
część stru mie nia od pa dów sta no wią ga ba ry ty.
Każ dy z roz drab nia czy se rii Ter mi na tor mo że być
wy po sa żo ny w je den z trzech ro dza jów pod wo zia.
Do wy bo ru są od mia ny z pod wo ziem ha ko wym,
ko ło wym i gą sie ni co wym. Wer sja ha ko wa ma nie
tyl ko uchwyt i ra mę przy sto so wa ną do trans por tu
na spe cjal nych sa mo cho dach cię ża ro wych, ale
rów nież nie wiel kie ko ła wy po sa żo ne w li te ogu mie -
nie, na któ rych – za po mo cą wa ha czy ste ro wa nych
hy drau licz nie – ma szy na jest uno szo na kil ka dzie -
siąt cen ty me trów nad pod ło że. Dzię ki te mu
do prze sta wie nia roz drab nia cza wy star czy np.
zwy kła ła do war ka ko ło wa, eli mi nu jąc ko niecz ność

an ga żo wa nia „ha kow ca”. Naj więk szą po pu lar no -
ścią cie szy się jed nak 3-osio we pod wo zie ko ło we,
któ re rów nież po zwa la na zmia nę po ło że nia ma -
szy ny, ale bez wy ko ny wa nia skrę tów, czy li np.
w ce lu po sprzą ta nia pod roz drab nia czem. Funk -
cja ta jest re ali zo wa na po przez sta lo we bęb ny na -
pę dza ne sil ni ka mi hy drau licz ny mi, któ re w mo -
men cie „ręcz ne go” prze sta wia nia ma szy ny są do -
su wa ne do jej przed nich kół. Peł ne moż li wo ści
ma new ro we, naj lep szą mo bil ność w te re nie oraz
sta bil ność za pew nia pod wo zie gą sie ni co we, ale
przy trans por cie mię dzy za kła da mi wy ma ga za an -
ga żo wa nia ze sta wu ni sko po dwo zio we go.
W ma szy nach Ter mi na tor są do stęp ne dwa ro dza -
je na rzę dzi ro bo czych, za pew nia ją ce łącz nie trzy
stop nie roz drob nie nia od pa dów. Przy za sto so wa -
niu zę bów trójkątnych typu U otrzy mu je się naj -
grub szy ma te riał wyj ścio wy, ale za to wy róż nia ją

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

Terminator firmy Komptech 
na te stach w łódz kim MPO
Terminator firmy Komptech 
na te stach w łódz kim MPO
Wraz z ko ńcem sierp nia w Miej skim Przed się bior stwie Oczysz cza nia w Ło dzi rozpoczęły się
te sty wy daj no ścio we roz drab nia cza jed no wa ło we go Terminator 5000 S firmy Komptech. Ma -
szy nę gruntownie spraw dzo no zarówno pod czas pra cy z ga ba ry ta mi, jak i zmie sza ny mi od pa -
da mi ko mu nal ny mi. Ja k wyglądają wy ni ki prze pro wa dzo nych prób?

a Te sto wy roz drab niacz
Terminator 5000 S był wy po -
sa żo ny w tryb pra cy eko no -
micz nej (EC). Przy je go za sto -
so wa niu ma szy na „roz po zna -
je” sto pień na peł nie nia za -
sob ni ka i gdy jest pu sty, na -
stę pu je au to ma tycz na re duk -
cja ob ro tów sil ni ka do pręd -
ko ści bie gu ja ło we go

f W ma szy nie de mon stra cyj nej
za sto so wa no zę by pro sto kąt -
ne w kon fi gu ra cji za pew nia -
ją cej po śred ni sto pień roz -
drob nie nia odpadów. W obu
próbach szczelina tnąca była
otwarta maksymalnie

a W opcji jest do stęp ny pi lot
zdal ne go ste ro wa nia umoż -
li wia ją cy kon tro lę prak tycz -
nie wszyst kich funk cji ro bo -
czych ma szy ny, w tym ru chu
nad sta wek ko sza za sy po we -
go umoż li wia ją cych do py -
cha nie od pa dów do bęb na

http://agrex-eco.pl/
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się one naj dłuż szą ży wot no ścią z ca łe go ty po sze -
re gu. Wy ni ka to z ich kon struk cji (są więk sze
od po zo sta łych), jak rów nież moż li wo ści trzykrot -
ne go ob ró ce nia w ob sa dzie, po nie waż każ dy
wierz cho łek zę ba jest za koń czo ny ele men tem tną -
cym. Dru gi ro dzaj na rzę dzi ro bo czych obej mu je
zę by prostokątne typu F lub XXF, wy po sa żo ne
w dwa za koń cze nia tną ce umiesz czo ne po prze -
ciw le głych bo kach. Każ dy z nich moż na więc wy -
ko rzy stać dwukrot nie, ob ra ca jąc nóż w mo co wa niu
o 180°. Zę by pro sto kąt ne są sto so wa ne w dwóch
kon fi gu ra cjach, tzn. w rzad szym i cia śniej szym roz -
miesz cze niu za rów no na bęb nie ro bo czym, jak
i grze bie niu prze ciw t ną cym. W pierw szym przy pad -
ku wiel kość uzy ski wa nej frak cji wy no si
około 20 cm, w dru gim – około 15 cm. Moż na ją
jesz cze wy re gu lo wać po przez do su nię cie lub od -
su nię cie grze bie nia od wa łu mak sy mal nie o 45 mm.
Gdy do ma szy ny tra fi ma te riał trud ny do roz -
drob nie nia, wów czas au to ma tycz nie jest uru cha -
mia ny re wers bęb na ro bo cze go, po czym na stę -
pu je wzno wie nie pra cy. Je śli kil ka ta kich prób
za koń czy się nie po wa dze niem, ozna cza to, że
wsad jest nie roz drab nial ny i ma szy na zo sta nie
za trzy ma na, co chro ni przez uszko dze niem new -
ral gicz nych ele men tów. O ak tu al nym try bie pra -
cy roz drab nia cza in for mu je lam pa za mon to wa -
na na obu do wie. Ko lor zie lo ny ozna cza nor mal -
ną pra cę, żół ty – re wers, a czer wo ny sy gna li zu je
wy łą cze nie ma szy ny. Prak tycz nym roz wią za -
niem jest moż li wość wy bo ru jed ne go z trzech
stop ni czu ło ści gra nicz ne go ob cią że nia bęb na,
któ re de cy du ją o za łą cze niu re wer su. Do stęp na
jest też funk cja wy mu szo ne go uru cho mie nia re -
wer su w usta lo nych od stę pach cza su, np. na 10
se kund co 5 mi nut pra cy.
Roz drab niacz Ter mi na tor tra fił na te sty do MPO
Łódź, bo spół ka roz wa ża za kup ta kiej ma szy ny.
Do mi nik Krzy żow ski, za stęp ca kie row ni ka Dzia -
łu Skła do wi ska Ba la stu i Sor tow ni Od pa dów
uza sad nia tę de cy zję znacz nym wzro stem ilo ści
od pa dów, ja kie tra fia ją do za kła du. – Do tej po ry
wy naj mo wa li śmy roz drab niacz, ale z uwa gi
na du żą ilość przyj mo wa nych ga ba ry tów się ga ją -
cą ok. 500 ton mie sięcz nie roz wa ża my za kup
wła snej ma szy ny te go ty pu. Aby w jak naj lep szym
stop niu by ła do pa so wa na do ta kie go stru mie nia,
zde cy do wa li śmy, że naj pierw prze te stu je my do -
stęp ne na ryn ku roz wią za nia.
Pró by Ter mi na to ra prze pro wa dzo no w cią gu jed -
ne go dnia – naj pierw z od pa da mi ga ba ry to wy mi,
po tem zmie sza ny mi od pa da mi ko mu nal ny mi.
W pierw szym przy pad ku ma szy na mo gła wy ka -
zać się roz drab nia niem bar dzo zróż ni co wa nych
ma te ria łów, po cząw szy od sta rych me bli, wer sa -
lek, drzwi, lo dó wek po zwi nię te dy wa ny. – Chod -
ni ki i dy wa ny, zwłasz cza zwi nię te w ru lon to naj -
lep szy pa pie rek lak mu so wy dla każ de go roz drab -
nia cza. Jak wi dać nasz pro dukt nie ma z ni mi pro -
ble mu – prze ko ny wał Łu kasz Bi rec ki, spe cja li sta
ds. klu czo wych klien tów w fir mie Agrex-Eco, nad -

zo ru ją cy prze bieg te stu. Po zwa że niu roz drob -
nio nych od pa dów ob li czo no wy daj ność ma szy -
ny. Uzy ska ny wy nik to ok. 15 t/h. W osią ga niu ta -
kich re zul ta tów waż ną ro lę od gry wa ko mo ra za -
sy po wa z hy drau licz nie ste ro wa ny mi bocz ny mi
kla pa mi, któ re z jed nej stro ny zwięk sza ją jej ob -
ję tość, na to miast z dru giej – umoż li wia ją do cisk
od pa dów do bęb na w ce lu ła twiej sze go roz po -
czę cia pro ce su roz drab nia nia np. drzwi usta wio -
nych na płask. W przy pad ku „ko mu nal ki” wy daj -
ność sięgnęła blisko 80 t/h. – Ten wy nik był by
jesz cze lep szy, gdy by do te stów wy ko rzy sta no
więk szą ła do war kę, a ta, któ rą wy bra no, po pro -
stu nie na dą ża ła z do star cza niem od pa dów
do roz drab nia cza – opo wia da Łu kasz Bi rec ki.
Prze pro wa dzo ne pró by pod su mo wał Do mi nik
Krzy żow ski: – Wszyst kie ma szy ny, któ re do tej po -
ry te sto wa li śmy na od pa dzie ko mu nal nym ma ją
bar dzo zbli żo ną wy daj ność, na to miast na od pa -
dzie ga ba ry to wym są wi docz ne róż ni ce. Nie chcę
jed nak ko men to wać wy ni ków, za nim nie zo sta ną
za koń czo ne te sty kom ple tu roz drab nia czy wy ty -
po wa nych do te stów. Je śli cho dzi o Ter mi na to ra
po zy tyw ne jest to, że w cza sie prób ta ma szy na
ani ra zu się nie za pcha ła i przez ca ły czas pra co -
wa ła bar dzo płyn nie. Zwró ci li śmy też uwa gę
na nie zwy kle ła twy do stęp do punk tów wy ma ga -
ją cych naj częst szej ob słu gi oraz du żą prze strzeń
pod wa łem uła twia ją cą czysz cze nie roz drab nia -
cza. Ma to ol brzy mie znacz nie, bo taka ma szy na
bę dzie u nas in ten syw nie wy ko rzy sty wa na z bar -
dzo róż ny mi od pa da mi.

a Do mi nik Krzy żow ski, za stęp ca
kie row ni ka Dzia łu Skła do wi -
ska Ba la stu i Sor tow ni Od pa -
dów w MPO Łódź zwra ca
uwa gę na brak prze sto jów
pod czas pra cy z wy ko rzy sta -
niem ma szy ny Komp tech oraz
jej ła twą kon ser wa cję, wy ni -
ka ją cą m.in. z wy god ne go do -
stę pu do miejsc ob słu go wych 

f Na wet po pra cy z od pa da mi
ko mu nal ny mi, ele men ty ro -
bo cze Ter mi na to ra, czy li bę -
ben i grze bień prze ciw t ną -
cy, po zo sta ły czy ste

f Bocz na osło na prze ciw wjaz -
do wa two rzy po otwar ciu
sta bil ny po dest, dzię ki któ re -
mu ła twiej się gnąć do wnę -
trza ko mo ry sil ni ko wej

f Przy pra cy z od pa da mi ko -
mu nal ny mi, roz drab niacz
Ter mi na tor osią gnął wy daj -
ność bli ską 80 t/h, ale by ła -
by ona jesz cze bar dziej im -
po nu ją ca, gdy by za sto so -
wa no więk szą ła do war kę
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W ZGOK Olsz tyn ła do war ki te le sko po we Ma ni tou
pra cu ją od wrze śnia 2015 ro ku, czy li mo men tu
uru cho mie nia pla ców ki. Kom plet ną flo tę two rzy
łącz nie aż sie dem ma szyn. Czte ry z nich (mo de le
MLT 735 PS i MHT 790) znaj du ją za sto so wa nie
na te re nie za kła du, po zo sta łe (MT 625) są wy ko -
rzy sty wa ne w re gio nal nych sta cjach prze ła dun -
ko wych – po jed nej ła do war ce w każ dej lo ka li za -
cji. Wszyst kie ma szy ny za ku pio no na dro dze
prze tar gu, przy czym jed nost ki pra cu ją ce w za -
kła dzie wy ło nio no w od dziel nym po stę po wa niu,
zor ga ni zo wa nym przez ge ne ral ne go wy ko naw cę,
od po wie dzial ne go jed no cze śnie za bu do wę, jak
i kom plek so we wy po sa że nie obiek tu.
Spe cy fi ku jąc ma szy ny po ło żo no na cisk na roz -
wią za nia zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo i efek -
tyw ność pra cy z od pa da mi. Za przy kład mo że
po słu żyć ogu mie nie ażu ro we, któ re w po rów na -
niu do ogu mie nia pneu ma tycz ne go jest mniej
awa ryj ne, a za pew nia zbli żo ny kom fort pra -
cy dzię ki po przecz nym otwo rom trój kąt nym tłu -
mią cym drga nia od nie rów no ści pod ło ża. Nie
ma też zbyt du że go mo men tu bez wład no ści
cha rak te ry stycz ne go dla opon li tych, któ re po -
wo du ją przy spie szo ne zu ży cie ukła du na pę do -
we go i wzrost „spa la nia”. Da riusz Łań ko, kie row -
nik Dzia łu Lo gi sty ki w ZGOK Olsz tyn chwa li ta ki
wy bór, ale jed no cze śnie zwra ca uwa gę, że na -
wet naj bar dziej wy trzy ma ła opo na mo że ulec
uszko dze niu: – Pa mię tam sy tu ację, gdy ła do war -
ka na je cha ła na umy wal kę przy kry tą od pa da mi
ko mu nal ny mi, bo ko muś, kto ro bił re mont miesz -
ka nia nie chcia ło się jej za nieść do kon te ne ra
z od pa da mi bu dow la ny mi, tyl ko wy rzu cił ją
do naj bliż sze go po jem ni ka. Ostre ka wał ki po kru -

szo ne go zle wu nad cię ły bież nik, ale ma szy na na -
dal mo gła pra co wać. W przy pad ku opo ny pneu -
ma tycz nej ko niecz na by ła by jej na pra wa, co
oczy wi ście wią że się z prze sto jem ma szy ny.
Ła do war ki te le sko po we Ma ni tou pra cu ją ce
w ZGOK Olsz tyn ma ją przy pi sa ne kon kret ne za -
da nia, ale cza sa mi za mie nia ją się ro la mi, gdy np.
któ raś z ma szyn jest w trak cie prze glą du lub w ja -
kimś miej scu ko niecz ne jest za an ga żo wa nie
więk szych „sił”. Mniej sze ma szy ny są wy ko rzy sty -
wa ne głów nie do za ła dun ku zmie sza nych od pa -
dów ko mu nal nych na li nię sor tow ni czą, po zo sta -
łe dwie ob słu gu ją bio ko mo ry prze zna czo ne
do su sze nia od pa dów. Ze wzglę du na pa nu ją ce
tam du że za py le nie obie ła do war ki do po sa żo no
w wen ty la to ry chłod ni cy z funk cją od wrot ne go
cią gu. – Pier wot nie to roz wią za nie by ło za sto so -
wa ne tyl ko w mo de lach MLT 735 PS, ale do szli -
śmy do wnio sku, że po win ny je mieć tak że du że
ma szy ny pra cu ją ce przy bio ko mo rach. Dla ser wi -
su fir my Zep pe lin Pol ska, któ ry przy jeż dża do nas
z Ostro łę ki, ta ka mo der ni za cja nie sta no wi ła żad -
ne go pro ble mu i prze pro wa dzo no ją bar dzo
spraw nie – opo wia da Grze gorz Ga dom ski, ser wi -
sant w ZGOK Olsz tyn.
Wszyst kie ła do war ki naj czę ściej są wy ko rzy sty -
wa ne z łyż ka mi. W przy pad ku mniej szych mo -
de li ma ją one po jem ność 3,5 m3, do więk szych
wy ty po wa no wer sje o po jem no ści 4 m3. Na wy -
po sa że niu za kła du są tak że in ne na rzę dzia ro -
bo cze prze zna czo ne do „te le sko pów”, a mia no -
wi cie wi dły pa le to we i chwy tak. Znaj du ją one za -

MASZYNY KOMUNALNE
www.zeppelin-polska.com

Ła do war ki Ma ni tou nie bo ją się cięż kiej pra cy!
O Za kła dzie Go spo da ro wa nia Od pa da mi Ko mu nal ny mi w Olsz ty nie pi sa li śmy już na po cząt ku
br., ale te raz znów do nie go wra ca my za spra wą wy ko rzy sty wa nych tam ła do wa rek te le sko po -
wych Ma ni tou, któ re mi mo trud nych wa run ków eks plo ata cji nie spra wia ją pro ble mów, a ich zu -
ży cie pa li wa moż na uznać za wzor co we.

a W ZGOK Olsz tyn ma szy ny
Ma ni tou nie ma ją ła two.
Cześć z nich jest wy ko rzy -
sty wa na przy bio ko mo rach
do su sze nia od pa dów,
gdzie pra cu ją w bar dzo du -
żym za py le niu

s Mi mo ta kich wa run ków, ła -
do war ki Ma ni tou nie spra -
wia ją pro ble mów. Obec nie
każ da z nich jest wy po sa -
żo na w wen ty la tor chłod ni -
cy z funk cją od wrot ne go
cią gu, któ ry usu wa na gro -
ma dzo ne za nie czysz cze nia
i tym sa mym po ma ga w utrzy -
ma niu opty mal nej tem pe ra tu -
ry pra cy sil ni ka

http://www.zeppelinpl.com/
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sto so wa nie głów nie przy za ła dun ku spra so wa -
nych (w be lach) su row ców wtór nych na pry zmę
lub sa mo cho dy cię ża ro we.
Ma szy ny Ma ni tou ob słu gu ją ce olsz tyń ski za kład
pra cu ją non -stop na dwóch zmia nach. – Mi mo tak
in ten syw nej eks plo ata cji, w do dat ku w wa run kach
du że go za py le nia, z żad ną ła do war ką nie mie li śmy
jesz cze po waż niej szych pro ble mów. Do brze wy -
ko nu ją swo je za da nia, a ope ra to rzy chwa lą je
za kom fort, pre cy zyj ne ste ro wa nie i zwrot ność uła -
twia ją cą ma new ro wa nie w ha lach. Nie spo sób
wspo mnieć też o zu ży ciu pa li wa, któ re przy ty lu
ma szy nach pra cu ją cych każ de go dnia ma dla nas
bar dzo du że zna cze nie. W przy pad ku mniej szych
mo de li wy no si ono na wet 4 li try na go dzi nę,
przy trud niej szych za da niach nie prze kra cza 6,5
li tra na go dzi nę. Du że ma szy ny spa la ją śred nio
8-10 li trów, a więc rów nież są bar dzo eko no micz -
ne – pod su mo wu je Grze gorz Ga dom ski.
Nie za wod ność ma szyn Ma ni tou spra wia, że wi -
zy ty ser wi san tów Zep pe lin Pol ska w ZGOK Olsz -
tyn nie są zbyt czę ste, ale na wet te, któ re mia ły
już miej sce, np. pod czas wdro żeń sprzę tu czy
prze glą dów okre so wych, po zwo li ły Da riu szo wi
Łań ko na wy ro bie nie so bie opi nii o współ pra cy
z do staw cą ła do wa rek: – Nie mam żad nych za -
strze żeń do fir my Zep pe lin Pol ska, bo jak po ja -

wia się pro blem, re ak cja jest bar dzo szyb ka i np.
ja kiś uszko dzo ny czuj nik jest wy mie nio ny na dru -
gi dzień. Psu ją się na wet no we ma szy ny i nie ma
w tym nic nad zwy czaj ne go, ale waż ne jest to,
aby miał je kto na pra wiać i umiał to zro bić.
W Zep pe lin Pol ska ro zu mie ją, że od pa dów
przybywa cały czas i ma szy ny na praw dę są po -
trzeb ne, dla te go nie zwle ka ją z wi zy tą, a z uster -
ka mi ra dzą so bie za pierw szym po dej ściem.

d Upo rczy wy kurz do sta je się
we wszyst kie za ka mar ki,
dla te go bar dziej niż w in -
nych przy pad kach trze ba
prze strze gać re gu lar nej wy -
mia ny olejów i fil trów

a Ła do war ki Ma ni tou MLT 735
PS zna ko mi cie na da ją się
do ta kiej pra cy. Są wy daj ne,
zwrot ne, a ich dłu gi za sięg
umoż li wia ła twe pry zmo wa -
nie od pa dów

f W przy pad ku na je cha nia
na ostry przed miot opo ny
ażu ro we nie ule ga ją prze bi -
ciu eli mi nu ją ce mu ma szy nę
z dal szej pra cy. Do te go ma -
ją mniej szą bez wład ność niż
ogu mie nie li te i le piej amor -
ty zu ją nierówności podłoża

http://www.zeppelinpl.com/
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No wy wó zek mar ki Hy ster moż na by ło obej rzeć
na sto isku C3.321 pod czas mię dzy na ro do wych
tar gów ochro ny śro do wi ska IFAT. Stwo rzo ny
w opar ciu o se rię H4.0-5.5FT „Chłod ny Wó zek”
(z ang. Co ol Truck) zo stał wy po sa żo ny w licz ne
roz wią za nia zwięk sza ją ce nie za wod ność ma -
szy ny w trud nych wa run kach eks plo ata -
cji. – Przy wy ko rzy sta niu stan dar do wych wóz ków
wi dło wych w prze my śle pa pier ni czym, czę sto
do cho dzi do za tka nia chłod ni cy, co skut ku je nie -
po trzeb ny mi prze sto ja mi. Ta ka sy tu acja jest nie
tyl ko źró dłem fru stra cji, ale gdy nie ma ma szyn
za stęp czych, po wo du je rów nież stra ty wy ni ka ją -
ce ze spo wol nie nia pro duk cji – mów Da vid Re -
eve, me ne dżer ds. bran ży ko mu nal nej w Hy ster
Co un ter ba lan ce So lu tions. No wy wó zek, któ re -
go udźwig za leż nie od wer sji wy no si od 4 do 5,5
to ny, szcze gól nie na da je się do za kła dów prze -
twa rza nia od pa dów oraz za kła dów wy spe cja li -
zo wa nych w re cy klin gu. Je go uni ka to we za le ty
naj szyb ciej do ce nią te pla ców ki, w któ rych wy -
stę pu je du żo lot nych za nie czysz czeń al bo wóz -
ki są wy ko rzy sty wa ne do trans por tu be li zro bio -
nych z py li stych ma te ria łów. – Kon stru ując tę
ma szy nę sta ra li śmy się przede wszyst kim ogra -
ni czyć ilość za nie czysz czeń prze do sta ją cych się
do ko mo ry sil ni ka, prze kład ni na pę do wej

i chłod ni cy. W ostat ni pod ze spół po tra fi się do -
stać na wet sznu rek do be lo wa nia, do pro wa dza -
jąc do za blo ko wa nia wen ty la to ra al bo uszko dzeń
ło pa tek – wy ja śnia Da vid Re eve. – Ja ko pierw -
szą li nię obro ny opra co wa li śmy cał ko wi cie za -
bu do wa ną ra mę, a wen ty lo wa ną ma skę, pa ne le
bocz ne i osło ny chłod ni cy skon stru owa li śmy
w ta ki spo sób, aby mak sy mal nie zmniej szyć za -
sy sa nie od pa dów do ko mo ry sil ni ka.
Klu czo wą ro lę odgrywa jed nak chłod ni ca Com -
bi Co oler, w któ rej wen ty la tor co 20 mi nut zmie -
nia kie ru nek ob ro tów (na 20 se kund), wy dmu -
chu jąc kurz zgro ma dzo ny w cza sie nor mal nej
pra cy. Dzię ki te mu wó zek mo że być wy ko rzy -
sty wa ny efek tyw niej, bo zmniej sza się czę sto tli -
wość ręcz ne go czysz cze nia chłod ni cy, a czyn -
ność ta jest o wie le ła twiej sza i tr wa kró cej. Z ko -
lei jed na ko wo sku tecz ne chło dze nie spra wia, że
tem pe ra tu ra sil ni ka jest ca ły czas utrzy my wa -
na na od po wied nim po zio mie, na wet przy wy -
so kiej tem pe ra tu rze oto cze nia. W przy pad ku
no we go wóz ka Hy ster za sto so wa na chłod ni ca
Com bi Co oler utrzy mu je wła ści wą tem pe ra tu rę
pły nu chło dzą ce go sil ni ka, jak rów nież ole ju
w prze kład ni na pę do wej.
No wa ma szy na mar ki Hy ster wy róż nia się też
in ny mi cie ka wy mi roz wią za nia mi. Wśród nich
jest np. po miar ma sy ła dun ku, w sku tecz ny

MASZYNY KOMUNALNE
www.zeppelin-polska.com

Hy ster CoolTruck 
do wy ma ga ją cych za sto so wań ko mu nal nych
Hy ster wprowadził do swojej oferty wó zek wi dło wy CoolTruck prze zna czo ny do naj cięż szych
wa run ków pra cy spo ty ka nych przy prze twa rza niu i re cy klin gu od pa dów. Zo stał on opra co wa ny
przede wszyst kim z my ślą o prze zwy cię że niu po wszech ne go w ta kich za sto so wa niach pro ble -
mu, ja kim jest prze grze wa nie się sil ni ka spo wo do wa ne py łem, lot ny mi za nie czysz cze nia mi
i reszt ka mi pa pie ru.

a Wó zek Hy ster Co ol Truck zo -
stał skon stru owa ny w opar -
ciu o se rię H4.0-5.5FT, ale
wpro wa dzo no do nie go licz -
ne mo dy fi ka cje, przy sto so -
wu ją ce no wą ma szy nę
do pra cy na pod ło żach
z nie bez piecz ny mi przed -
mio ta mi i w du żym za py le niu

d Ma szy na Hy ster Co ol Truck
mo że być wy po sa żo na
w sys tem po mia ru ma sy ła -
dun ku, któ ry za po bie ga po -
dej mo wa niu na przykład
zbyt cięż kich bel ma ku la tu ry

http://www.zeppelinpl.com/
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spo sób zwięk sza ją cy bez pie czeń stwo pra cy
i za po bie ga ją cy uszko dze niu wóz ka. – Spra so -
wa ne be le pa pie ru ma ją nie jed no krot nie nie -
stan dar do we wy mia ry i wa gę. Po za tym, kie dy
są skła do wa ne na ze wnątrz, wchła nia ją wo dę,
przez co jesz cze bar dziej zwięk sza się ich ma -
sa. Dzię ki wy po sa że niu wóz ka w wa gę ope ra tor
mo że być pew ny, że nie prze cią ża ma szy ny,
a je go pra ca jest bez piecz na – do da je Da vid
Re eve. Dość istot ne za gro że nia wy stę pu ją rów -
nież przy po dej mo wa niu cia sno upa ko wa nych
bel na pry zmie lub sa mo cho dzie cię ża ro wym,
kie dy ła two mo że dojść do uszko dze nia
osprzę tu, prze kład ni czy nad mier ne go prze cią -
że nia sil ni ka. Aby te mu za po biec, ma szy na zo -
sta ła wy po sa żo na w prze kład nię Hyster
Duramatch, któ rej kon struk cja uwzględ nia
zmien ne, w tym po nadnor ma tyw ne ob cią że -
nie i po zwa la na wy dłu że nie ży wot no ści ogu -
mie nia – po przez ogra ni cze nie buk so wa nia
kół. Dzię ki te mu ma szy na jest jesz cze bar dziej
nie za wod na, a jej eks plo ata cja tań sza.
Stan dar do we wy po sa że nie no we go wóz ka obej -
mu je aku mu la tor hy drau licz ny osprzę tu, ogra ni -
cza ją cy nie przy jem ne wstrzą sy pod czas jaz dy
na nie rów nym te re nie. Roz wią za nie to z jed nej
stro ny umoż li wia szyb sze prze miesz cza nie się,
a tym sa mym skró ce nie cy kli ro bo czych, na to -
miast z dru giej za pew nia wyż szy kom fort pra cy
ope ra to ra. Do wóz ka prze wi dzia no sze reg róż no -
rod nych na rzę dzi ro bo czych, w tym bar dzo po -
pu lar ne w sek to rze ko mu nal nym chwy ta ki
do spra so wa nych ma te ria łów.
W po rów na niu do stan dar do wych wóz ków sto so -
wa nych w bran ży lo gi stycz nej, no wa ma szy -
na Hy ster wy róż nia się też licz ny mi mo dy fi ka cja -
mi pod wo zia, któ re chro nią je przez za nie czysz -
cze nia mi. Obej mu ją one m.in. gu mo wą osło nę
osi na pę do wej, osło ny prze wo dów ha mul co wych
oraz osło ny z ny lo nu ba li stycz ne go na si łow ni -

kach ukła du kie row ni cze go i prze chy łu. Wpro wa -
dzo no też li tą osło nę pod wo zia pod ko mo rą sil ni -
ka, ża ro od por ną osło nę tur bo sprę żar ki i wy so ki
wlot po wie trza do sil ni ka z fil trem wstęp nym.
Z ko lei na rzad szą po trze bę ob słu gi i dłuż szą nie -
za wod ność ma szy ny wpły wa ją ha mul ce kla sy
„pre mium” za nu rzo ne w ką pie li ole jo wej oraz olej
hy drau licz ny prze zna czo ny do pra cy w wy so kiej
tem pe ra tu rze. Od po wied nio do bra ne me dium za -
cho wu je swo je wła ści wo ści w róż nych wa run -
kach, jak rów nież wol niej ule ga zu ży ciu. No wo -
cze sny układ hy drau licz ny z funk cją „wy kry wa -
nia” ob cią że nia do star cza olej tyl ko wte dy, gdy
jest to wy ma ga ne, za po bie ga jąc wzro sto wi je go
tem pe ra tu ry i pod wyż sze niu „spa la nia”.
Za leż nie od po trzeb no wy wó zek mo że być wy -
po sa żo ny w licz ne opcjo nal ne roz wią za nia.
Wśród nich są m.in. świa tła ostrze gaw cze dla
pie szych, au to ma tycz na re duk cja pręd ko ści we -
wnątrz po miesz czeń czy sys tem za rzą dza nia
flo tą Hy ster Trac ker.

a W wóz ku Hy ster Co ol Truck
po wie trze jest za sy sa ne
do sil ni ka po przez wstęp ny
filtr za mon to wa ny za ka bi ną
w jej gór nej czę ści, a więc
miej scu, gdzie jest naj mniej
lot nych za nie czysz czeń 

http://ekorum.pl/


ła do war ki obej mu je me cha nizm róż ni co wy z au -
to ma tycz nym ogra ni cze niem po śli zgu, któ ry za -
pew nia więk szą si łę trak cyj ną w trud nych wa run -
kach te re no wych. Przy dat nym roz wią za niem są
też trzy try by pra cy ma szy ny, po zwa la ją ce uzy -
skać naj lep szy moż li wy sto su nek mo cy do zu ży -
cia pa li wa. Tryb Eco no my gwa ran tu je mniej sze
zu ży cie pa li wa w za sto so wa niach nie wy ma ga -
ją cych du żych osią gów, Nor mal wy róż nia się
zrów no wa żo nym spa la niem przy ty po wych za -
da niach prze ła dun ko wych, na to miast w przy -
pad ku Po wer prio ry te tem jest du ża moc, po trze -
bna do wy daj nej pra cy w trud nych wa run kach
lub przy za ła dun ku cięż kich ma te ria łów na wy -
so kie po jaz dy cię ża ro we.
No wa ka bi na za sto so wa na w se rii DL -5 to nie zbi -
ty do wód na to, że dla fir my Do osan przy pro jek -
to wa niu ma szyn li czy się przede wszyst kim kom -
fort pra cy ope ra to ra. Oprócz du że go prze świ tu
nad gło wą i wy god ne go, pod grze wa ne go oraz
amor ty zo wa ne go fo te la Gram mer z moż li wo ścią
peł nej re gu la cji (w pio nie i po zio mie) zo sta ła wy -
po sa żo na w ko lum nę kie row ni cy o ulep szo nej
kon struk cji, któ ra po zwa la uzy skać jesz cze wię -
cej miej sca na no gi. Moż li wość zmia ny po ło że -
nia kie row ni cy w obu płasz czy znach spra wia, że
każ dy ope ra tor – bez wzglę du na po stu rę – znaj -
dzie dla sie bie opty mal ną po zy cję. Zgod nie
z obo wią zu ją cy mi tren da mi we wnę trzu nie za -
bra kło też wie lo funk cyj ne go, ko lo ro we go mo ni -
to ra o prze kąt nej 5,7”. Ma on tryb pra cy dzien nej
oraz noc nej i jest po dzie lo ny na dwie czę ści,
z któ rych na jed nej mo gą być wy świe tla ne in for -

ma cje do ty czą ce pa ra me trów
pra cy ma szy ny, a na dru -
giej – ob raz z ka me ry co fa nia.
Mo ni tor w bar dzo ła twy spo -
sób moż na do sto so wać
do wła snych pre fe ren cji, za -

Ła do war ka ko ło wa DL220 -5 jest na pę dza na przez
spraw dzo ny 6-cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny
Do osan DL06P z tur bo do ła do wa niem. No wo cze -
sna jed nost ka speł nia obo wią zu ją ce nor my emi -
sji za nie czysz czeń dzię ki po łą cze niu re cyr ku la cji
spa lin (EGR) z se lek tyw ną re duk cją ka ta li tycz ną
(SCR), bez fil tra czą stek sta łych. Za pew nia
moc 119 kW (160 KM) przy 2.100 obr./min i mak -
sy mal ny mo ment ob ro to wy wy no szą cy 735 Nm,
do stęp ny od 1.400 obr./min.
No wa ma szy na jest stan dar do wo wy po sa żo na
w układ ki ne ma tycz ny osprzę tu Z -bar, któ ry ide -
al nie spraw dza się pod czas róż nych prac. Je śli
wy ma ga ne jest pod wyż sze nie osi wy ła dun ku, ła -
do war kę DL220 -5 moż na wy po sa żyć w układ 
Z -bar do wy so kie go pod no sze nia (dłuż szy o 457
mm). W ta kiej kom ple ta cji ma szy na mo że z ła -
two ścią współ pra co wać np. z sa mo cho da mi cię -
ża ro wy mi, któ rych skrzy nie ła dun ko we ma ją wy -
so kość ok. 4 m, bez ko niecz no ści bu do wa nia
spe cjal nych ramp.
W peł ni au to ma tycz na skrzy nia bie gów ma trzy
za kre sy pra cy i jest wy po sa żo na w jed nost kę
ste ru ją cą, któ ra współ pra cu je z kom pu te rem sil -
ni ka i sys te mem kon tro li prze nie sie nia na pę du.
Dzię ki te mu – nie za leż nie
od sy tu acji – ope ra tor
mo że li czyć na opty -
mal ne osią gi, a jed no -
cze śnie ni skie zu ży cie
pa li wa. Stan dar -
do we wy po sa że -
nie no wej
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No wa ła do war ka ko ło wa Do osan DL220 -5
Kon cern Do osan Bob cat EMEA wpro wa dza do ofer ty wy so ko wy daj ną ła do war kę ko ło wą DL220 -5,
sta no wią cą uzu peł nie nie ma szyn se rii DL -5 naj now szej ge ne ra cji, zgod nych z nor mą Tier 4 
Fi nal/Sta ge IV. Ma ona kom pak to wą bu do wę, im po nu ją ce osią gi i jest bar dzo zwrot na, tra fia jąc
w po trze by róż nych branż, a w szcze gól no ści sek to ra ko mu nal ne go.

s W ce lu ogra ni cze nia zu ży cia
pa li wa ła do war ka ko ło wa
Do osan DL220 -5 jest stan -
dar do wo wy po sa żo na w sys -
tem au to ma tycz ne go prze -
cho dze nia na bieg ja ło wy
(uru cha mia się on, gdy ope -
ra tor przez kil ka se kund nie
uży wa kie row ni cy lub joy stic -
ka) oraz funk cję au to ma tycz -
ne go wy łą cza nia sil ni ka
po okre ślo nym cza sie bez -
czyn no ści (od 3 do 60 mi nut)

http://www.doosanequipment.eu/
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rów no je śli cho dzi o wy świe tla ne da ne, jak i m.in.
na tę że nie pod świe tle nia czy wy bór ję zy ka.
Wszyst kie przy rzą dy ste row ni cze są ła two do -
stęp ne i roz miesz czo ne w lo gicz ny spo sób.
Prze łącz ni ki kla wi szo we za stą pio no pa ne lem
do ty ko wym, któ ry jest bar dziej nie za wod ny
i uła twia utrzy ma nie wnę trza w czy sto ści. Ste ro -
wa nie osprzę tem od by wa się bar dzo pre cy zyj -
nie za po mo cą er go no micz ne go joy stic ka.
W no wej ma szy nie za sto so wa no też funk cję au -
to ma tycz ne go po wro tu łyż ki do po zy cji za ła dun -
ku. Roz wią za nie to zmniej sza licz bę czyn no ści
wy ko ny wa nych przez ope ra to ra, uła twia jąc tym
sa mym je go pra cę.
Ła do war ka DL220 -5 – po dob nie jak wszyst kie
ma szy ny se rii DL -5 – jest stan dar do wo wy po sa -
żo na w naj no wo cze śniej szy, bez prze wo do wy
sys tem za rzą dza nia flo tą CoreTMS. Roz wią za nie,
któ re wcze śniej znaj do wa ło się li ście opcji, nie sie
ze so bą wie le ko rzy ści. Umoż li wia bo wiem ła twe
spra wo wa nie kon tro li nad wy daj no ścią i bez pie -
czeń stwem pra cy ma szyn ope ru ją cych w róż nych
lo ka li za cjach, przy dat ne np. pod ką tem do bo ru
sprzę tu do kon kret ne go za sto so wa nia, tak aby
był on wy ko rzy sty wa ny w mak sy mal nie efek tyw -
ny spo sób. Waż ną ro lę od gry wa też moż li wość
oce ny w cza sie rze czy wi stym sta nu tech nicz ne -
go ma szy ny, po zwa la ją ce na wpro wa dze nie dzia -
łań za po bie gaw czych i tym sa mym unik nię cie

kło po tli we go prze sto ju. Sys tem CoreTMS za bez -
pie cza rów nież przed kra dzie żą sprzę tu, a je śli
z ja kichś przy czyn doj dzie do ta kiej sy tu acji, wów -
czas uła twia je go od zy ska nie.
Opra co wu jąc se rię ma szyn DL -5 wie le uwa gi po -
świe co no za gad nie niom ob słu go wym. Zna ko mi -
tym te go przy kła dem są np. przy łą cza do po bie -
ra nia pró bek ole ju. Ba da nie ich po zwa la na ła twą
oce nę sta nu zu ży cia współ pra cu ją cych ele men -
tów i za po bie że nie awa rii po przez wcze śniej szą
in ter wen cję. Po nad to na ta bli cy roz dziel czej
umiesz czo no do dat ko we wskaź ni ki umoż li wia ją -
ce wy god niej sze mo ni to ro wa nie sta nu ma szy ny.

a No wa ma szy na zo sta ła wy -
po sa żo na w bar dziej sku -
tecz ny układ fil tra cji, za rów -
no je śli cho dzi o pa li wo, jak
i po wie trze do cie ra ją ce
do sil ni ka. Za sto so wa no
w niej tak że wzmoc nio ne ra -
mio na wy się gni ka, ale bez
po gor sze nia wi docz no ści
na ob szar ro bo czy

http://www.bobcat.com
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No wa ko par ka zo sta ła opra co wa na głów nie
z my ślą o sek to rze ko mu nal nym, dla te go zna ko -
mi cie na da je się do wszel kich prac zwią za nych
np. z prze ła dun kiem zło mu, kla sy fi ko wa niem ga -
ba ry tów czy za ła dun kiem róż ne go ro dza ju od -
pa dów na li nie sor tow ni cze, środ ki trans por tu
itp. W tym ce lu zo sta ła wy po sa żo na m.in. w hy -
drau licz nie pod no szo ną ka bi nę, któ ra umoż li wia
ope ra to ro wi ob ser wa cję prze strze ni ro bo czej
z wy so ko ści prze kra cza ją cej 5 m. Funk cja ta jest
szcze gól nie przy dat na pod czas ob słu gi wy so -
kich nadaw oraz na czep, po nie waż uła twia pra -
wi dło we roz miesz cze nie ła dun ku. W tro sce o za -
pew nie nie mak sy mal ne go po zio mu bez pie czeń -
stwa, a jed no cze śnie moż li wość osią ga nia jak
naj więk szej wy daj ność, ka bi na zo sta ła za mon -
to wa na na dwóch rów no le głych wspor ni kach
o sze ro ko ści zbli żo nej do sze ro ko ści ka bi ny.
Dzię ki te mu ca ła kon struk cja jest od po wied nio
sztyw na, gwa ran tu jąc kom for to wą pra cę na wet
w naj wyż szym po ło że niu. Ka bi nę moż na opu -
ścić siedząc w środku lub przy wy ko rzy sta niu
prze łącz ni ka umiesz czo ne go na ze wnątrz.
W przy pad ku, gdy doj dzie do pęk nię cia prze wo -
du hy drau licz ne go, na stę pu je po wol ne opusz -
cze nie ka bi ny, dzię ki cze mu na wet w ta kich sy -
tu acjach ma szy na jest w peł ni bez piecz na za -
rów no dla ope ra to ra, jak i osób znaj du ją cych się
jej naj bliż szym oto cze niu.
Ze wzglę du na prze zna cze nie ko par ki do pra cy
z od pa da mi, ka bi na zo sta ła wy po sa żo na w so -
lid ne kra ty, osła nia ją ce przed nią i gór ną szy bę.
Obie są wy ko na ne z pła sko wni ków, któ re gwa -
ran tu ją od po wied nią wy trzy ma łość kon struk cji,
a jed no cze śnie tyl ko w mi ni mal nym stop niu
ogra ni cza ją wi docz ność. W no wej ma szy nie za -
sto so wa no też wen ty la tor chłod ni cy z funk cją
od wrot ne go cią gu, któ ry au to ma tycz nie usu wa -
na na gro ma dzo ne za nie czysz cze nia, a tym sa -
mym zmniej sza licz bę nie zbęd nych czyn no ści
ob słu go wych. Zmia na kie run ku ob ro tów wen ty -
la to ra mo że na stę po wać w za pro gra mo wa nych
od stę pach cza su.
Mo del CX290D Ma te rial Han dling ko rzy sta
z ulep szeń wpro wa dzo nych w ko par kach se -
rii D, do któ rych na le ży m.in. no wo cze sny sil nik
Isu zu o mo cy 140 kW (228 KM). Jest on zgod -
ny z nor ma mi Tier 4 Fi nal/Sta ge IV dzię ki za sto -
so wa niu ukła du oczysz cza nia spa lin z se lek -
tyw ną re duk cją ka ta li tycz ną (SCR) i ka ta li za to -
rem utle nia ją cym (DOC). Przy ję ta tech no lo gia
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nie wy ma ga fil tra czą stek sta łych (DPF), co
uprasz cza ob słu gę ma szy ny, a jed no cze śnie
za pew nia niż sze kosz ty eks plo ata cji. Waż ną ro -
lę w osią gnię ciu du żej wy daj no ści od gry wa
rów nież udo sko na lo ny układ hy drau licz ny, któ -
ry wpły nął na skró ce nie cza su trwa nia po je dyn -
czych cy kli ro bo czych. Ma szy na CX290D Ma te -
rial Han dling zo sta ła rów nież wy po sa żo na
w no wy pa kiet oświe tle nia ro bo cze go LED, wy -
róż nia ją cy się po nad trzy krot nie więk szą in ten -
syw no ścią świa tła niż od po wia da ją cy mu ze -
staw lamp ha lo ge no wych. Po za tym do stęp na
jest trze cia ka me ra, po lep sza ją ca wi docz ność
na oto cze nie ma szy ny.

f Ko par ka zo sta ła wy po sa żo -
na w pod wo zie gą sie ni co we
z pły ta mi bez ostro go wy mi,
któ re nie po wo du ją uszko -
dzeń pod ło ży utwar dzo nych,
np. po sa dzek be to no wych

a Kon struk cja me cha ni zmu
pod no sze nia za pew nia od -
po wied nią sta bil ność ka bi ny
na wet w naj wyż szym po ło -
że niu, po zwa la jąc na peł ne
wy ko rzy sta nie moż li wo ści
ko par ki

a Przy za się gu rów nym 9 m,
ko par ka do prac prze ła dun -
ko wych Ca se CX290D Ma te -
rial Han dling dys po nu je
udźwi giem wy no szą cym bli -
sko 6.200 kg

Ko par ka do prac prze ła dun ko wych
w ofercie Ca se Con struc tion
Jed ną z naj więk szych pre mier te go rocz nej Bau my by ła ko par ka do prac prze ła dun ko wych 
Ca se CX290D Ma te rial Han dling. Od paź dzier ni ka br. ma szy na ta jest już do stęp na tak że w Pol sce.

http://www.casece.com/Pages/home.aspx
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Do sko na le speł nia je ła do war ka Ko mat su WA 380 -7,
o czym prze ko na li śmy się ob ser wu jąc jej pra cę
w Przed się bior stwie Usłu go wym „Het man”
w Nada rzy nie. Za leż nie od kom ple ta cji ma ona
ma sę ro bo czą ok. 18-19 ton, ide al nie tra fia jąc
w po trze by więk szo ści za kła dów wy spe cja li zo wa -
nych w od bio rze i prze twa rza niu od pa dów. Eg -
zem plarz do star czo ny do PU „Het man” ma sil nik
zgod ny z nor ma mi emi sji za nie czysz czeń Stage
IIIB. Aby je speł nić w ukła dzie oczysz cza nia spa -
lin za sto so wa no wy łącz nie filtr czą stek sta łych
(DPF) – bez ukła du se lek tyw nej re duk cji ka ta li -
tycz nej wy ma ga ją cej AdBlue. Je go ob słu ga jest
bar dzo pro sta, po nie waż spro wa dza się do au to -
ma tycz nej re ge ne ra cji. Od by wa się ona raz
na ok. 100 go dzin pra cy i po le ga na wy pa le niu
nad mia ru sa dzy w fil trze. Zwy kle trwa od 10 do 20
mi nut i jest sy gna li zo wa na spe cjal ną kon tro l ką
na ta bli cy roz dziel czej. W tym cza sie ope ra tor
mo że nor mal nie ko rzy stać z ma szy ny, ale po wi -
nien uni kać miejsc o du żym za py le niu, po nie waż
tem pe ra tu ra na koń cu ru ry wy de cho wej wzra sta
wte dy do ok. 400-500°C. Je śli pro ces re ge ne ra cji
roz pocz nie się w nie sprzy ja ją cych wa run kach,
moż na go ręcz nie za trzy mać i tak sa mo wzno wić,
na przykład po wy jeź dzie z ha li.
Ma szy na jest wy po sa żo na w opo ny uni wer sal ne
ty pu L3. Są one sto sun ko wo lek kie (każ da ma
ma sę około 250 kg), co po zy tyw nie wpły wa
na układ na pę do wy i ha mul ce, ale nie moż na
na nich jeź dzić po ostrych przed mio tach. W wie -
lu sy tu acjach opty mal nym roz wią za niem mo gą
też być opo ny tzw. skal ne ty pu L5 o ma sie
ok. 350 kg każ da, le piej od por ne na uszko dze nia

po wo do wa ne rozbitym szkłem, ostry mi ka wał ka -
mi gru zu czy wy sta ją cy mi z pod ło ża prę ta mi.
Aby ma szy na mo gła efek tyw nie pra co wać na wet
przy du żym za py le niu, wen ty la tor chłod ni cy ma
funk cję od wrot ne go cią gu, po ma ga ją cą w usu wa -
niu na gro ma dzo nych za nie czysz czeń. W ak tu al -
nie ofe ro wa nych ła do war kach Ko mat su po wie trze
jest za sy sa ne do pa kie tu chłod nic od tyl nej czę ści
ma szy ny i wy dmu chi wa ne na bok. Dzię ki te mu
jest ono znacz nie czyst sze niż w przy pad ku po -
wie trza za sy sa ne go po bo kach, a więc bli żej kół.
W ła do war ce Ko mat su WA 380 -7 za sto so wa no
rów nież funk cję au to ma tycz ne go wy łą cza nia sil -
ni ka po okre ślo nym cza sie bez czyn no ści. Po zwa -
la ona nie tyl ko na ob ni że nie zu ży cia pa li wa, ale
mo że też za po biec uszko dze niu tur bo sprę żar ki.
Od cho dząc np. na prze rwę śnia da nio wą, wy łą -
cze nie sil ni ka ope ra tor moż e po wie rzyć „au to ma -
to wi”, któ ry zro bi to po upły wie usta lo ne go cza -
su, a nie na gle, gdy ob ro ty tur bo sprę żar ki są jesz -
cze bar dzo wy so kie.
Da niel Lu bań ski, kie row nik sor tow ni w za kła dzie
PU „Het man” chęt nie sko men to wał pra cę ma szy -
ny. – Ła do war ka Ko mat su jest w tej sa mej kla sie
wa go wej co nasz Fo ton, dla te go ła two by ło się
do niej przy zwy cza ić. Na tym jed nak po do bień -
stwa się koń czą. Przede wszyst kim jest szybsza,
zwrot niejsza i wła ści wie nie czu je ob cią że nia.
Ope ra tor, któ ry naj wię cej na niej pracuje zwra cał
też uwa gę na do brą wi docz ność do ty łu wy ni ka ją -
cą z uko śne go pro fi lu po kry wy sil ni ka.
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Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” 
pod wrażeniem Komatsu WA380-7
Wy ma ga nia sta wia ne ła do war kom prze gu bo wym stosowanym w bran ży ko mu nal nej są bar dzo wy -
so kie. Od ta kich ma szyn ocze ku je się nie tyl ko zna ko mi tych osią gów przy ni skich kosz tach eks -
plo ata cji, ale tak że do brej zwrot no ści i wi docz no ści z wnę trza, trud nych do prze ce nie nia przy ma -
new ro wa niu we wnątrz hal mię dzy in ny mi jed nost ka mi sprzę to wy mi, kon te ne ra mi czy w bok sach.

a Okre sy mię dzy re ge ne ra cja -
mi fil tra DPF nie są jed na ko -
we i za le żą od spo so bu eks -
plo ata cji ma szy ny. Je śli sil -
nik czę sto pra cu je na wy so -
kich ob ro tach, wów czas po -
wsta je mniej sa dzy i jej wy -
pa la nie od by wa się rza dziej

a Chłod ni ce znaj du ją ce się
naj bliż szej koń ca ma szy ny
są od chy la ne, uła twia jąc
ręcz ne czysz cze nie po zo -
sta łych wy mien ni ków cie pła

d Na wet w pod sta wo wej kon -
fi gu ra cji osprzę tu ła do war ka
Ko mat su WA 380 ła two się ga
do wy so kie go kon te ne ra
umiesz czo ne go na przy cze -
pie. Moż na ją jed nak wy po -
sa żyć w łyż kę wy so kie go
wy sy pu, umoż li wia ją cą wy -
ła du nek nawet na wy so ko -
ści około 4,2-4,3 m

http://komatsupoland.pl/
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Ła do war ka L 506 Com pact ma ma sę ro bo czą
5.180 kg i za pew nia udźwig wy no szą cy 3.450 kg.
Do jej na pę du za sto so wa no sil nik wy so ko pręż ny
Lie bherr o mo cy 46 kW (63 KM), speł nia ją cy nor -
my emi sji spa lin Sta ge IIIB. Osprzęt z ukła dem
ki ne ma tycz nym ty pu Z two rzą ele men ty o wą -
skim pro fi lu, uła twia ją ce ob ser wa cję ob sza ru ro -
bo cze go. Ma szy na zo sta ła wy po sa żo na w łyż kę
o po jem no ści 0,8 m3.
Ope ra tor ła do war ki L 507 Ste reo, któ rej ma sa
eks plo ata cyj na wynosi 5.470 kg dys po nu je
udźwi giem rów nym 3.712 kg. Jed nost ka wy ko -
rzy sta na do na pę du ma szy ny speł nia te sa me
nor my do ty czą ce emi sji spa lin, ale ma nie co wyż -
sze osią gi – 50 kW/68 KM. Kon struk cja osprzę tu
jest iden tycz na, jak w mo de lu Com pact.
Obie ła do war ki za pew nia ją bar dzo wy so ki kom -
fort pra cy. Ma ją in tu icyj nie i przej rzy ście roz -
miesz czo ne przy rzą dy kon tro l no -ste row ni cze, co
uła twia kon cen tra cję przy wy ko ny wa niu róż nych
za dań. Po za tym po ło że nie wie lu ele men tów, jak
np. joy stic ka moż na do sto so wać do wła snych
pre fe ren cji, a tym sa mym uzy skać jesz cze wyż -
szy kom fort pra cy. Kon stru ując ka bi ny wie le uwa -
gi po świę co no wi docz no ści z wnę trza, dla te go
ma ją one du że prze szkle nia i opty mal nie usy tu -
owa ne pa no ra micz ne lu ster ka bocz ne. Wspól ną
za le tą obu ma szyn jest ni sko po ło żo ny śro dek
cięż ko ści i ogra ni czo na wy so kość cał ko wi ta, uła -
twia ją ca trans port na no we miej sce pra cy.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je mo del L 507 
Ste reo. Oprócz prze gu bu ma on bo wiem skręt ne
ko ła tyl nej osi, co spra wia, że pro mień skrę tu ma -
szy ny jest o 20% mniej szy niż w przy pad ku ła do -
wa rek po dob nej wiel ko ści, ale z kla sycz nym ukła -

MASZYNY KOMUNALNEMASZYNY KOMUNALNE
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Zwin ne i kom pak to we 
ła do war ki ko ło we 

Lie bherr
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Lie bherr

dem kie row ni czym. Przy ję te roz wią za nie po zwo li -
ło na ogra ni cze nie ką ta skrę tu prze gu bu do 30°,
dzię ki cze mu zwięk szy ła się sta bil ność ma szy ny
i wiel kość ob cią że nia gra nicz ne go przy mak sy -
mal nym skrę cie. Ta ka ła do war ka z po wo dze niem
mo że być więc wy ko rzy sty wa na na przy kład
w szkół kach ogrod ni czych, gdzie bar dzo czę sto
trze ba po ru szać się wą ski mi alej ka mi z cia sny mi
łu ka mi i bli sko bu dyn ków.
Obie ła do war ki zna ko mi cie na da ją się dla sze ro -
ko ro zu mia nej bran ży ko mu nal nej. Mo gą współ -
pra co wać z rozbudowaną ga mą osprzę tu, obej -
mu ją cą nie tyl ko łyż ki o róż nej po jem no ści, ale
tak że wi dły do pa let, płu gi le mie szo we czy
szczot ki wal co we. Dzię ki te mu znaj dą za sto so -
wa nie przez ca ły rok, za rów no przy pra cach
prze ła dun ko wych, trans por to wych, jak też utrzy -
ma niu dróg czy chod ni ków.

Na od by wa ją cych się w Niem czech tar gach GaLaBau 2016 po świę co nych ogrod nic twu, ar chi -
tek tu rze kra jo bra zu i pro jek to wa niu zie le ni Lie bherr za pre zen to wał mię dzy in ny mi dwie ła do -
war ki prze gu bo we – L 506 Com pact i L 507 Ste reo. Wy bór ma szyn nie był przy pad ko wy, po -
nie waż oba mo de le do sko na le wpi su ją się w po trze by firm zaj mu ją cych się ta ką dzia łal no ścią.

a Ła do war ka Lie bherr L 506
Com pact za pew nia wy so kie
osią gi i ma zwar tą bu do wę,
umoż li wia jąc efek tyw ną pra -
cę w miej scach nie do stęp -
nych dla cięż szych jed no stek

s Dzię ki skręt nym ko łom tyl nej
osi w ła do war ce prze gu bo -
wej Lie bherr L 507 Ste reo
pro mień skrę tu ma szy ny jest
o 20% mniej szy niż w kla sycz -
nych ma szy nach te go ty pu

https://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/liebherr-worldwide/poland/liebherr-in-poland.html?lang=pl
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Szcze gól ne miej sce w ofer cie zaj mu je ła do war ka
AS 900 Te le. Ta naj bar dziej wy jąt ko wa i uni ka to -
wa ma szy na prze ko nu je do sie bie du żym za się -
giem i sze ro kim spek trum prac, do ja kich mo że
być wy ko rzy sty wa na. Dzię ki moż li wo ści za sto so -
wa nia róż ne go ro dza ju osprzę tu, mo del ten z ła -
two ścią znaj dzie dla sie bie pra cę przez ca ły rok,
szcze gól nie w przed się bior stwach ko mu nal nych.
Dzię ki dwóm osiom skręt nym, sztyw nej ra mie no -
śnej i ob ro to we mu wy się gni ko wi teleskopowemu,
ła do war ka Me ca lac jest nie zwy kle zwrot na, wy -
daj na i bar dzo sta bil na. Po zwa la to na zna czą ce
skró ce nie po je dyn czych cy kli ro bo czych, bo ope -
ra tor ta kiej ma szy ny w tym sa mym cza sie mo że
łą czyć jaz dę, skręt kół oraz ob rót i wy suw wy się -
gni ka. In ny mi waż ny mi za le ta mi ła do war ki ob ro -
to wej Me ca lac są jej sze ro ki za kres za sto so wań,
a tak że ła twość ob słu gi ser wi so wej i wy so ka ja -
kość oraz trwa łość kom po nen tów.
Mo del AS 900 Te le łą czy za le ty tra dy cyj nych ła do -
wa rek te le sko po wych i ma szyn ob ro to wych w jed -
nym. Wy się gnik uni ka to wej jed nost ki za pro jek to -
wa no w ta ki spo sób, aby był on mak sy mal nie
sztyw ny, a jed no cze śnie nie ogra ni czał wi docz no -
ści pod czas pra cy. Mo że się on ob ra cać w za kre -
sie 180 stop ni, zna czą co roz sze rza jąc ob szar ro -
bo czy przed ma szy ną. Przy mak sy mal nym ob cią -
że niu 2.135 kg, ła do war ka Me ca lac AS 900 Tele
za pew nia wy so kość pod no sze nia (na wi dłach pa -
le to wych) 4,72 oraz za sięg wy no szą cy 3,5 metra.
Ta kie pa ra me try z na wiąz ką wy star cza ją do wy -
ko ny wa nia wie lu zróż ni co wa nych i wy ma ga ją -
cych prac prze ła dun ko wych.

MASZYNY KOMUNALNE
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Za sto so wa ny me cha nizm ob ro tu pod sta wy wy się -
gni ka gwa ran tu je sta ły mo ment ob ro to wy oraz pręd -
kość. Je go klu czo wą część sta no wi wie niec zę ba ty
opa sa ny łań cu chem z hy drau licz ną kom pen sa cją
lu zu, któ ry spra wia, że na wet przy in ten syw nej eks -
plo ata cji ma szy ny, ste ro wa nie osprzę tem od by wa
się bar dzo pre cy zyj nie. Kom plet ny układ jest ob ję ty
do ży wot nią gwa ran cją pro du cen ta.
Opra co wu jąc ła do war kę Me ca lac AS 900 Te le wie -
le uwa gi po świę co no kom for to wi pra cy ope ra to ra,
po nie waż od gry wa on klu czo wą ro lę w osią ga niu
opty mal nej wy daj no ści. Kie ru ją cy ma szy ną ma
do dys po zy cji no wo cze sną ta bli cę roz dziel czą z in -
tu icyj nie roz miesz czo ny mi przy rzą da mi. Pra cę
w róż nych wa run kach uła twia ją mu du że prze szkle -
nia, w tym okno da cho we, po zwa la ją ce na wy god -
ne „śle dze nie” na rzę dzia ro bo cze go przy ope ro wa -
niu na du żych wy so ko ściach, na przy kład pod czas
za ła dun ku wy wro tek. Ka bi na jest zna ko mi cie wy ci -
szo na, a jej wnę trze od po wied nio za bez pie czo ne
przed wni ka niem ku rzu, co w zna czą cy spo sób
ogra ni cza zmę cze nie ope ra to ra.
Ze wzglę du na swo je uni ka to we wła ści wo ści użyt -
ko we ła do war ka Me ca lac AS 900 Te le mo że być
ide al nym roz wią za niem przy prze ła dun ku od pa -
dów, ob słu dze so la rek, let nim i zi mo wym utrzy ma -
niu dróg czy pra cach zwią za nych z ar chi tek tu rą
kra jo bra zu. Dla zainteresowanych za ku pem ta kiej
ma szy ny, wy bór sprzę tu dla przed się bior ców do -
pusz cza ją cych naj bar dziej in no wa cyj ne roz wią za -
nia po wi nien być pro sty. Ła do war ka Me ca lac ła mie
bo wiem do tych cza so we ste reo ty py i otwie ra no we
moż li wo ści wpro wa dza nia zmian ukie run ko wa nych
na zwięk sze nie efek tyw no ści fir my ko mu nal nej.

Ła do war ka ob ro to wa Me ca lac AS 900 Tele
– ta kiej ma szy ny nie ma nikt z kon ku ren tów!
Na pół no cy Nie miec Me ca lac konstruuje i pro du ku je in no wa cyj ne, najwyższej jakości ła do war -
ki ko ło we. Dzię ki sze ro kiej ga mie ma szyn, po czy na jąc od wersji prze gu bo wych, przez sztyw -
no ra mo we, aż po jed nost ki z ob ro to wym wy się gni kiem, każ dy z na byw ców mo że wy brać ła do -
war kę ide al nie wpi su ją cą się w różnorodne potrzeby.

a Me ca lac od lat po dą ża wła -
sną dro gą w kon stru owa niu
ma szyn ro bo czych, cze go
do wo dem są roz wią za nia
nie spo ty ka ne u in nych pro -
du cen tów. Przy ich opra co -
wy wa niu nad rzęd ną ro lę od -
gry wa wspól ny cel, ja kim
jest za pew nie nie przez każ -
dą ofe ro wa ną jed nost kę
sprzę to wą mak sy mal nej uni -
wer sal no ści i efek tyw no ści

s To po tra fi wy łącz nie Me ca -
lac! Ła do war ka AS 900 Te le
mo że być wy ko rzy sty wa na
nie tyl ko do prac prze ła dun -
ko wych, ale na przy kład wy -
ka sza nia po bo czy czy przy -
ci na nia przy droż nych ga łę zi

http://www.mecalac.com/pl/
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Choć przy to czo ne licz by i tak są im po nu ją ce,
ZGO w Ja ro ci nie jest otwar ty na ko lej ne gmi ny
z po łu dnio wej czę ści Wiel ko pol ski. W tym ce lu
uru cho mio no sta cję prze ła dun ko wą nie da le ko
Śre mu. ZGO funk cjo nu je w Wi ta szycz kach ko ło
Ja ro ci na od 2003 ro ku – na ba zie wy dzie lo ne go
ma jąt ku zli kwi do wa ne go Ko mu nal ne go Za kła du
Bu dże to we go. Po naj now szej roz bu do wie w je -
go skład wcho dzą: li nia sor tow ni cza, mo duł sta -
bi li za cji tle no wej oraz bez tle no wej i kwa te ra skła -
do wa nia. Naj now szym ogni wem przed się wzię cia
jest in sta la cja ko ge ne ra cyj na, wy twa rza ją ca
ener gię elek trycz ną i ciepl ną z po zy ska ne go
z od pa dów bio ga zu. W dniu na szej wi zy ty na stą -
pi ło for mal ne uru cho mie nie in sta la cji. Łań cuch
tech no lo gicz ny za kła du „spi na ją” dwie ma szy ny
Cat: ła do war ka ko ło wa 938M oraz spy char ka
D6N. Jak tra fi ły do ZGO Ja ro cin i jak spra wu ją się
w tak du żym za kła dzie?
Za ist nie nie mar ki Cat w ja ro ciń skim ZGO to efekt
prze tar gu. Ma szy ny ro bo cze by ły po trzeb ne do no -
wo  uru cho mio ne go za kła du (w 2016 ro ku), znaj -
du ją ce go się vis -à-vis obiek tu ZGO po wsta łe go
trzy la ta wcze śniej. Prze targ po dzie lo no na za da -
nia, dzię ki cze mu do kon kur su mo gły sta nąć fir my
wy spe cja li zo wa ne w sprze da ży i ob słu dze kon kret -
nych ro dza jów ma szyn, a nie tyl ko po sia da ją ce pe -
łen ich wa chlarz. – Chcie li śmy dać szan sę wszyst -
kim de ale rom ła do wa rek i spy cha rek – wy ja śnia
Grze gorz Król, technolog. – Dzię ki te mu
do dostarczenia każ de go sprzę tu zgło si ło się po kil -
ka firm. Wy gra li naj lep si, któ rzy speł ni li sze reg kry -
te riów, a nie tyl ko kry te rium ce ny. Istot ne by ły ja -
kość pro duk tów, wy so ki po ziom ser wi su oraz gwa -
ran cja na 2-3 la ta.
Chcąc oso bi ście po znać za ku pio ne ma szy ny,
trze ba by ło do nich po je chać wspo mnia nym Me -
le xem. Ła do war kę Cat 938M za sta li śmy przy „kar -
mie niu” re cy kle ra Dop p stadt AK 510, w miej scu
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prze rób ki od pa dów zie lo nych. Maszynę
wyposażono w silnik Mercedesa. W co dzien nej
pra cy przy da ją się wy dłu żo ne ra mio na „high
lift” – spo ro za dań wy ma ga bo wiem pod no sze nia
ła dun ku wy żej niż w stan dar do wych ma szy nach.
Moż na to osią gnąć więk szą jed nost ką, ale ta ka
mo gła by nie zmie ścić się w wie lu miej scach,
zwłasz cza w bu dyn ku sor tow ni.
Od pa dy zie lo ne to nie je dy ne za ję cie ła do war ki
Cat 938M. Oprócz te go ma szy na ob słu gu je
kom po stow nię prze rzu ca jąc ma te riał po cho dzą -
cy z fer men te ra i sor tow ni po ho mo ge ni za cji me -
cha nicz no -bio lo gicz nej. Po wsta ją ce w tej pra cy
„aro ma ty” nie są uciąż li we dla ope ra to ra, bo ma -
szy na zo sta ła wy po sa żo na w no wo cze sną ka bi -
nę nad ci śnie nio wą, któ ra ogra ni cza prze ni ka nie
do wnę trza nie przy jem nych za pa chów i drob -
nych za nie czysz czeń, a do dat ko wo jest zna ko -
mi cie wy ci szo na.
Wszech stron ność ma szy ny zwięk sza ją czte ry za -
ku pio ne łyż ki: zwy kła o po jem no ści 3,5 m3, z tzw.
kro ko dy lem, wy so kie go wy sy pu i mie sza ją co -kru -
szą ca. Ładowarka jest też czasami wy ko rzy sty wa -
na z wi dła mi pa le to wy mi przy za ła dun ku spra so wa -
nych su row ców wtór nych na sa mo cho dy cię ża ro -
we. Aby sta wić czo ła wy tę żo nej eks plo ata cji w trud -
nych wa run kach, otrzy ma ła licz ne za bez pie cze nia,
np. okra to wa nie ka bi ny i re flek to rów. Przed nie wi -
docz ny mi za gro że nia mi, ta ki mi jak za py le nie, chro -
ni m.in. in sta la cja cen tral ne go sma ro wa nia oraz ze -
staw fil trów o zwięk szo nej sku tecz no ści.
Ma szy na Cat 938M pra cu je bar dzo ci cho, co
szcze gól nie ła two za uwa żyć, gdy znaj du je się
w są siedz twie in nych ma szyn – są od niej po pro -
stu gło śniej sze. Po ziom zu ży cia pa li wa oka zał się

Ma szy ny Cat dla ZGO w Ja ro ci nie
Za kład Go spo dar ki Od pa da mi w Ja ro ci nie ro bi wra że nie. To je den z naj więk szych i naj no wo -
cze śniej szych obiek tów – do je go zwie dza nia ko niecz ne jest uży cie Me le xa. Zaj mu je po wierzch -
nię aż 34 hek ta rów i tra fia do nie go 60 tys. ton od pa dów rocz nie, wy twa rza nych przez ok. 240
tys. miesz kań ców z 18 gmin.

a Ła do war ka CAT 938M jest
ma szy ną ide al nie do pa so -
wa ną do po trzeb ZGO. Wy -
so ki za ła du nek, ma łe zu ży -
cie pa li wa oraz roz mia ry po -
zwa la ją ce na pra cę we -
wnątrz sor tow ni to jej
kluczowe zalety. Nie utra co -
no przy tym nic z wy daj no ści
oraz trwa ło ści

a Sys tem po mia ru masy prze -
trans por to wa ne go ma te ria łu
uła twia kon tro lę po stę pu
prac oraz prze pły wu su row -
ców wtór nych

d Ka bi na ła do war ki zo sta ła
wy po sa żo na w siat ko we za -
bez pie cze nia oraz układ
nad ci śnie nia, któ ry ogra ni -
cza prze do sta wa nie się
do wnę trza ku rzu i śmiet ni -
sko wych „aro ma tów”

http://b-m.pl/
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zgod ny z obiet ni ca mi pro du cen ta, po nie waż kon -
sump cja ole ju na pę do we go oscy lu je w gra ni -
cach 10 li trów na go dzi nę pra cy. W ZGO Ja ro cin
chwa lą też wzmoc nio ne ogu mie nie Trian gle
TL538S+. Eli mi nu je ono ko niecz ność sto so wa nia
opon peł nych, któ re ne ga tyw nie wpły wa ją
na układ prze nie sie nia na pę du oraz układ ha mul -
co wy, po wo du ją wzrost uży cia pa li wa i go rzej
amor ty zu ją wszel kie nie rów no ści. Zda niem Grze -
go rza Kró la za le ty li te go ogu mie nia nie są ade -
kwat ne do po nie sio nych kosz tów.
Na koń cu łań cu cha tech no lo gicz ne go w ja ro ciń -
skim ZGO znaj du je się dru ga ma szy na Cat, a mia -
no wi cie spy char ka D6N. Ma ma sę eks plo ata cyj ną
wy no szą cą 16 ton i jest na pę dza na sil ni kiem
Cat 6.6 Acert o mo cy 123 kW. Za sto so wa no w niej
tryb pra cy ECO, po zwa la ją cy ogra ni czyć zu ży cie
pa li wa przy mniej wy ma ga ją cych za da niach i to
na wet o 25%. Przy da je się on bar dzo czę sto, np.
przy for mo wa niu hałd, gdzie zwięk szo na moc jest
po trzeb na tyl ko przy jeź dzie do przo du, na to miast
do ty łu wy star czą zde cy do wa nie mniej sze osią gi
i wła śnie w ta kich sy tu acjach za łą cza się tryb ECO.
Ro lą za ku pio nej spy char ki jest roz gar nia nie i za -
gęsz cza nie od pa dów nie na da ją cych się do prze -
two rze nia. Na razie ta funk cja jest jed nak ogra ni -
czo na z po wo du dzia ła ją ce go jesz cze sta re go
skła do wi ska. Zgod nie z unij ny mi prze pi sa mi prze -
tar go wy mi no wa ma szy na przy pi sa na jest do no -
we go skła do wi ska i nie mo że być wy ko rzy sty wa na
na do tych czas eks plo ato wa nej kwa te rze. Jej nie -
wiel ki prze bieg, wy no szą cy za le d wie 170 go dzin,
to efekt prac ziem nych wy ko ny wa nych na te re nie
za kła du, np. bu do wie dróg tech no lo gicz nych. 
Spy char ka Cat D6N jest bar dzo szyb ką i wy daj -
ną ma szy ną. Dzię ki ru cho me mu w 6 płasz czy -
znach le mie szo wi oraz funk cji wi bra cji za po bie -
ga ją cej przy le ga niu ma te ria łu do na rzę dzia ro bo -
cze go, pcha ny uro bek czy od pa dy moż na prze -
miesz czać zgod nie z za mie rze nia mi ope ra to ra.
W prze ci wień stwie do ty po wo bu dow la nych od -
mian D6N, eg zem plarz za ku pio ny przez ZGO
w Ja ro ci nie nie po sia da tyl ne go zry wa ka. W za -
mian za to za mon to wa no na nim bel kę za po bie -
ga ją cą po de rwa niu przez gą sie ni ce więk szych
frag men tów od pa dów w trak cie jaz dy do przo -
du – mo gły by one uszko dzić znaj du ją ce się

nad ko łem na pę do wym nad wo zie. Bar dzo prak -
tycz nym roz wią za niem z pew no ścią oka że się tyl -
ny za czep, gdyż na skła do wi skach bar dzo czę -
sto „to ną” cię ża rów ki do star cza ją ce od pa dy
i ktoś mu si je stam tąd „ewa ku ować”.
Wcze śniej sze do świad cze nia z in ny mi ma szy na -
mi gą sie ni co wy mi w ZGO Ja ro cin skło ni ły do za -
sto so wa nia płyt gą sie ni co wych z otwo ra mi. Oka -
zu je się bo wiem, że od pa dy czę sto przy spa rza ją
wię cej pro ble mów niż gli na i tak sku tecz nie za kle -
ja ją we wnętrz ną część gą sie nic, że mo gą spo wo -
do wać ich uszko dze nie. Ma jąc uj ście przez otwo -
ry szyb ko i ła two wy do sta ją się na ze wnątrz. Za -
ma wia ją cy po szu ki wał rów nież ta kiej spy char ki,
któ ra mia ła by le piej osło nię te zwol ni ce – w po -
przed niej ma szy nie eks plo ato wa nej na sta rym
skła do wi sku od pa dy czę sto prze cie ra ły obu do wy
i do cho dzi ło do wy cie ków. Zde cy do wa no się tak -
że na czę ścio wo ażu ro wy le miesz.

Ma szy ny Cat są ser wi so wa ne przez wro cław ski
od dział Ber ge rat Mon noy eur. Grze gorz Król nie
kry je za do wo le nia z do tych cza so wej współ pra cy,
na po twier dze nie cze go przy wo łu je kil ka przy pad -
ków, gdy pro ste za py ta nie do ser wi su skut ko wa -
ło wi zy tą me cha ni ka na dru gi dzień. – Wi dać, że
Ber ge rat Mon noy eur wo li za po bie gać niż na pra -
wiać, ale wła śnie o to cho dzi – śmie je się Grze -
gorz Król. Z dru giej stro ny do tej po ry od no to wa -
no je dy nie kil ka drob nych awa rii, ta kich jak po lu -
zo wa nie się na kręt ki wę ża hy drau licz ne go czy je -
go zwy cza jne prze tar cie. – O ta kie ma szy ny nam
cho dzi ło. Cie szę się, że to wła śnie one zo sta ły wy -
ło nio ne w prze tar gu, bo są wy daj ne, eko no micz -
ne i nie ma my z ni mi pro ble mów, a je śli coś by się
dzia ło, wie my że mo że my li czyć na szyb ką po -
moc – pod su mo wu je Grze gorz Król.

f W tyl nej czę ści spy char ki nie
znaj dzie my zry wa ka, ale są
za to in ne cie ka we ele men ty,
ta kie jak so lid ny za czep
do ho lo wa nia za ko pa nych
śmie cia rek na kwa te rach
oraz bel kę chro nią ca
przed po de rwa niem się
więk szych od pa dów. Otwo ry
w pły tach gą sie nic uła twia ją
wy do sta wa nie się na gro ma -
dzo nych za nie czysz czeń 

f Na 34 hek ta rach ZGO Ja ro -
cin po my śla no o „parkingu"
dla osprzętu oraz ga ra żu dla
kom pak to ra i spy char ki. Gdy
nie ma dla nich pra cy nie są
na ra żo ne na nie ko rzyst ne
wa run ki at mos fe rycz ne,
a w ra zie ob słu gi tech nicz -
nej ser wi san tom nie pa da
deszcz na gło wę

d W ZGO Ja ro cin spy char ka
gą sie ni co wa na ra zie jest
wy ko rzy sty wa na głów nie
do prac ziem nych, ta kich jak
ni we la cja te re nu czy bu do -
wa dróg tech no lo gicz nych,
ale do ce lo wo znaj dzie tak że
za sto so wa nie przy roz gar -
nia niu i za gęsz cza niu od pa -
dów na skła do wi sku
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No wy kom pak tor Cat 816K ma so lid ną, ma syw ną
ra mę wy ko na ną w tyl nej czę ści z pro fi li za mknię -
tych, od por nych na ob cią że nia uda ro we i skrę ca -
nie. Zwięk szo ną wy trzy ma ło ścią cha rak te ry zu ją
się też mo co wa nia si łow ni ków ukła du kie row ni -
cze go oraz osie. Te ostat nie mo gą być wy po sa -
żo ne w je den z trzech ro dza jów kół z róż ny mi koł -
ka mi roz drab nia ją co -za gęsz cza ją cy mi. Przy kon -
fi gu ra cji ty pu Pad dle Tip ma szy na ma mniej szą
ma sę eks plo ata cyj ną i za pew nia du żą wy daj ność
przy niż szym zu ży ciu pa li wa. W przy pad ku koł -
ków ty pu Plus Tip kon struk to rzy za głów ny cel ich
opra co wa nia przy ję li więk szą sta bil ność pra cy
na po chy ło ściach. Ostat ni wa riant – Com bi na tion
Tip – sta no wi kom pro mis mię dzy klu czo wy mi ce -
cha mi dla roz wią zań Pad dle Tip i Plus Tip.
Aby kom pak tor mógł bez piecz nie pra co wać
na róż nych od pa dach, za sto so wa no w nim licz ne
za bez pie cze nia, któ re chro nią new ral gicz ne ele -
men ty przez uszko dze nia mi i/lub za po bie ga ją
gro ma dze niu się za nie czysz czeń mo gą cych za -
kłó cić pra wi dło we funk cjo no wa nie ma szy ny. Naj -
waż niej sze z nich to m.in. osło ny osi, prze gu bu,
wlot po wie trza do chłod ni cy w po sta ci gę stej siat -
ki za mo co wa nej uko śnie dla lep sze go po zby wa -
nia się „przy kle jo nych” fo lii, pa pie rów itp. czy kra -
tow ni ce za bez pie cza ją ce dol ne stre fy przed niej
czę ści ka bi ny. Każ da ta ka ma szy na stan dar do wo
jest wy po sa ża na w bel ki, któ re zgar nia ją z kół ob -
le pio ne od pa dy. W opcji mo gą być one do star -
czo ne z „pal ca mi” usu wa ją cy mi za nie czysz cze -
nia na gro ma dzo ne mię dzy koł ka mi.
Za na pęd kom pak to ra 816K od po wia da sil nik wy -
so ko pręż ny Cat C7.1 Acert. No wo cze sna jed nost -
ka speł nia nor my emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV przy za sto so wa niu tech no lo gii, któ ra nie wy -
ma ga prze ry wa nia pra cy w ce lu przy wró ce nia no -
mi nal nej spraw no ści ukła du oczysz cza ją ce go ga -
zy wy lo to we. Istot ną za le tą sil ni ka jest tak że wy -
so ko ci śnie nio wy sys tem za si la nia ty pu com mon
ra il z wie lo fa zo wym, pre cy zyj nym wtry skiem pa li -
wa. Ra zem z za awan so wa nym ste ro wa niem pra -
cą jed nost ki, gwa ran tu je on wy so kie osią gi do pa -

so wa ne do ak tu al ne go ob cią że nia ma szy ny,
a jed no cze śnie ni skie spa la nie, gdy za po trze bo -
wa nie na moc jest mniej sze.
Ope ra tor mo de lu Cat 816K z pew no ścią nie bę dzie
na rze kał na brak kom for tu. Ka bi na jest od izo lo wa -
na od resz ty ma szy ny za po mo cą ele men tów ma ją -
cych na ce lu re duk cję drgań, a fo tel po sia da pneu -
ma tycz ne za wie sze nie. Do wnę trza prze do sta je się
tyl ko prze fil tro wa ne po wie trze, któ re go tem pe ra tu ra
jest re gu lo wa na przez au to ma tycz ny układ kli ma ty -
za cji. Smacz ku do da je no wo cze sny sys tem ste ro -
wa nia ukła dem kie row ni czym i prze kład nią (zmia na
kie run ku jaz dy, wy bór bie gu) za po mo cą jed nej
dźwi gni (sys tem Cat STIC) oraz mon to wa na stan -
dar do wo ka me ra co fa nia, za po bie ga ją ca ko niecz -
no ści od wra ca nia gło wy przy jeź dzie do ty łu. Prze -
łącz ni ki mem bra no we są pod świe tla ne dio da mi
LED i ma ją czy tel ne ozna cze nia ISO, dzię ki cze mu
ob słu ga ma szy ny jest pro sta i in tu icyj na.
W mo de lu Cat 816K jest sto so wa na tech no lo gia
Cat COM PACT, łą czą ca za awan so wa ny po miar
za gęsz cze nia, na wi ga cję i ra por to wa nie wy ni ków
pra cy. Po zwa la ona na uzy ska nie po żą da ne go
stop nia za gęsz cze nia od pa dów na skła do wi sku,
przy jak naj mniej szej licz bie prze jaz dów. Prze kła -
da się to na oszczęd ność cza su i pa li wa, a tak że
mniej sze zu ży cie eks plo ata cyj ne ma szy ny.

MASZYNY KOMUNALNE
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No wy kom pak tor Cat 816K 
– most mię dzy po ko le nio wy
No wy kom pak tor Cat 816K 
– most mię dzy po ko le nio wy

a Kom pak tor Cat 816K zo stał
za pro jek to wa ny z my ślą o jak
naj dłuż szej eks plo ata cji, co
po twier dza moż li wość od bu -
do wy ma szy ny w ra mach
pro gra mu Cer ti fied Re bu ild.
Dzię ki po now ne mu uży ciu
tych sa mym lub re ge ne ro -
wa nych kom po nen tów, ta -
kie dzia ła nie za pew nia
oszczęd no ści się ga ją ce
od 40 do na wet 70% ce ny
no we go sprzę tu

s W mo de lu Cat 816K przed -
nia oś jest sta ła, a tyl na wah -
li wa, z moż li wo ścią ru chu
w za kre sie +/- 6°. Ele men ty
wy ma ga ją ce częst szej ob -
słu gi zgru po wa no na wspól -
nym pa ne lu do stęp nym
z po zio mu pod ło ża

Caterpillar oferuje szeroką gamę maszyn
przeznaczonych dla sektora komunalnego,
wśród której ważne miejsce zajmują kompaktory
do pracy na składowiskach odpadów. 
Ich najnowszy przedstawiciel – model 816K 
– stanowi udane połączenie „mocnych” 
stron poprzedników z unikatowym 
rozwiązaniem Cat Compact, pozwalającym
na dalsze zwiększenie wydajności pracy.

Caterpillar oferuje szeroką gamę maszyn
przeznaczonych dla sektora komunalnego,
wśród której ważne miejsce zajmują kompaktory
do pracy na składowiskach odpadów. 
Ich najnowszy przedstawiciel – model 816K 
– stanowi udane połączenie „mocnych” 
stron poprzedników z unikatowym 
rozwiązaniem Cat Compact, pozwalającym
na dalsze zwiększenie wydajności pracy.
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Po raz pierw szy sze ro kiej pu blicz no ści przed sta -
wio no no wą za mia tar kę kom pak to wą Schmidt
Swin go 200+ wy po sa żo ną w ci śnie nio wy sys tem
re cyr ku la cji wo dy po łą czo ny z sys te mem re cyr -
ku la cji po wie trza Ko an da. Roz wią za nie to ogra ni -
cza emi sję za nie czysz czeń na wet do 95%, a tak -
że za pew nia efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie wo dy
i mniej szy ha łas. Jest zgod ne nie tyl ko z nor mą
PM10, ale nie mal w 90% speł nia kry te ria sta wia -
ne przez nor mę PM2,5.
W sto isku fir my moż na też by ło zo ba czyć no wy
osprzęt do za mia tar ki Swin go. Za miast stan dar -
do wo mon to wa nych dwóch szczo tek użyt kow nik
ma szy ny mo że ją te raz wy po sa żyć w pług do lek -
kich prac zi mo wych, szczot kę wal co wą al bo ze -
spół szo ru ją cy. Szczot ka na da je się za rów no

do za mia ta nia nie czy sto ści, jak rów nież usu wa -
nia cien kich warstw śnie gu. Szo ro war ka jest prze -
zna czo na do za sto so wa nia na su cho lub na mo -
kro, w tym z de ter gen tem. Wy ko rzy sty wa na wo -
da ra zem z za nie czysz cze nia mi jest z po wro tem
za sy sa na do za mia tar ki, eli mi nu jąc po wsta wa nie
ka łuż z osa da mi.
Jesz cze bar dziej wy daj nym roz wią za niem w za -
kre sie my cia jest po jaz d Ci ty Jet. Zbu do wa ny
w opar ciu o pod wo zie za mia tar ki Swin go 200+,
w od róż nie niu od niej ma m.in. więk szy zbior nik
na wo dę czy stą i brud ną, a sa mo czysz cze nie od -
by wa się przy za sto so wa niu in sta la cji wy so ko ci -
śnie nio wej. Za leż nie od po trzeb wo da mo że być
zim na lub go rą ca. Ma szy na ta ofe ru je wy so ką
efek tyw ność pra cy, a jed no cze śnie ma kom pak -
to we roz mia ry ga ba ry to we, co umoż li wia do tar cie
w miej sca nie do stęp ne dla du żych jed no stek.
Na mo na chij skich tar gach za de biu to wa ła też za -
mia tar ka Schmidt Stre et King 660, zbu do wa na
w opar ciu o pod wo zie sa mo cho du cię ża ro we go.
Ma ona za sob nik na od pa dy o po jem no ści 7 m3

i umoż li wia pra cę le wo stron ną, pra wo stron ną, jak
i obu stron ną, bo pod czas jed ne go przej ścia mo -
gą pra co wać oba agre ga ty. Za na pęd za mia tar ki
od po wia da sil nik spa li no wy, speł nia ją cy nor mę
emi sji za nie czysz czeń dla sil ni ków ma szy no wych
EuroMot IIIB. Po jazd jest do dat ko wo wy po sa żo -
ny w ręcz ną ssa wę, po zwa la ją cą np. na ła twe
opróż nia nie ko szy czy sprzą ta nie miejsc, gdzie
ta ka jed nost ka ze wzglę du na swo je ga ba ry ty
po pro stu nie mo że wje chać.
Uczest ni cząc w tar gach IFAT fir ma Aebi
Schmidt chcia ła rów nież pod kre ślić, że wśród
sze ro kiej ga my roz wią zań do uszorst nia nia na -
wierzch ni, oprócz naj bar dziej roz po wszech nio -
nych po sy py wa rek po sia da tak że po sy py war -

www.aebi-schmidt.pl

Aebi Schmidt rozumie potrzeby branży
W ran kin gu dotyczącym licz by ma szyn i po jaz dów wystawionych podczas te go rocz nych tar -
gów IFAT fir ma Aebi Schmidt z całą pew no ścią zna la zła by się w ści słej czo łów ce. Kil ka
z zaprezentowanych przez nią eksponatów świętowało w Mo na chium swą pre mie rę.

s Za mia tar ka Schmidt Swin go
200+ to bar dzo uni wer sal na
ma szy na, któ ra mo że być
wy ko rzy sty wa na z róż nym
osprzę tem. Je den z eg zem -
pla rzy za pre zen to wa nych
na tar gach IFAT był wy po sa -
żo ny w urzą dze nie do czysz -
cze nia to rów tram wa jo wych 

a Na po pu lar nej za mia tar ce
Schmidt Cle an go 500 o po -
jem no ści za sob ni ka na nie -
czy sto ści wy no szą cej 5 m3

mo że być jed no cze śnie za -
mon to wa na szczot ka wal co -
wa, umoż li wia ją ca np. usu wa -
nie cien kich warstw śnie gu

d Wśród szerokiej gamy naj now -
szych urzą dzeń przy sto so wa -
nych do współ pra cy z za mia -
tar ką Swin go 200+ jest pług
le mie szo wy oraz ze spół trzech
szczo tek szo ru ją cych

http://www.aebi-schmidt.pl/pl/home
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zbo czach, skar pach itp. o na chy le niu się ga ją -
cym 60%. W Pol sce jest ofe ro wa ny nie tyl ko
pod mio tom od po wie dzial nym za utrzy ma nie
dróg, ale tak że fir mom, któ re zaj mu ją się wy ka -
sza niem wa łów prze ciw po wo dzio wych. Za kres
za sto so wań uni ka to we go po jaz du zwięk sza
sze ro ka ga ma do stęp ne go osprzę tu. Obej mu je
ona m.in. jed no osio wy mi kro cią gnik z na pę dem
hy dro sta tycz nym, któ ry wspo ma ga Ter ra tra ca,
po zwa la jąc na po ko ny wa nie na wet stu pro cen -
to wych wznie sień. Na tar gach za pre zen to wa no
go z ko siar ką bi ja ko wą, ale w jej miej sce mo że
być za mon to wa ny np. pług le mie szo wy lub wir -
ni ko wy. Ten ostat ni jest szcze gól nie wy ma ga ją -
cy je śli cho dzi o ro dzaj no śni ka, po nie waż mu si
on dys po no wać prze ło że nia mi peł za ją cy mi.
W przy pad ku po jaz dów Ter ra trac pręd kość jaz -
dy mo że wy no sić nie wie le po nad 0 km/h i jest
re gu lo wa na bez stop nio wo do 40 km/h.

ko -po le war ki i po le war ki. Ich za da niem jest usu -
wa nie śli sko ści za po mo cą środ ków che micz -
nych. Ja ko przy kład ta kie go roz wią za nia, za pre -
zen to wa no po jazd Aebi MT720 wy po sa żo ny
w pług nie daw no prze ję tej, ame ry kań skiej fir my
Mey er oraz po le war kę, któ ra dzię ki roz kła da -
nym sek cjom za pew nia sze ro kość ro bo czą wy -
no szą cą 3,5 m. Ta kim po jaz dem moż na zwal -
czać go ło ledź do ok. -6°C. Obec nie są one naj -
po pu lar niej sze w Eu ro pie Za chod niej, ale za in -
te re so wa nie ni mi wy ka zu je po wo li rów nież pol -
ski ry nek. Zde cy do wa na więk szość firm na razie
wo li jed nak po sy py wać dro gi so lą lub sa mym
pia skiem. Do ko nu jąc ta kie go wy bo ru kie ru ją się
one oszczęd no ścia mi, choć te mo gą być tyl ko
po zor ne, po nie waż roz sy pa ny pia sek trze ba
na wio snę usu nąć i to nie tyl ko z na wierzch ni,
ale czę sto tak że z ka na li za cji.
Du żą uwa gę zwie dza ją cych sku pia ły po jaz dy
o zwięk szo nych wła ści wo ściach te re no wych.
Jed nym z nim był pro du ko wa ny w Szwaj ca rii
mo del Aebi VT450 Va rio, któ ry swo imi moż li wo -
ścia mi do rów nu je Uni mo gom, a na wet je prze -
wyż sza, po nie waż ma skręt ne ko ła tyl nej osi.
Za leż nie od po trzeb są do stęp ne od mia ny
w róż nej kla sie tonażowej od 5,5 do 9,5 t DMC,
z osprzę tem ade kwat nym do osią gów no śni ka.
Eg zem plarz za pre zen to wa ny na tar gach był wy -
po sa żo ny w pług kli no wy oraz po sy py war kę, ale
z po wo dze niem na da je się on do pra cy np. z ko -
siar ką wy się gni ko wą. Re la tyw nie ni ska ma sa
wła sna wy no szą ca mię dzy 3.300 a 3.500 kg
i du ża zwrot ność wy ni ka ją ca z trzech try bów
jaz dy cha rak te ry stycz nych dla ła do wa rek te le -
sko po wych spra wia ją, że po jazd ten mo że znaj -
do wać za sto so wa nie nie tyl ko na tere nach gór -
skich, ale rów nież w ob sza rach o zwar tej za bu -
do wie z wą ski mi ulicz ka mi.
Cen tral ne miej sce sto iska zaj mo wał cią gnik gór -
ski Aebi Ter ra trac TT211 (rów nież pro du ko wa ny
w Szwaj ca rii), któ re go głów nym prze zna cze -
niem jest sze ro ko po ję te utrzy ma nie dróg. Mo -
że być on wy po sa żo ny w ko ła bliź nia cze, dzię ki
któ rym zna ko mi cie ra dzi so bie na stro mych

s W ofer cie Aebi Schmid jest
peł na ofer ta urzą dzeń prze -
wi dzia nych do mon ta żu
na cią gni kach kom pak to -
wych. Obej mu je ona np.
pług kli no wy czy po sy py -
war kę wy po sa żo ną w układ
zra sza nia so lan ką 

a Aebi Ter ra trac ma sze ro ki
roz staw kół, na pęd obu osi
i ni sko po ło żo ny śro dek cięż -
ko ści, dzię ki cze mu zna ko -
mi cie na da je się do pra cy
w te re nach gór skich,
na skar pach, wa łach prze -
ciw po wo dzio wych itp.

f W po jeź dzie Aebi VT450 
Va rio funk cję ra my peł ni
obu do wa wa łu prze ka zu ją -
ce go na pęd na tyl ną oś.
Wszyst kie ko ła są skręt ne,
umoż li wia jąc ob słu gę dróg
w zwar tej za bu do wie

f Po le war ki słu żą ce do usu -
wa nia śli sko ści na wierzch ni
nie są jesz cze w Pol sce zbyt
po pu lar ne, ale w nie dłu gim
cza sie z pew no ścią się to
zmie ni, bo w ogól nym bi lan -
sie kosz tów ca ło rocz ne go
utrzy ma nia na wierzch ni za -
pew nia ją one du że oszczęd -
no ści. Na zdję ciu mo del
Aebi MT720
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Moż na się by ło o tym prze ko nać od wie dza jąc te -
go rocz ne tar gi IFAT – w wie lu sto iskach, czy to
firm za bu do wu ją cych, czy usłu go wych był pre -
zen to wa ny mo del Stra lis. W uza sad nie niu ta kie -
go wy bór pod wo zia, naj czę ściej po wta rza ny mi
ar gu men ta mi by ły re la tyw nie ni ska ma sa wła sna,
ła twy mon taż na wet naj bar dziej skom pli ko wa -
nych urzą dzeń i ni skie zu ży cie pa li wa. To ostat -
nie jest klu czo we dla firm ko mu nal nych, bo ta kie
po jaz dy zwy kle po ru sza ją się z nie wiel ki mi pręd -
ko ścia mi i czę sto ma new ru ją.
Kil ka mie się cy te mu za de biu to wał Stra lis naj now -
szej ge ne ra cji, po raz ko lej ny pod no sząc po -
przecz kę w za kre sie wy daj no ści i ren tow no ści
eks plo ata cji dzię ki kom plek so we mu pa kie to wi
roz wią zań tech nicz nych i usług do sto so wa nych
do po trzeb róż nych użyt kow ni ków. Zmo der ni zo -
wa ny po jazd otrzy mał m.in. ulep szo ne sil ni ki, no -
wą skrzy nię bie gów, no wą oś tyl ną i za wie sze nie
a tak że prze pro jek to wa ny układ elek trycz no -
-elek tro nicz ny, umoż li wia ją cy ob słu gę jesz cze
więk szej licz by urzą dzeń. W ce lu osią gnię cia
zgod no ści z nor ma mi Eu ro VI Ive co kon se kwent -
nie rozwija au tor ski sys tem oczysz cza nia spa lin
Hi -SCR, w któ rym re ge ne ra cja fil tra czą stek sta -
łych (DPF) jest pa syw na, zauto ma ty zo wa na
i prze bie ga w spo sób cią gły. Ta ki układ jest po -
nad to sto sun ko wo lek ki, nie zaj mu je du żo miej -
sca i ła two się go ob słu gu je.
W sze ro ko po ję tej bran ży ko mu nal nej naj le piej
spraw dzą się 2-osio we cią gni ki sio dło we i 2-, 3-
lub na wet 4-osio we pod wo zia, wy po sa żo ne
w krót ko - i śred nio dy stan so we ka bi ny Hi -Stre et
i Hi -Ro ad. Do na pę du po jaz dów prze wi dzia no
sil ni ki Cur sor 9 (o mo cy 310-400 KM) i Cur sor 11
(420-480 KM), współ pra cu ją ce z 16-stop nio wą
skrzy nią ręcz ną, 12-bie go wą zauto ma ty zo wa ną
lub w peł ni au to ma tycz ną. W ofer cie Ive co jest
też Stra lis Na tu ral Po wer Eu ro VI za si la ny sprę -
żo nym lub cie kłym ga zem ziem nym. Przy za sto -
so wa niu tech no lo gii CNG/LNG na stę pu je zna -
czą ce ogra ni cze nie emi sji szko dli wych za nie -
czysz czeń, po jazd pra cu je ci szej, a oszczęd no -
ści z ty tu ły mniej szych wy dat ków na pa li wo mo -
gą się gać na wet 40%.
Jed nym z za pre zen to wa nych na tar gach IFAT po -
jaz dów był 3-osio wy Ive co  Stralis AD260S42Y/PS
z wle czo ną osią skręt ną i sil ni kiem Cur sor 11
o mo cy 420 KM. Zo stał wy po sa żo ny w za bu do wę

ho len der skiej fir my VDL Trans lift słu żą cej do od bio -
ru i trans por tu od pa dów gro ma dzo nych w spe cjal -
nych po jem ni kach nad ziem nych i pod ziem nych.
Za sad ni czą część kon struk cji sta no wi po trój nie te -
le sko po wa ny maszt umiesz czo ny tuż za ka bi ną,
u gó ry któ re go znaj du je się żu raw. Jest on za koń -
czo ny me cha ni zmem od po wie dzial nym za za cze -
pie nie po jem ni ka i otwie ra nie/za my ka nie dna w ce -
lu wy pusz cze nia od pa dów nad ko szem za sy po -
wym śmie ciar ki. Przed przy stą pie niem do pra cy
z żu ra wiem ko niecz ne jest roz sta wie nie pod pór,
gwa ran tu ją cych od po wied nią sta bil ność po jaz du.

POJAZDY KOMUNALNE
www.iveco.pl

Ive co Stra lis na tar gach IFAT 2016: 
ste reo ty py zwal czo ne!
W Pol sce Ive co Stra lis ko ja rzy się przede wszyst kim z trans por tem da le ko bież nym, ale w naj -
bar dziej roz wi nię tych kra jach Eu ro py je go za le ty już daw no do ce ni ła bran ża ko mu nal na. I nie
cho dzi tu oczy wi ście o cią gni ki sio dło we prze wo żą ce np. od pa dy ze sta cji prze ła dun ko wej
do sor tow ni czy pa li wo al ter na tyw ne do ce men tow ni...

f Dzię ki za sto so wa niu te le -
sko po wa ne go masz tu skła -
da nie do po zy cji trans por to -
wej urzą dze nia opróż nia ją -
ce go po jem ni ki jest znacz -
nie szyb sze i prost sze, niż
przy za sto so wa niu tra dy cyj -
ne go żu ra wia. Na zdję ciu
po jazd za pre zen to wa ny
przez fir mę VDL Trans lift

a Te le sko po wa ny maszt ma
so lid ną pod sta wę ob ro to wą,
umoż li wia ją cą bez piecz ną
ob słu gę po jem ni ków o róż -
nej wiel ko ści i ma sie

http://www.iveco.com/Pages/Iveco-brands.html
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W ta kich śmie ciar kach za sob ni ki na od pa dy czę -
stą ma ją po stać wy mien nych, za mknię tych kon te -
ne rów. Ich za kła da nie i zdej mo wa nie od by wa się
przy za sto so wa niu zmo dy fi ko wa nych urzą dzeń ha -
ko wych, w któ rych ro lę ra mie nia za koń czo ne go
ha kiem peł ni wy cią gar ka łań cu cho wa. Za sto so wa -
ne roz wią za nie ma uza sad nie nie: kon te ner mu si
być po łą czo ny z ko szem za sy po wym śmie ciar ki.
Prze pływ od pa dów od by wa się po przez drzwi
w przed niej ścia nie po jem ni ka, otwie ra ne au to ma -
tycz nie w mo men cie do su wa nia go do po ło że nia
koń co we go. Każ dy ta ki kon te ner ma rów nież stan -
dar do we ucho, dzię ki cze mu mo że być ob słu gi wa -
ny przez tra dy cyj ne urzą dze nie ha ko we.
Oprócz po jaz dów do od bio ru i trans por tu od pa -
dów sta łych na mo na chij skiej wy sta wie nietrud -
no by ło spo tkać Stra li sa wy po sa żo ne go w za bu -
do wę do ob słu gi ka na li za cji. Za przy kład mo że
po słu żyć re ali za cja wło skiej fir my Cap pel lot to.
Pod wo zie AD 260S42Y/PS w ukła dzie na pę do -
wym 6x2 z kie ro wa ną osią wle czo ną, roz sta wem

osi 3.805 mm i sil ni kiem Cur sor 11 o mo -
cy 420 KM, zo sta ło wy po sa żo ne w nad wo zie,
któ re go za sad ni czą część sta no wią dwa zbior ni -
ki na czy stą wo dę o łącz nej po jem no ści 4.800 li -
trów oraz zbior nik na osa dy ście ko we o po jem -
no ści 11,7 m3. W gór nej czę ści za bu do wy za -
mon to wa no wąż ssą cy o śred ni cy 100 mm i dłu -
go ści 30 m, na wi nię ty na zwi ja dle z te le sko po wa -
nym wy się gni kiem. Ta kie roz wią za nie umoż li wia
wy god ne „po dej ście” do czysz czo nej stu dzien ki
i eli mi nu je wy si łek przy roz wi ja niu i zwi ja niu wę -
ża. Do dys try bu cji czy stej wo dy są prze zna czo -
ne dwa prze wo dy: głów ny o prze kro ju 1 ca la
i dłu go ści 150 m na wi nię ty na bęb nie u gó ry za -
bu do wy oraz po moc ni czy (bocz ny), o prze kro -
ju 1/2 ca la i dłu go ści 80 m. Pom pa próż nio wa
do od sy sa nia za nie czysz czeń ma mak sy mal ną
wy daj ność 47 tys. l/min, a wy so ko ci śnie nio wa
do płu ka nia ka na li za cji 274 l/min.
Po dob ny po jazd moż na by ło zo ba czyć w sto isku
in ne go wło skie go pro du cen ta, fir my Lon go. W tym
przy pad ku za bu do wa rów nież zo sta ła skom ple to -
wa na na 3-osio wym Stra li sie, ale z nie co więk -
szym roz sta wem osi rów nym 4.200 mm i sil ni kiem
Cur sor 11 w wer sji o mo cy 460 KM. Obej mu je ona
zbior nik na nie czy sto ści, któ re go po jem ność wy -
no si 13 tys. li trów oraz dwa zbior ni ki na wo dę czy -
stą – każ dy o ob ję to ści 2,5 tys. li trów. W tym przy -
pad ku za od sy sa nie osa dów od po wia da pom pa
próż nio wa za pew nia ją ca mak sy mal ną wy daj ność
na po zio mie 46 tys. l/min, na to miast pom pa ci -
śnie nio wa do płu ka nia ka na li za cji dys po nu je wy -
daj no ścią do 212 l/min. Go to wy po jazd ma ma sę
wła sną 15 ton, co przy DMC rów nej 26 ton ozna -
cza ła dow ność wy no szą cą 11 ton.

a Cie ka wą za bu do wę za mon -
to wa ną na po jeź dzie Ive co
Stra lis przed sta wi ła hisz pań -
ska fir ma Pa lvi. Jej za sad ni -
czą część two rzą urzą dze nie
ha ko we i uni ka to wy żu raw
z po zio mym wy się gni kiem.
Na tar gach po jazd był wy po -
sa żo ny w pra so kon te ner, ale
w je go miej sce moż na za -
sto so wać zwy kły kon te ner
otwar ty

d Żu raw fir my Pa lvi jest ste ro -
wa ny z wnę trza ka bi ny
za po mo cą wie lo funk cyj ne -
go joy stic ka. W pod ję ciu po -
jem ni ka z od pa da mi po ma -
ga ka me ra za mon to wa na
przy gło wi cy od po wie dzial -
nej za je go chwy ta nie
i opróż nia nie

f Ive co Stra lis, któ ry ma wy -
trzy ma łą kon struk cję, a jed -
no cze śnie ni ską ma sę wła -
sną, jest od po wied nim roz -
wią za niem w przy pad ku
cięż kich za bu dów, w do dat -
ku słu żą cych do prze wo zu
cięż kich ła dun ków, ja ki mi są
np. osa dy ście ko we i wo da.
Na zdję ciu pro po zy cja fir my
Cap pel lot to

f Pod wo zia 3-osio we z wle -
czo ną osią skręt ną za pew -
nia ją du żą ła dow ność, a jed -
no cze śnie są bar dzo zwrot -
ne, uła twia jąc pod jazd
w miej sca o ogra ni czo nej
prze strze ni ma new ro wej
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du, np. ter min naj bliż sze go prze glą du. Dzię ki te -
mu kie row ca mo że w jesz cze prost szy spo sób za -
rzą dzać swo im cza sem pra cy i wy po czyn ku.
Po jaz dy DAF z se rii LF 2016 (od DMC 8 ton, z za -
wie sze niem pneu ma tycz nym tyl nej osi) są stan -
dar do wo wy po sa żo ne w za awan so wa ny układ
ha mul co wy (AEBS), układ ostrze ga nia przed ude -
rze niem przo dem sa mo cho du (FCW), układ
ostrze ga nia o nie za mie rzo nym opusz cze niu pa sa
ru chu (LDWS) oraz tem po mat ada pta cyj ny
(ACC). Sys tem AEBS au to ma tycz nie zmniej sza
pręd kość  jaz dy, tak aby unik nąć ko li zji lub ogra -
ni czyć jej skut ki. Z ko lei na li ście opcji wy stę pu ją
m.in. no we tyl ne świa tła LED, któ re ma ją atrak cyj -
ny wy gląd, są ener go osz częd ne a przede wszyst -

www.daftrucks.pl

Fi lo zo fia DAF Trans port Ef fi cien cy opie ra się
na kom plek so wej ofer cie pro duk tów i usług, któ rej
ce lem jest za pew nie nie jesz cze wyż sze go zwro tu
z każ de go ki lo me tra, m.in. po przez ob ni że nie
kosz tów i opty ma li za cję do stęp no ści po jaz dów.
Dla te go fir ma DAF wpro wa dza m.in. sze ro ką ga -
mę ulep szeń do po pu lar nych po jaz dów se rii LF
znaj du ją cych za sto so wa nie np. w trans por cie dys -
try bu cyj nym i ko mu nal nym. Zmia ny ob ję ły
m.in. 4,5-li tro wy sil nik Pac car PX -5, któ ry cha rak te -
ry zu je się jesz cze mniej szym zu ży ciem pa li wa
o do dat ko we 5%, na to miast 6,7-li tro wa jed nost ka
Pac car PX -7 jest te raz do stęp na rów nież ze zauto -
ma ty zo wa ną, 12-stop nio wą skrzy nią bie gów AS
Tro nic. W mo de lu LF 2016 zmo der ni zo wa no spoj -
le ry ka bi ny, umoż li wia ją ce ob ni że nie spa la nia na -
wet o 4%, a ga ma do stęp nych roz sta wów osi zo -
sta ła po więk szo na aż o sie dem wer sji, w tym naj -
dłuż szą wy no szą cą 6,9 m. Po zwa la ona na mon -
taż za bu dów o więk szej dłu go ści i ob ję to ści, ale
tak że za sto so wa nie zbior ni ka pa li wa o po jem no ści
na wet 1.240 dm3. Ozna cza to znacz nie więk szy za -
sięg po jaz du, jak rów nież wy mier ne ko rzy ści fi nan -
so we, po nie waż pa li wo moż na tan ko wać w miej -
scach, gdzie jest ono naj tań sze. Cen tral ny wy świe -
tlacz w głów nym ze sta wie wskaź ni ków ma obec -
nie jesz cze wię cej funk cji. Oprócz wska zań tzw.
asy sten ta wy daj no ści, któ ry prze ka zu je kie row cy
szcze gó ło we da ne na te mat zu ży cia pa li wa, spo -
so bu ha mo wa nia czy prze wi dy wa nia sy tu acji
na dro dze, są na nim do stęp ne in for ma cje z ta cho -
gra fu, a tak że in for ma cje do ty czą ce ob słu gi po jaz -

Po jaz dy DAF jesz cze bar dziej efek tyw ne

DAF kon se kwent nie opra co wu je in no wa cyj ne roz wią za nia, za pew nia jąc co raz wyż szą efek tyw -
ność trans por tu dro go we go. Do wo dem na to są m.in. LF 2016, trzy osio we wer sje mo de lu CF
z sil ni kiem Pac car PX -7 oraz ni sko po dło go we od mia ny CF i XF z sio dłem umiesz czo nym na wy -
so ko ści za le d wie 91 cm od pod ło ża. Naj now sze wymienione pro po zy cje ho len der skie go pro -
du cen ta speł nia ją za ło że nia przy ję tej fi lo zo fii DAF Trans port Ef fi cien cy.

a Po jaz dy se rii CF z osią wle -
czo ną wy po sa żo ną w ogu -
mie nie bliź nia cze są prze -
zna czo ne do naj cięż szych
za sto so wań, jak np. trans -
port zło mu

s Dzię ki zwar tej bu do wie i nie -
wiel kie mu pro mie nio wi za -
wra ca nia, DAF LF jest chęt -
nie wy bie ra ny przez przed -
się bior stwa ko mu nal ne. Za -
sto so wa niom, w któ rych jaz -
da za zwy czaj od by wa się
po mie ście, a więc z nie wiel -
ki mi pręd ko ścia mi i czę sty mi
za trzy ma nia mi, sprzy ja rów -
nież ni skie zu ży cie pa li wa

http://www.daftrucks.pl/pl-pl#
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kim bez a wa ryj ne, po nie waż ich trwa łość po win na
po kryć się z okre sem użyt ko wa nia po jaz du. Z my -
ślą o trans por cie chłod ni czym za do pła tą moż na
też otrzy mać przy go to wa nie pod kom pak to wy
ge ne ra tor Fri go block. Jest ono ofe ro wa ne w przy -
pad ku sil ni ka Pac car PX -5 o po jem no ści 4,5 li tra.
In nym przy kła dem re ali za cji fi lo zo fii DAF Trans -
port Ef fi cien cy są mo de le Si lent, opra co wa ne
spe cjal nie dla trans por tu dys try bu cyj ne go i ko -
mu nal ne go w ob sza rach miej skich, re ali zo wa ne -
go w go dzi nach noc nych lub wcze sno po ran -
nych. Po na ci śnię ciu spe cjal ne go przy ci sku kie -
row ca uak tyw nia „tryb ci chy”, któ ry po wo du je
prze łą cze nie sil ni ka na pro gram ogra ni cza ją cy
mo ment ob ro to wy i pręd kość ob ro to wą, a tak że
umoż li wia ją cy wcze śniej szą zmia nę bie gów, tzn.
przy niż szych ob ro tach. W re zul ta cie po ziom ha -
ła su, ja ki ge ne ru je mo del LF Si lent nie prze kra -
cza 72 dB (A), speł nia jąc tym sa mym wy mo gi
cer ty fi ka cji „Qu iet Truck”.
DAF LF Si lent o DMC rów nej 7,5 to ny to naj now -
sza pro po zy cja ho len der skie go kon cer nu z ga -
my cię ża ró wek emi tu ją cych mniej szy ha łas. Jest
wy po sa żo na w jed nost kę Pac car PX -5 o po jem -
no ści 4,5 dm3, za pew nia ją cą moc od 112 kW
(152 KM) do 135 kW (184 KM). Fir my trans por to -
we czy przed się bior stwa wy spe cja li zo wa ne
w zbiór ce od pa dów wy ma ga ją ce jesz cze więk szej
ła dow no ści lub prze strze ni ła dun ko wej mo gą wy -
brać mo del DAF CF Si lent, na pę dza ny sil ni kiem
Pac car MX -11 o po jem no ści 10,8 dm3 i mo cy
w za kre sie 210 kW (286 KM)-320 kW (435 KM).
Ofer tę po jaz dów „ci chych” za my ka fla go wy 
XF Si lent do stęp ny z jed nym sil ni kiem, tj. MX -11,
wy re gu lo wa nym na moc 320 kW (435 KM).
No wo ści nie za bra kło też w se rii CF. Ofer ta tych
po jaz dów wy po sa żo nych w sil nik Pac car PX -7
zo sta ła roz sze rzo na o mo del z osią wle czo ną
o no śno ści 7,5 to ny. Ma ona po je dyn cze ogu -
mie nie i jest umiesz czo na za 13-to no wą tyl ną
osią na pę do wą. Wpro wa dzo ne roz wią za nie po -
zwa la na zwięk sze nie ła dow no ści do pra wie
19 ton i DMCZ do 32 ton. Do stęp ne są rów nież
wer sje do cięż kich za sto so wań, wy róż nia ją ce się
osią wle czo ną z ogu mie niem bliź nia czym. No we
od mia ny po jaz dów se rii CF mo gą być zna ko mi -
tą pro po zy cją m.in. dla miej skiej i re gio nal nej
dys try bu cji pro duk tów spo żyw czych, w tym
prze wo żo nych w kon tro lo wa nej tem pe ra tu rze,
a tak że ma te ria łów bu dow la nych. Kie row ców
ope ru ją cych w miej scach o cia snej za bu do wie
z pew no ścią ucie szy fakt, że po jaz dy z osią wle -
czo ną są rów nież do stęp ne w wer sji, gdzie jest
ona kie ro wa na. Dzię ki te mu umoż li wia do sko na -
łe „za cie śnia nie” skrętów, a tym sa mym swo -
bod ne ma new ro wa nie w miej scach nie do stęp -
nych dla 3-osio wych po jaz dów wy łącz nie
z przed ni mi ko ła mi skręt ny mi.
W przy ję tą fi lo zo fię DAF Trans port Ef fi cien cy do -
sko na le wpi su ją się no we cią gni ki ni sko po dło -
go we, w któ rych sio dło znaj du je się na wy so ko -

ści za le d wie 91 cm od pod ło ża. Za pew nia to
moż li wość dal sze go zwięk sze nia zy sku z ki lo -
me tra po przez trans port ła dun ków o ob ję to ści
po wy żej 100 m3, bez prze kra cza nia mak sy mal -
nych do pusz czal nych wy mia rów ze sta wu na cze -
po we go. Ta ką wy so kość sio dła osią gnię to
w dwóch kro kach. Jed nym z nich był mon taż
ele men tu na wy so ko ści 140 mm, a więc
o 22 mm mniej szej, niż w przy pad ku sio dła sto -
so wa ne go w do tych cza so wych wer sjach cią gni -
ków ni sko po dło go wych. W tym ce lu zmie nio no
geo me trię tyl nej osi – kom plek so wo zmo dy fi ko -
wa no w niej drąż ki re ak cyj ne, wspor ni ki i jarz ma.
Dru gim za bie giem by ło wy ko rzy sta nie opon ni -
sko pro fi lo wych. Na osiach tyl nych są mon to wa -
ne opo ny 315/45 R22,5, na to miast z przo du opo -
ny w do tych cza so wym roz mia rze, tj. 355/50
R22,5 lub w no wym – 375/45 R22,5. Te ostat nie
zo sta ły opra co wa ne w ra mach współ pra cy firm
DAF i Go ody ear, bę dą do stęp ne wy łącz nie
w ofer cie ho len der skie go pro du cen ta.
Naj now sze roz wią za nia wpro wa dzo ne przez fir -
mę DAF moż na by ło wy pró bo wać na kil ku tra -
sach wy ty czo nych wo kół ma low ni cze go nad mor -
skie go mia stecz ka Vi la no va i la Geltrú nie da le ko
Bar ce lo ny. Do dys po zy cji dzien ni ka rzy z pra sy
bran żo wej prze ka za no łącz nie 12 ob cią żo nych
cię ża ró wek. Naj więk szym po wo dze niem cie szy ły
się po jaz dy w wer sji „Si lent”, któ re za na ci śnię -
ciem „ma gicz ne go” przy ci sku są mniej uciąż li we
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a Po ziom ha ła su ge ne ro wa -
ne go przez mo del LF Si lent
nie prze kra cza 72 dB (A),
umoż li wia jąc swo bod ne wy -
ko rzy sty wa nie po jaz du
w dys try bu cji noc nej lub
wcze sno po ran nej na za -
miesz ka łych ob sza rach
miast. W tym ce lu wy star czy
tyl ko na ci snąć od po wied ni
przy cisk na ta bli cy roz dziel -
czej. Wte dy sil nik prze łą cza
się na spe cjal ny pro gram
pra cy, a bie gi zauto ma ty zo -
wa nej prze kład ni AS Tro nic
są zmie nia ne wcze śniej 

f Oś wle czo na o no śno ści 7,5
to ny wpro wa dzo na do ofer ty
po jaz dów CF z sil ni kiem
Pac car PX -7 mo że być
skręt na, zna czą co uła twia -
jąc ma new ro wa nie w ogra -
ni czo nej prze strze ni

a No we cią gni ki ni sko po dło -
go we DAF ma ją sio dło
umiesz czo ne na wy so ko ści
za le d wie 140 mm od pod ło -
ża, po zwa la jąc na wy ko rzy -
sty wa nie na czep o po jem no -
ści prze kra cza ją cej 100 m3
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dla oto cze nia. Wpro wa dzo ne za bie gi przy no szą
ła two za uwa żal ny sku tek spra wia jąc, że tak skom -
ple to wa ny po jazd mo że być zna ko mi tą al ter na ty -
wą dla sa mo cho dów za si la nych ga zem ziem nym.
Wcze śniej sza zmia na bie gów w zauto ma ty zo wa -
nej prze kład ni 6-stop nio wej AS Tro nic wpły wa co
praw da na po gor sze nie dy na mi ki, ale przy jeź dzie
z ła dun kiem po osie dlo wych uli cach nie ma to
więk sze go zna cze nia. Wy jeż dża jąc na tra sę moż -
na wy łą czyć tryb „Si lent” i wów czas ze spół na pę -
do wy po wra ca na usta wień cha rak te ry stycz nych
dla stan dar do we go po jaz du.

Stu ty sięcz ny kon trakt ser wi so wy 
dla fir my SU EZ Re cyc ling and Re co ve ry
Od 2014 ro ku sprze daż kon trak tów ser wi so wych DAF MultiSupport ule gła po dwo je niu. Obec -
nie po nad 40% wszyst kich cię ża ró wek, któ re opusz cza ją ho len der ską fa bry kę, po sia da ta ką
umo wę, a każ da z nich jest ide al nie do sto so wa na do po trzeb od bior cy, za pew nia jąc mu mak -
sy mal ne bez pie czeń stwo w za kre sie kosz tów prze li cza nych na je den ki lo metr.

Stu ty sięcz ny kon trakt ser wi so wy DAF
MultiSupport zo stał pod pi sa ny z dzia ła ją cą w ca -
łej Eu ro pie fir mą SU EZ Re cyc ling and Re co ve ry.
Umo wa do ty czy po jaz dów DAF CF 400 8x2 FAQ,
któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne do opróż nia nia pod -
ziem nych po jem ni ków na od pa dy.
W ra mach te go kon trak tu ser wi so we go prze woź -
ni cy mo gą wy brać po ziom ob słu gi i okres obo wią -
zy wa nia umo wy, z opcją roz sze rze nia jej za kre su
na na cze py i za bu do wy. Do dat ko wo de aler DAF
przej mu je pla no wa nie ser wi so wa nia i ad mi ni stra -
cję, dzię ki cze mu prze woź ni cy mo gą le piej sku pić
się na swo jej pod sta wo wej dzia łal no ści.
Ko rzy sta jąc z DAF MultiSupport moż na mieć pew -
ność, że po sia da na flo ta trans por to wa bę dzie per -
fek cyj nie utrzy ma na, za pew nia jąc mak sy mal ną
do stęp ność po jaz dów przy sta łej ce nie na je den
ki lo metr. DAF MultiSupport po sia da sześć pa kie -
tów ser wi so wych o róż nym za kre sie, od usług pro -
fi lak tycz nych po wszel kie moż li we usłu gi na praw -
cze i ob słu go we. Fir ma SU EZ Re cyc ling and 
Re co ve ry dla swo jej flo ty li czą cej 360 cię ża ró wek
wy bra ła wa riant DAF MultiSupport Full Ca re.
An dy van Nis sel ro oij z fir my SU EZ po wie -
dział: – Naj waż niej sze dla nas kry te ria przy za ku -
pie po jaz dów to funk cjo nal ność, bez pie czeń stwo
i tak zwa ny cał ko wi ty koszt użyt ko wa nia. Uwzględ -
nie nie na praw i ob słu gi w ce nie za ku pu po zwa la
nam le piej kon tro lo wać wy dat ki i tym sa mym pla -
no wać in we sty cje. Dzię ki kon trak to wi wy ko rzy sty -
wa ne przez nas po jaz dy ca ły czas są w od po wied -
nim sta nie tech nicz nym, więc za wsze mo że my
na nie li czyć. Umo wa DAF MultiSupport umoż li wia
nam sku pie nie się na pod sta wo wej dzia łal no ści:

in te li gent nym za go spo da ro wa niu od pa dów, a tak -
że prze kształ ca niu od pa dów w no we su row ce, by
nie wy czer py wać za so bów na szej pla ne ty.
Al bert Flo rijn, dy rek tor ds. usług han dlo wych
DAF Trucks do da je: – Na si klien ci nie chcą za -
wra cać so bie gło wy kwe stia mi za rzą dza nia po jaz -
da mi. Cię ża rów ka po pro stu ma pra co wać – jak
naj dłu żej, przy mi ni mal nej ob słu dze i po sta łej, ni -
skiej ce nie za je den ki lo metr. DAF MultiSupport
jest od po wie dzią na te ocze ki wa nia, a za ra zem
wspa nia łym przy kła dem na sze go pro gra mu DAF
Trans port Ef fi cien cy. A po nie waż kon trak ty ser wi -
so we DAF MultiSupport są za wsze szy te na mia -
rę, ma my od po wied nią umo wę ser wi so wą dla
każ dej fir my – i du żej, i ma łej.

f Od le wej: Ri chard Zink (DAF
Trucks), An dy van Nis sel ro -
oij (SU EZ), Eel co van Ve en
(DAF Trucks) i Al bert Flo rijn
(DAF Trucks) pod czas pod -
pi sy wa nia przez Ri char da
Bier hu ize na (SU EZ) stu ty -
sięcz ne go kon trak tu ser wi -
so we go DAF MultiSupport

f Cen tral ny wy świe tla cz mo -
de lu DAF LF 2016 ma jesz -
cze wię cej funk cji. Są
na nim wy świe tla ne m.in. in -
for ma cje z ta cho gra fu, uła -
twia jąc kie row cy kon tro lę
pra cy i wy po czyn ku
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Sto so wa nie no wo cze snych sta li ma jesz cze wie le
in nych za let, o któ rych opo wia da To masz Biel,
obec ny wi ce pre zes i dy rek tor ds. pro duk cji w fir -
mie KH -Kip per. – Pro jek to wa nie z wy ko rzy sta niem
sta li Har dox i Strenx po zwa la na opty ma li za cję ma -
sy za bu do wy, a tym sa mym zwięk sze nie ła dow no -
ści po jaz du. Wy trzy ma łość ta kich ma te ria łów
umoż li wia bo wiem sto so wa nie cień szych blach,
któ re są oczy wi ście lżej sze od wy ko na nych ze
zwy kłych ma te ria łów. Jed no cze śnie nie ozna cza
to po gor sze nia ja ko ści za bu do wy, a wręcz prze -
ciw nie. Dzię ki no wo cze snym sta lom wy róż nia się
ona jesz cze więk szą trwa ło ścią i od por no ścią
na trud ne wa run ki eks plo ata cji. Więk sza ła dow -
ność ozna cza moż li wość prze wie zie nia w tym sa -
mym cza sie więk szej ilo ści ła dun ku. Ma to ol brzy -
mie zna cze nie w do bie ro sną cych kosz tów trans -
por tu, bo prze kła da się na mniej sze kosz ty zwią -
za ne z za ku pem pa li wa, a w dal szej per spek ty wie
wpły wa po zy tyw nie na zwięk sze nie kon ku ren cyj -
no ści przed się bior stwa – prze ko nu je To masz Biel.
Sto so wa nie no wo cze snych sta li ma też aspekt
tech no lo gicz ny. Wy ni ka to z fak tu, że mniej sze
zu ży cie pa li wa ozna cza mniej szą emi sję dwu tlen -
ku wę gla do at mos fe ry.
KH -Kip per sto su je wy so ko ja ko ścio we sta le
w róż nych swo ich pro duk tach. – Jed ną z uno wo -
cze śnio nych w ostat nim cza sie za bu dów jest
urzą dze nie ha ko we. Ma ono głów ne ele men ty
no śne wy ko na ne ze sta li fir my SSAB. Zde cy do -
wa li śmy się na ta kie roz wią za nie, bo w kon struk -
cji, gdzie wy stę pu je du żo prze wę żo nych pro fi li
za sto so wa nie ma te ria łu o naj wyż szych pa ra me -
trach wy trzy ma ło ścio wych od gry wa nie zwy kle

waż ną ro lę dla je go nie za wod no ści i trwa ło ści.
W urzą dze niach te go ty pu wie le ele men tów jest
na ra żo nych na ście ra nie, a no wo cze sne sta le po -
sia da ją du żą od por ność na ten ro dzaj zu ży cia,
za pew nia jąc tym sa mym bez piecz ne użyt ko wa -
nie przez wie le lat – do da je To masz Biel.
Wy ko rzy stu jąc sprę ży ste wła ści wo ści sta li Har -
dox, fir ma KH -Kip per wdro ży ła rów nież pro jekt
no wej za bu do wy ko pal nia nej. Pro duk ty te go ty -
pu to z re gu ły za bu do wy o spe cjal nej kon struk cji
stwo rzo nej do wy jąt ko wo trud nych wa run ków
eks plo ata cji. Skła da ją się na nie mię dzy in ny mi
du że ob cią że nia wy ni ka ją ce z za ła dun ku urob ku
o ma sie się ga ją cej tech nicz nej DMC czy po wsta -
ją ce w trak cie zrzu ca nia cięż kich gła zów
o ostrych kra wę dziach z du żej wy so ko ści. Ener -

POJAZDY KOMUNALNE
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Dla cze go war to wy bie rać no wo cze sną sta l?

W prak ty ce nie mal ca ła pro duk cja KH -Kip per wy ko ny wa na jest z uży ciem sta li Har dox lub
Strenx. Dzie je się tak nie przy pad ko wo, sto so wa nie ta kich ma te ria łów za pew nia bo wiem opty -
mal ną wy trzy ma łość oraz sztyw ność kon struk cji.

a Za sto so wa nie sta li wy so ko -
wy trzy ma ło ścio wych w za bu -
do wach KH -Kip per po zwa la
na eli mi na cję ze wnętrz nych
uże bro wań na wet w przy -
pad ku za bu dów ko pal nia -
nych, któ re są wy ko rzy sty wa -
ne w naj trud niej szych wa run -
kach eks plo ata cji

s Głów ne ele men ty no śne
urzą dzeń ha ko wych pro du -
ko wa nych przez KH -Kip per
są wy ko na ne ze sta li fir my
SSAB. Dzię ki te mu – mi mo
za sto so wa nia prze wę żo -
nych pro fi li – ca ła kon struk -
cja jest od po wied nio wy trzy -
ma ła i trwa ła

http://www.kh-kipper.pl/pl/
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gia ki ne tycz na ude rze nia w przy pad ku skrzy ni
o no wej kon struk cji, na wet przy za ła dun ku ka -
mie ni o du żej frak cji, jest zna ko mi cie roz pra sza -
na. Ze wzglę du na wy ko rzy sta nie sta li wy so ko ja -
ko ścio wych, w za bu do wach KH -Kip per już daw -
no ogra ni czo no sto so wa nie do dat ko wych
wzmoc nień w po sta ci pro fi li po przecz nych. Ich
mniej sza licz ba, a na wet cał ko wi ty brak nie sie ze
so bą ob ni że nie ma sy za bu do wy, jak rów nież
zmniej sze nie ilo ści po łą czeń spa wa nych, co
z ko lei prze kła da się na mniej sze od kształ ce nia
kon struk cji. Dzię ki te mu nad wo zie jest lżej sze,
ma od po wied nią wy trzy ma łość oraz trwa łość.
– Po mi mo znacz nie wyż szych pa ra me trów wy trzy ma -
ło ścio wych w po rów na niu do in nych po pu lar nie sto -
so wa nych sta li, Strenx jest ła twa w ob rób ce. Dzię ki
te mu umoż li wia pro jek to wa nie i wy twa rza nie ele men -
tów o bar dziej skom pli ko wa nych kształ tach i le piej
do sto so wa nych do da nej kon struk cji. Dla pro du cen -
tów za bu dów ta kich jak my cień szy ma te riał ozna cza
zwy kle mniej spa wa nia, mniej ob rób ki ma szy no wej
i szyb szą pro duk cję, a dla klien ta osta tecz ne go – tań -
szy pro dukt i krót szy ter min do sta wy. Co dzien na pra -
ca spa wal ni jest lżej sza, a stal ma ga zy no wa na w za -
kła dzie pro duk cyj nym zaj mu je mniej miej sca. Re asu -
mu jąc, za sto so wa nie ma te ria łów wy so kiej ja ko ści po -
zwa la wdrażać in no wa cyj ne roz wią za nia, dzię ki cze -
mu klien ci otrzy mu ją lep sze pro duk ty w tej sa mej ce -
nie – pod su mo wu je To masz Biel.

a Choć stal Strenx ma znacz -
nie wyż sze pa ra me try wy -
trzy ma ło ścio we w po rów na -
niu do in nych po pu lar nych
ma te ria łów te go ty pu, jest
ona ła twa w ob rób ce 

f Pro jek to wa nie z wy ko rzy sta -
niem szwedz kich sta li po -
zwa la na opty ma li za cję ma -
sy za bu do wy i tym sa mym
zwięk sze nie ła dow no ści
kom plet ne go po jaz du

http://www.kh-kipper.pl/pl/
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We wrze śniu bie żą ce go ro ku sys tem Pal co ver do -
tarł do Pol ski. Fir ma Gra co, bę dą ca au to ry zo wa -
nym przed sta wi cie lem mar ki Pal fin ger w Pol sce,
za mon to wa ła go na zle ce nie klien ta, któ re go gros
prze wo zów sta no wi trans port ma ku la tu ry, od pa -
dów opa ko wa nio wych itp. W po rów na niu np.
do zło mu, ta ki ma te riał ła two mo że wy do stać się
z kon te ne ra na sku tek po dmu chów wia tru, więc
za wsze mu si być za bez pie czo ny siat ką.
Uni ka to wa kon struk cja opra co wa na przez fir mę
Pal fin ger skła da się z po trój nie te le sko po wa ne go
masz tu, za koń czo ne go rol ką z na wi nię tą siat ką.
Ca łość jest umiesz czo na po przecz nie tuż za ka -
bi ną i zaj mu je nie wie le miej sca. Pod no sze nie
masz tu od by wa się pneu ma tycz nie na wy so kość
znacz nie prze kra cza ją cą naj wyż sze kon te ne ry.
Dzię ki te mu nie ma ry zy ka, że pod czas na cią ga -
nia na po jazd (za po mo cą lin ki) siat ka ule gnie
uszko dze niu przy kon tak cie z ostry mi przed mio -
ta mi wy sta ją cy mi po za ob rys kon te ne ra. Po za -
cią gnię ciu siat ki maszt jest opusz cza ny po ni żej
da chu ka bi ny, co z jed nej stro ny za pew nia od po -
wied nie na pię cie siat ki, na to miast z dru -
giej – zmniej sza za wi ro wa nia po wie trza i tym sa -
mym za po bie ga wzro sto wi zu ży cia pa li wa.
Sys tem Pal co ver ma bar dzo uni wer sal ne za sto -
so wa nie, po nie waż na da je się do kon te ne rów
o dłu go ści w za kre sie od 5,5 do 7,25 m. Przy je -
go uży ciu za bez pie cza nie ła dun ku prze bie ga
znacz nie ła twiej i zaj mu je o wie le mniej cza su.
Te le sko po wa ny maszt otrzy mał po wło kę chro nią -
cą go przed ko ro zją, dzię ki cze mu nie bę dzie
spra wiał pro ble mów na wet po wie lu la tach in ten -
syw nej eks plo ata cji. Ste ro wa nie nim od by wa się

za po mo cą nie wiel kie go prze łącz ni ka za mon to -
wa ne go z le wej stro ny za bu do wy. Kom plet ny sys -
tem wy ma ga do pła ty ok. 4,5 tys. eu ro.
MAN TGS 26.440 6x2 -4 BL, na któ rym go za mon -
to wa no był wy po sa żo ny w urzą dze nie ha ko we
Pal fin ger T20, o mak sy mal nej tech nicz nej zdol -
no ści za ła dun ko wej wy no szą cej 20 t. Umoż li wia
ono ob słu gę kon te ne rów o we wnętrz nej dłu go ści
w za kre sie od ok. 5.500 do 6.500 mm (wg
DIN 30722). Dzię ki zop ty ma li zo wa niu kon struk cji
i za sto so wa niu wy so ko ga tun ko wych sta li drob no -
ziar ni stych, ma sa ta kie go „ha kow ca” wy no si za le -
d wie 2.100 kg. Pre zen to wa ny eg zem plarz – oprócz
stan dar do we go pi lo ta na ka blu – zo stał wy po sa -
żo ny w ste ro wa nie ra dio we, umoż li wia ją ce zdal -
ną kon tro lę wszyst kich ru chów urzą dze nia. Po -
dob nie, jak in ne za bu do wy ofe ro wa ne przez fir -
mę Gra co, ma ono licz ne roz wią za nia zwięk sza -
ją ce efek tyw ność pra cy. Za przy kład mo że po słu -
żyć sys tem ła god ne go ukła da nia kon te ne ra
do po zy cji trans por to wej Soft Stop czy ra ma
o „sta łej” wy so ko ści, gwa ran tu ją ca ni skie po ło że -
nie środ ka cięż ko ści za ła do wa ne go po jaz du.

POJAZDY KOMUNALNE
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Pal fin ger Pal co ver 
uła twi ży cie ope ra to rom ha kow ców
Za kła da nie siat ki na kon te ner nie jest ła twe i tym bar dziej przy jem ne, zwłasz cza w okre sie
zimowym. Do sko na le zda je so bie z te go spra wę fir ma Pal fin ger, opra co wu jąc au tor skie
rozwiązanie, któ re w zna czą cy spo sób uprasz cza tę czyn ność.

s Przy za sto so wa niu sys te mu
Pal co ver nie trze ba „za rzu -
cać” siat ki na kon te ner,
a unie sie nie jej za po mo cą
masz tu eli mi nu je ry zy ko
uszko dzeń spo wo do wa nych
ostry mi od pa da mi wy sta ją -
cy mi po za ob rys skrzy ni 

a Po roz wi nię ciu siat ki trze ba
roz ło żyć jej bocz ne czę ści
(za po mo cą do łą czo nej, alu -
mi nio wej tycz ki), gwa ran tu -
ją ce cał ko wi te przy kry cie
kon te ne ra

f Sys tem Pal co ver ma kom -
pak to wą bu do wę, dzię ki
cze mu zaj mu je tyl ko nie -
znacz ną dłu gość ra my

http://www.graco.pl/
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Fir ma Com lurb zo sta ła wy zna czo na do ob słu gi par ku olim pij -
skie go i sta dio nu Ma raca na. O pre sti żo wym zle ce niu prze są -
dzi ła wy daj na i nie za wod na flo ta, kon se kwent nie mo der ni zo -
wa na i roz bu do wy wa na od wie lu lat. Nad rzęd nym ce lem przy -
świe ca ją cym ta kie dzia ła nia by ła wy mia na po sia da nych po jaz -
dów do od bio ru i trans por tu od pa dów na jed nost ki o iden tycz -
nym prze zna cze niu, ale wy po sa żo ne w cał ko wi cie au to ma tycz -
ną skrzy nię bie gów Al li son. We dług kie row nic twa fir my roz wią -
za nie to za pew nia bar dzo wie le ko rzy ści, wśród któ rych szcze -
gól ne miej sce zaj mu ją więk sza wy daj ność, niż sze kosz ty utrzy -
ma nia i bar dziej ci cha pra ca, co ma nie zwy kle istot ne zna cze -
nie przy ob słu dze te re nów za miesz ka łych we wcze snych go -
dzi nach po ran nych. Je go zda niem au to ma tycz na skrzy nia bie -
gów Al li son gwa ran tu je też lep sze przy spie sze nie w po rów na -
niu do po jaz dów wy po sa żo nych w prze kład nie ręcz ne lub
zauto ma ty zo wa ne. W tym sa mym cza sie moż na więc ze brać
wię cej od pa dów, co przy wy ko rzy sta niu du żej licz by po jaz dów
w istot ny spo sób prze kła da się na ogól ną pro duk tyw ność flo ty.
Po jaz dy ko mu nal ne za zwy czaj są eks plo ato wa ne bar dzo in -
ten syw nie. Każ de go dnia jeż dżą przez wie le go dzin, czę sto
ma new ru ją, za trzy mu ją się i ru sza ją. Nie jest to obo jęt ne dla
sprzę gła, któ re w ta kich wa run kach zu ży wa się szyb ciej, po -
cią ga jąc za so bą do dat ko we kosz ty i pro ble my lo gi stycz ne wy -
ni ka ją ce z prze sto ju na pra wia nej jed nost ki. W przy pad ku za -
sto so wa nia skrzy ni au to ma tycz nej, funk cję sprzę gła cier ne go
peł ni bez ob słu go wa prze kład nia hy dro ki ne tycz na o trwa ło ści
znacz nie prze kra cza ją cej trwa łość ca łe go ukła du na pę do we go.

www.allisontransmission.com

Rio De Ja ne iro
sprzą ta ją śmie ciar ki
z Al li so nem
Spor tow cy i ki bi ce nie wi dzie li pod czas igrzysk
za le ga ją cych od pa dów, bo fir ma ko mu nal na
Com lurb z Rio De Ja ne iro, dys po nu ją ca flo tą cię -
ża ró wek wy po sa żo nych w au to ma tycz ne skrzy -
nie bie gów All i so n, sku tecz nie je usu wa ła i wy -
wo zi ła z da la od miejsc olim pij skich roz gry wek.

a Do ob słu gi igrzysk olim pij skich w Rio De Ja ne iro fir ma Com lurb za an ga żo wa ła
bli sko 100 śmie cia rek wy po sa żo nych w au to ma tycz ną skrzy nię bie gów Al li son.
Ze bra ły one łącz nie ok. 5,6 mln ton od pa dów

http://www.allisontransmission.com/
http://multitelplatforms.com/
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Pod sta wo wą za le tą sto so wa nia urzą dzeń wy so ko -
ci śnie nio wych fir my Kärcher jest mak sy mal ne skra -
ca nie cza su po trzeb ne go do wy ko na nia prac
czysz czą cych – na wet o 70% w po rów na niu do tra -
dy cyj nych me tod. In ną ich za le tą jest bli sko 9-krot -
nie mniej sze zu ży cie wo dy w po rów na niu
do zwykłego czysz cze nia, co mi ni ma li zu je kosz ty
ta kich czyn no ści i pro ble my z za go spo da ro wa -
niem zu ży tej wo dy. Jesz cze ko rzyst niej sze efek ty
za pew nia usu wa nie za bru dzeń przy za sto so wa niu
go rą cej wo dy oraz środ ków czysz czą cych
Kärcher, po nie waż czas my cia skra ca się wte dy
o ko lej ne 40%. Ko rzy sta jąc z ta kiej tech no lo gii
moż na spo dzie wać się dal szych oszczęd no ści wo -
dy i de ter gen tów oraz zmniej sze nia ilo ści nie czy -
sto ści płyn nych. Od paź dzier ni ka 2016 ro ku dwa
z ta kich urzą dzeń są ob ję te je sien ną pro mo cją.
Ich ko tły pod grze wa ją wo dę po przez spa la nie
ole ju na pę do we go, opa ło we go lub bio de sla, jak

też elek trycz nie. Przy peł nej wy daj no ści i mak sy -
mal nym ci śnie niu ro bo czym (oko ło 700 li trów
na go dzi nę, do 120 ba rów – urzą dze nie kla sy
śred niej), wo da jest pod grze wa na do 85°C. Moż -
li we jest też czysz cze nie wy two rzo ną w ko tle pa -
rą wod ną, któ rej tem pe ra tu ra się ga 155°C. Po -
zwa la ona na wy daj ne usu wa nie trud nych za bru -
dzeń z bar dziej de li kat nych po wierzch ni.
Ener gia ciepl na od gry wa klu czo wą ro lę w przy -
spie sze niu pro ce su czysz cze nia i po pra wia je -
go sku tecz ność. Oprócz dzia ła nia me cha nicz -
ne go (stru mień wo dy pod wy so kim ci śnie niem,
któ ry mo że być punk to wy, pła ski lub ob ro to -
wy), dzia ła nia che micz ne go oraz cza su, tem pe -
ra tu ra jest jed nym z czte rech współ za leż nych
pa ra me trów wpły wa ją cych na sku tecz ność
czysz cze nia. Każ dy z wła sne go do świad cze nia
ma świa do mość, że cie pło lub cie pła wo da są
bar dzo waż ne na przy kład, gdy pró bu je się
zmyć olej z rąk. My cie ich zim ną wo dą – na wet
z my dłem – przy no si znacz nie gor sze efek ty
i trwa dłu żej. Po żą da ne go re zul ta tu nie ma do -
pó ty, do pó ki nie za sto su je się cie płej wo dy. Zja -
wi sko to od no si się rów nież do pro fe sjo nal nych
prac czysz czą cych.
My cie wy so ko ci śnie nio we przy uży ciu cie płej wo -
dy spra wia, że   brud i sma ry (ole je, tłusz cze) są
szyb ciej od spa ja ne od po wierzch ni i usu wa ne.
Każ dy wzrost tem pe ra tu ry o 10°C przy spie sza
pro ce sy che micz ne oraz zmniej sza o po ło wę
czas trwa nia za cho dzą cej re ak cji. Prak tycz ne
przy kła dy za sto so wa nia ta kiej tech no lo gii, po -
cząw szy od ga ra żu lub warsz ta tu, po du że za kła -

MASZYNY KOMUNALNE
www.karcher.pl

Tem pe ra tu ra wo dy ma zna cze nie!

Efek tyw ne my cie sku tecz nie usu wa za bru dze nia i nie zaj mu je du żo cza su. Ta ki re zul tat moż na
osią gnąć po przez za sto so wa nie tech no lo gii po le ga ją cej na po łą cze niu wy so kie go ci śnie nia
i go rą cej wo dy, co do dat ko wo zmniej sza wy ko rzy sta nie naj po pu lar niej sze go „roz pusz czal ni ka”.
Jest ona do stęp na w wy bra nych urzą dze niach mar ki Kärcher.

Efek tyw ne my cie sku tecz nie usu wa za bru dze nia i nie zaj mu je du żo cza su. Ta ki re zul tat moż na
osią gnąć po przez za sto so wa nie tech no lo gii po le ga ją cej na po łą cze niu wy so kie go ci śnie nia
i go rą cej wo dy, co do dat ko wo zmniej sza wy ko rzy sta nie naj po pu lar niej sze go „roz pusz czal ni ka”.
Jest ona do stęp na w wy bra nych urzą dze niach mar ki Kärcher.

a My cie wy so ko ci śnie nio we
z wy ko rzy sta niem go rą cej
wo dy umoż li wia sku tecz ne
po zby cie się trud nych za nie -
czysz czeń w znacz nie krót -
szym cza sie i przy jej mniej -
szym zu ży ciu

d Urzą dze nia wy so ko ci śnie nio -
we Kärcher czysz czą ce
przy uży ciu go rą cej wo dy ma -
ją kom pak to wą bu do wę i ła -
two je prze miesz czać, m.in.
dzię ki du żym, ogu mio nym ko -
łom, sta no wią cym jed no cze -
śnie od po wied nie pod par cie
pra cu ją cej ma szy ny

https://www.kaercher.com/pl/
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dy prze my sło we po ka zu ją, że uży wa nie cie płej
wo dy mo że zmniej szyć cał ko wi ty czas czysz cze -
nia na wet o 40%. Pro wa dzi to więc do znacz ne -
go ob ni że nia kosz tów pra cy.
Urzą dze nia z pod grze wa niem wo dy ide al nie na -
da ją się do naj bar dziej wy ma ga ją cych za dań,
gdzie dzia ła nia me cha nicz ne i środ ki czysz czą ce
są nie wy star cza ją ce. Ko rzy sta jąc z funk cji pa ry
wy twa rza nej w urzą dze niach wy so ko ci śnie nio -
wych, któ rej tem pe ra tu ra się ga 155°C, na wet naj -
bar dziej upo rczy we za bru dze nia moż na de li kat -
nie usu nąć bez ko niecz no ści sto so wa nia de ter -
gen tów i dysz ro ta cyj nych, któ re w naj więk szym
stop niu od dzia łu ją na czysz czo ną po wierzch nię.
Ta tech no lo gia jest szcze gól nie po le ca na w przy -
pad ku wraż li wych na uszko dze nia przed mio tów,
gdzie peł ny efekt czysz cze nia moż na osią gnąć
przy znacz nie niż szym ci śnie niu ro bo czym, mniej -
szym wy dat ku wo dy i za sto so wa niu dy szy trój -
stop nio wej lub pa ro wej. Z dru giej stro ny tryb pa -
ro wy jest o wie le bar dziej przy jaz ny dla śro do wi -
ska, zwłasz cza pod czas usu wa nia po włok bi tu -
micz nych, farb, po ro stów czy glo nów, po nie waż
mniej sze zu ży cie wo dy ozna cza mniej szą ilość
ście ków do od pro wa dze nia.
Oba urzą dze nia, któ re od paź dzier ni ka zo sta ły
ob ję te pro mo cją, moż na śmia ło po le cić bran ży
ko mu nal nej. Są to mo de le HDS 8/17 C
i HDS 8/18-4M. Za sto so wa no w nich tryb pra cy
Eco Ef fi cien cy, po zwa la ją cy na ob ni że nie zu ży -
cia pa li wa i emi sji CO2 o 20%. Mo de le te ma ją
du że, ogu mio ne ko ła, któ re z jed nej stro ny uła -

twia ją po ko ny wa nie prze szkód, na to miast z dru -
giej od po wied nio sta bi li zu ją urzą dze nie pod czas
pra cy. Wy po sa żo no je w sze reg sys te mów
zwięk sza ją cych wy daj ność i bez pie czeń stwo
użyt ko wa nia. Za przy kład mo że po słu żyć sys tem
tłu mie nia drgań SDS, któ ry re du ku je sko ki ci -
śnie nia w ukła dzie wy so ko ci śnie nio wym i tym
sa mym wy dłu ża ży wot ność wszyst kich ele men -
tów pom py po stro nie wy so ko ci śnie nio wej. Z ko -
lei sys tem mo ni to ru ją cy tem pe ra tu rę spa lin wy -
łą cza sil nik po prze kro cze niu 300°C za po bie ga -
jąc prze grza niu jed nost ki, a sys tem Easy Press
po wo du je zmniej sze nie si ły na ci sku na spust pi -
sto le tu po trzeb nej do dzia ła nia urzą dze nia, dzię -
ki cze mu oso ba, któ ra z nie go ko rzy sta, nie mę -
czy się i mo że pra co wać bar dziej kom for to wo.
Istot nym roz wią za niem jest też sys tem Se rvo
Con trol, któ re go za sad ni czą część sta no wi pier -
ścień umoż li wia ją cy re gu la cję prze pły wu wo dy
bez po śred nio na pi sto le cie. 
Naj waż niej szą za le tą urzą dzeń wy so ko ci śnie nio -
wych z pod grze wa niem wo dy jest ich wy so ki po -
ziom efek tyw no ści eko no micz nej. Re al ne ko rzy -
ści wi dać jed nak wte dy, gdy są one wy ko rzy sty -
wa ne czę sto i re gu lar nie. Mo de le wy so ko ci śnie -
nio we z pod grze wa niem wo dy mo gą kosz to wać
co naj mniej dwa ra zy wię cej niż zwy kłe urzą dze -
nia o po rów ny wal nych pa ra me trach (prze pływ
i ci śnie nie ro bo cze), ale dzię ki niż szym kosz tom
pra cy i eks plo ata cji, ich za kup zwra ca się za zwy -
czaj bar dzo szyb ko.
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a Mniej sza ilość wo dy wy ko -
rzy sty wa na do my cia ozna -
cza mniej szą ilość po wsta ją -
cych nie czy sto ści płyn nych,
któ re w wie lu sy tu acjach są
trud ne do ze bra nia lub od -
pro wa dze nia

f Po pod nie sie niu two rzy wo -
wej po kry wy uzy sku je się
wy god ny do stęp do ko tła.
Za leż nie od mo de lu wo da
mo że być pod grze wa na po -
przez spa la nie ole ju na pę -
do we go, opa ło we go, bio de -
sla, jak też elek trycz nie

d W mia rę wzro stu tem pe ra tu ry
skra ca się czas czysz cze nia
i wzra sta sku tecz ność my cia.
Naj lep sze osią gi za pew nia
my cie z uży ciem pa ry

s Kosz ty czysz cze nia przy za -
sto so wa niu urzą dze nia wy -
so ko ci śnie nio we go wy ko rzy -
stu ją ce go go rą cą wo dę
zrów nu ją się z kosz ta mi ge -
ne ro wa ny mi przez urzą dze -
nie wy so ko ci śnie nio we dzia -
ła ją ce w opar ciu o tra dy cyj -
ną tech no lo gię po oko ło 180
go dzi nach pra cy. Ich za kup
jest więc po le ca ny przy czę -
stym i re gu lar nym my ciu



46 Pośrednik Komunalny

De cy du jąc się na blo ki ofe ro wa ne przez MD Be ton
Miej ski Za kład Oczysz cza nia w Wo ło mi nie chciał
przede wszyst kim le piej roz dzie lić rodzaje od pa -
dów, któ re tra fia ją do za kła du, a jed no cze śnie
ogra ni czyć roz prze strze nia nie się ich po pla cu
roz ła dun ko wym, np. na sku tek wia tru. W tym ce lu
zle co no wy bu do wa nie wspól nej ścia ny opo ro wej
dla wszyst kich bok sów i od cho dzą cych od niej
czte rech ścian po przecz nych, za pew nia jąc łącz -
nie pięć wy od ręb nio nych sek to rów na róż ne ro -
dza je od pa dów. Przy wy bo rze tech no lo gii sto so -
wa nej przez MD Be ton istot nym ar gu men tem by ła
moż li wość ła twe go, wie lo krot ne go prze sta wia nia
mu rów, tak aby do pa so wać ich usta wie nie do ak -
tu al nych po trzeb. Za kład bę dzie mógł to ro bić sa -
mo dziel nie, przy wy ko rzy sta niu wła snej ła do war ki
te le sko po wej z za wie sia mi mo co wa ny mi do wi deł
pa le to wych. Dla te go be to no we blo ki zo sta ły do -
star czo ne do MZO Wo ło min w wer sji ze sta lo wy -
mi uchwy ta mi, eli mi nu ją cy mi ko niecz ność sto so -
wa nia spe cja li stycz ne go chwy ta ka. 
Blo ki ofe ro wa ne przez MD Be ton ma ją pro sto pa -
dło ścien ny kształt i wy stę pu ją w wie lu roz mia rach,
dzię ki cze mu ła two zbu do wać mur opo ro wy naj le -
piej od po wia da ją cy kon kret nym po trze bom. Trzon
pro duk cji sta no wią blo ki o gru bo ści/wy so ko ści
rów nej 60/60 cm do stęp ne w trzech wer sjach dłu -
go ści – 60, 120 i 180 cm oraz blo ki o gru bo ści/wy -
so ko ści 80/80 cm, któ rych dłu gość wy no si 80
lub 160 cm. W wie lu przy pad kach prak tycz nym
roz wią za niem mo gą być też „cień sze” blo ki o gru -
bo ści/wy so ko ści rów nej 40/40 lub 40/80 cm, dłu -
gie na 80 lub 160 cm. Po nad to są też ofe ro wa ne
blo ki w po sta ci scho dów, któ re uła twia ją wcho -
dze nie na mu ry opo ro we, np. w ce lu in spek cji

skła do wi ska al bo nad zo ru pro ce su za ła dun ku
i wy ła dun ku. Ma ją one po trzy stop nie i są do pa -
so wa ne wy mia ra mi do stan dar do wych blo ków
pro sto pa dło ścien nych.
Bu do wa mu rów opo ro wych przy wy ko rzy sta niu
ta kich pre fa bry ka tów jest pro sta i szyb ka, bo nie
wy ma ga żad nych fun da men tów ani spo iwa, tyl ko
rów ne go i sta bil ne go pod ło ża. Wzno sze nie ścian
uła twia ją spe cjal ne wy pu sty, któ re za pew nia ją
rów ne usta wie nie po szcze gól nych blo ków, a jed -
no cze śnie więk szą wy trzy ma łość ca łej kon struk -
cji. Brak ko niecz ności sto so wa nia spo iwa po zwa -
la też na wy god ne ro ze bra nie mu ru, np. w ce lu
ada pta cji blo ków w in nym miej scu czy do pa so -
wa nia wiel ko ści bok su do bie żą cych po trzeb.
Do pro duk cji blo ków sto so wa ny jest be ton kla sy
B25 lub wyż szej. Po wsta je przy wy ko rzy sta niu cer -
ty fi ko wa nych ma te ria łów oraz pia sku płu ka ne go,
żwi ru otocz ko we go i do mie szek che micz nych. Te
ostat nie po cho dzą od fir my BASF i są spe cjal nie
do bie ra ne pod kon kret ne za sto so wa nia. Ich za da -
niem jest np. upla stycz nia nie be to nu, usu wa nie
z nie go po wie trza czy przy spie sza nie wią za nia, by
np. nie za marzł al bo nie uległ prze su sze niu.

TECHNOLOGIE
www.mdbeton.pl

Ko lej ny za kład ko mu nal ny wy bie ra blo ki
pro duk cji MD Be ton
Blo ki na mu ry opo ro we wy twa rza ne przez war szaw ską fir mę MD Be ton cie szą co raz więk szą
po pu lar no ścią. W szcze gól no ści do ty czy to przed się biorstw zaj mu ją cych się od bio rem i prze -
twa rza niem od pa dów. Jed nym z za kła dów, do któ re go zo sta ły ostat nio do star czo ne, jest 
Miej ski Za kład Oczysz cza nia w Wo ło mi nie. 

a Blo ki pro duk cji MD Be ton
speł nia ją ocze ki wa nia MZO
Wo ło min, dla te go spół ka
roz wa ża wy bu do wa nie ko -
lej nych bok sów – tym ra zem
kry tych – słu żą cych do prze -
cho wy wa nia pia sku oraz so li
do uszorst nia nia na wierzch -
ni i usu wa nia go ło le dzi

f Mur opo ro wy w MZO Wo ło -
min wy ko na ny z blo ków do -
star czo nych przez MD Be -
ton za po bie ga roz prze strze -
nia niu się od pa dów i ogra ni -
cza do stęp nie po wo ła nych
osób na te ren za kła du

s Ścia ny opo ro we są bar dzo
sta bil ne, dzię ki cze mu z ła -
two ścią wy trzy mu ją na pór
ła do war ki pod gar nia ją cej
od pa dy czy na bie ra ją cej je
do łyż ki

http://www.mdbeton.pl/
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

4/2016 16.12.2016 21.11.2016

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 3/2016 

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

http://poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny
http://poskom.pl/index.php/posrednik-komunalny/prenumerata


http://agrex-eco.pl/


http://b-m.pl/

