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SPIS TREŚCI

Centrum odzysku zamiast wysypiska

Zgod nie z za po wie dzia mi Mi cha ła Dzio by, pre -
ze sa Za kła du Uty li za cyj ne go w Sza dół kach,
ob słu gu ją ce go Trój mia sto i oko li ce, wy sy pi sko
śmie ci ma wkrótce zmie nić się w no wo cze sne
cen trum od zy sku i re cy klin gu

Za mia tar ki – uni wer sal ni po moc ni cy

Kom pak to we i du że, pcha ne ręcz nie, 
cią gnio ne i sa mo jezd ne – za mia tar ki, uni wer -
sal ne ma szy ny, bez któ rych dziś trud no so bie
wy obra zić utrzy ma nie w czy sto ści ulic, par kin -
gów, pla ców czy lot nisk

Opty mal ne szczot ki do za mia ta rek

Za mia tar ki to uni wer sal ne ma szy ny, któ re po -
ma ga ją usu nąć róż ne za nie czysz cze nia. Aby
uzy skać opty mal ne wy ni ki pra cy, na le ży do po -
szcze gól nych za dań do brać nie tylko ma szy -
nę, ale i od po wied nią szczot kę

Kom pak to we ma szy ny ko mu nal ne Kärcher

Do utrzy ma nia te re nów miej skich przez ca ły
rok Kärcher ofe ru je bo ga ty wy bór ma szyn.
Ma szy ny te są nie za wod ne, a  dzię ki do dat ko -
we mu osprzę to wi ma ją także niezwykle sze ro -
kie spek trum za sto so wań

Aebi Schmidt - li der w branży zamiatarek

Utrzy ma nie w czy sto ści cią gów ko mu ni ka cyj -
nych to jed no z naj trud niej szych za dań służ b
ko mu nal nych. Naj le piej  spraw dza ją się tu za -
mia tar ki, których jednym z wiodących pro du -
cen tów jest fir ma Aebi Schmidt 

Wac ker -Neu son WL 28 w Ener gy lan dii

Ener gy lan dia to naj więk szy w Pol sce park roz -
ryw ki. Przy je go bu do wie pra co wa ły m.in. ma -
szy ny Wac ker Neu son. Spraw dzi ły się tak do -
brze, że wła ści ciel Ener gy lan dii za ku pił ła do -
war kę WL 28 do co dzien nych prac w par ku

Wóz ki AU SA zda ją eg za min

Przed pię cio ma la ty dzia ła ją ca w wymagającej
bran ży surowców wtórnych trój miej ska fir ma
Fox Re cy kling zde cy do wa ła się ku pić te re no -
wy wó zek wi dło wy mar ki AU SA. Szybko
okazało się, że by ł to traf ny wybór 

Nieszablonowe rozwiązania Graco

Je śli po trzeb ny nam sa mo chód cię ża ro wy
z żu ra wiem prze ła dun ko wym, war to za in te re -
so wać się ofer tą fir my Gra co. Ma ona wie lo let -
nie do świad cze nie w za bu do wy wa niu po jaz -
dów spe cja li stycz nych

Ca ter pil lar w ła dow niach stat ków 

Eks tre mal ne wa run ki pra cy, po rów ny wal ne tyl -
ko do tych, ja kie pa nu ją w ko pal niach wę gla
ka mien ne go. Do te go mor ski, agre syw ny kli -
mat. W ta kim śro do wi sku pra cy spraw dzą się
tyl ko ma szy ny naj wyż szej ja ko ści

Dres sta TD -20R Extra – moc na i bez piecz na

Maszyny pracujące na skła do wi sku od pa dów
po win ny nie tyl ko re ali zo wać wy zna czo ne za -
da nia, ale speł niać rów nież naj wyż sze stan -
dar dy bez pie czeń stwa. Wszyst kie te ce chy po -
sia da ją spy char ki gą sie ni co we mar ki Dres sta

Zgra ny tan dem od Bob ca ta

Fir ma Bob cat wpro wa dzi ła do sprze da ży dwie
no we ko siar ki bi ja ko we prze zna czo ne do prac
zie lon ko wych i ko mu nal nych. Mo de le 30FM
i 40FM w po łą cze niu z kom pak to wy mi ko par -
ka mi Bob cat sta no wią zgra ny tan dem 

Ko par ko -ła do war ka: komunalny do mi na tor 

W bu dow nic twie nie ma ma szy ny, któ ra by ła -
by bar dziej po pu lar na od ko par ko -ła do war ki.
Za le ty tych ma szyn spra wia ją, że są one
równie powszechnie używane tak że w bran ży
ko mu nal nej. I trudno się temu dziwić
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Dro dzy Czy tel ni cy,

zmia ny kli ma tycz ne sta ły się fak tem, a eks tre mal ne zja wi ska po go do we co raz czę ściej zda rza ją się tak że

w na szym kra ju. Gwał tow ne ule wy, wi chu ry, po wo dzie, na wie dza ją Pol skę nie mal w każ dym ro ku, a co

gor sza ro śnie też ich gwał tow ność i ska la znisz czeń, któ re po wo du ją. Skut ki tych ka ta strof do ty ka ją wszyst -

kich, za rów no miesz kań ców miast, jak i wsi. Cier pi też na tym go spo dar ka, a usu wa nie znisz czeń po chła -

nia co raz wię cej środ ków. Na to miast re gio ny do tknię te klę ską ży wio ło wą jesz cze przez dłu gie la ta od czu -

wa ją ich ne ga tyw ne skut ki. Aby by ły one jak naj mniej sze, Mi ni ster stwo Śro do wi ska zor ga ni zo wa ło pro jekt

„Opra co wa nie Miej skich Pla nów Ada pta cji do zmian kli ma tu dla 44 miast li czą cych po wy żej 100 tys.

miesz kań ców.” Po za pro jek tem od by wa się też cykl warsz ta tów, pod czas któ rych eks per ci, wspól nie z pra -

cow ni ka mi sa mo rzą dów, sta wia li dia gno zę za gro żeń dla miast wy ni ka ją cych ze zmian kli ma tu. Do tych -

czas prze pro wa dzo ne warsz ta ty po ka zu ją, że ob sza ry wska zy wa ne w mia stach od no szą się przede wszyst -

kim do ja ko ści ży cia i po zio mu pod sta wo wych usług ko mu nal nych. W Czę sto cho wie za sek to ry naj bar dziej

wraż li we na zmia ny kli ma tu uzna no zdro wie pu blicz ne, go spo dar kę wod ną, trans port i ener ge ty kę. W Le -

gni cy miej sce ener ge ty ki na li ście wraż li wych sek to rów za ję ły na to miast „te re ny za bu do wy miesz ka nio wej

o wy so kiej in ten syw no ści”, gdzie ob ni żo ny jest kom fort ży cia miesz kań ców. Rze szów wśród swo ich prio ry -

te tów wy mie nił tu ry sty kę (re kre ację). Wro cław zgło sił pro ble my zwią za ne z in fra struk tu rą i bu dow nic -

twem miesz ka nio wym. Zdro wie pu blicz ne, go spo dar ka wod na, trans port i te re ny in ten syw nej za bu do wy

miesz ka nio wej to rów nież ob sza ry naj bar dziej wraż li we na zmia ny kli ma tu wska za ne w Kra ko wie oraz

w Ło dzi. W Słup sku, ja ko je den z naj bar dziej wraż li wych ele men tów mia sta, wy mie nio no z ko lei róż no -

rod ność bio lo gicz ną. Wska za no, że nie sta bil ność kli ma tu ma ne ga tyw ny wpływ na eko sys te my w mie ście.

W Za brzu po waż ne za gro że nia zdia gno zo wa no w przy pad ku go spo dar ki wod nej, trans por tu, ener ge ty ki

i te re nów miesz ka nio wych.

Dia gno za zo sta ła więc po sta wio na, te raz nad szedł czas na po szu ki wa nie roz wią zań, któ re po pra wią sku -

tecz ność re ago wa nia na eks tre mal ne zja wi ska po go do we. 

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Zamiatarka Aebi Schmidt
Swingo 200+

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.

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


https://camso.co/en/


4 Pośrednik Komunalny

IMPREZY TARGOWE
www.poskom.pl

Tak jak pod czas kie lec kiej Au to stra dy, tak
i na Wod -Ka nie w Byd gosz czy nie mo gło oczy wi -
ście za brak nąć przed sta wi cie li na sze go wy daw nic -
twa. Przede wszyst kim dla te go, aby na bie żą co śle -
dzić naj now sze tren dy tech ni ki ko mu nal nej. Stąd
też od wie dza li śmy sto iska wy staw ców, roz ma wia li -
śmy z czo ło wy mi przed sta wi cie la mi sek to ra ko mu -
nal ne go, wsłu chi wa li śmy się w ich na stro je i pla ny
na przy szłość, aby na stęp nie po in for mo wać o tym
Czy tel ni ków na ła mach na szych ma ga zy nów.
W Byd gosz czy – w prze ci wień stwie do sło necz -
nej, ale jed nak „mroź nej” Au to stra dy – au ra do pi -
sa ła, by ło cie pło i po god nie. Po god ny na strój
udzie lił się tak że wy staw com i licz nie przy by łym
zwie dza ją cym, stąd też na sto iskach by ło wi dać
wie le ro ze śmia nych twa rzy. 
W pierw szym dniu naj więk szą atrak cją był zor ga -
ni zo wa ny przez to ruń ską spół kę In ter han dler po -
kaz tań czą cych ko pa rek. Po pi som wy so kiej kla sy
ope ra to rów JCB, któ rzy w rytm kla sycz nej – ale
w no wo cze snej aran ża cji – mu zy ki pre zen to wa li
w nie ba nal nej for mie wszech stron ne moż li wo ści
ko par ko -ła do wa rek, przy glą da ły się tłu my wi dzów.
Ci, któ rym nie uda ło się obej rzeć po ka zu w pierw -
szym dniu im pre zy, mie li szan sę w dniu na stęp -
nym pod czas je go po wtór nej edy cji. A trze ba
przy znać, że fre kwen cja to wa rzy szą ca tań czą cym
ma szy nom by ła im po nu ją ca i wie lo krot nie prze -
wyż sza ła tę, któ ra to wa rzy szy ła, na przy kład
zawodom ope ra to rów od by wa ją cym się przy oka -
zji kie lec kiej Au to stra dy. 
Na tu ral nie o po wo dze niu tar gów nie de cy du je po -
go da ani ja kość to wa rzy szą cych im prez. Przede
wszyst kim naj waż niej sza jest moż li wość za po -

zna nia się z ofer tą tech no lo gii i roz wią zań
pozwalających na re ali za cję za dań in we sty cyj -
nych. Pod tym wzglę dem tar gi Wod -Kan tak że
moż na uznać za uda ne, gdyż ofer ta skie ro wa na
do sek to ra ko mu nal ne go by ła wy czer pu ją ca i róż -
no rod na. Od po wied nie „na rzę dzia” mo gli zna leźć
za rów no wy ko naw cy, jak i sa mo rzą dow cy od po -
wie dzial ni za re ali za cję in we sty cji ko mu nal nych
w pod le głych im re jo nach. Oczy wi ście naj sze rzej
pre zen to wa na by ła ofer ta z sek to ra wod no -ka na -
li za cyj ne go, ale sku tecz ne roz wią za nia mo gli zna -
leźć tak że przed się bior cy zaj mu ją cy się in ny mi
pra ca mi ko mu nal ny mi, jak np. zwią za ny mi z mon -
ta żem i kon ser wa cją oświe tle nia dróg czy też pra -
ca mi prze ła dun ko wy mi. W tym wzglę dzie da je się
za uwa żyć ro sną cy trend wy ko rzy sty wa nia tech -
no lo gii eko lo gicz nych, gdyż co raz wię cej pro du -
cen tów w swych ofer tach za czy na umiesz czać
ma szy ny i urzą dze nia wy ko rzy stu ją ce bez e mi syj -
ne źró dła na pę du. Jest to lo gicz na kon se kwen cja
nie ty le unij nych dy rek tyw i pre sji eko lo gów, co
po trzeb bran ży, któ ra w wie lu miej scach sku tecz -
nie mo że sto so wać wy łącz nie ta kie roz wią za nia.
Przy kła dem mo że być fir ma Lo gi stech, któ ra
w Byd gosz czy pre zen to wa ła sa mo jezd ne żu ra wie
elek trycz ne. Ma szy ny bar dzo wszech stron ne,
gdyż dzię ki bo ga te mu osprzę to wi ła two i szyb ko
moż na je prze kształ cić, na przykład w pod no śnik
ko szo wy, a po chwi li za mie nić w te le sko po wą ła -
do war kę lub wó zek wi dło wy. Na tu ral nie te go ty -
pu roz wią za nia na dal sta no wią mniej szość, co wi -
dać tak że w Byd gosz czy, ale wie le wska zu je
na to, że wkrót ce to one mo gą zdo mi no wać ry -
nek ma szyn i urzą dzeń. 

Komunalka umajona tar ga mi 
W Pol sce maj to dla bran ży bu dow la nej i ko mu nal nej mie siąc szcze gól ny. Szcze gól ny, gdyż nie -
mal bez po śred nio po so bie przed sta wi cie le tych branż spo ty ka ją się na dwóch naj waż niej szych
im pre zach tar go wych – Au to stra da Pol ska w Kiel cach oraz Wod -Kan w Byd gosz czy. W tym ro ku
oba wy da rze nia cie szy ły się spo rym za in te re so wa niem za rów no wy staw ców, jak i zwie dza ją cych,
co spra wi ło, że i jed ni, i dru dzy opusz cza li te re ny wy sta wo we w do brych hu mo rach. 

a Dy rek tor Je rzy Pe try kow ski
ze spół ki In ter han dler cie -
szył się z du żej licz by kon -
kret nych roz mów, któ re
prze pro wa dzi li han dlow cy
z po ten cjal ny mi klien ta mi

s Na sto iskach miesz czą cych
się we wnątrz ha li wy sta -
wien ni czej pre zen to wa na
był ofer ta skie ro wa na głów -
nie do przed się bior ców
dzia ła ją cych w sek to rze
wod no -ka na li za cyj nym

http://www.poskom.pl/
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Jed nak za nim elek trycz ny na pęd zdo mi nu je ry nek
na dal w po wszech nym za sto so wa niu bę dą tra dy -
cyj ne roz wią za nia, zwłasz cza że w wie lu wy pad -
kach nie ma ją jesz cze „eko lo gicz nych” od po wied -
ni ków, bądź też sto so wa nie ich nie ma eko no -
micz ne go uza sad nie nia. Cie ka wą ofer tę ma w tym
wzglę dzie fir ma Atlas Cop co. Na tar gach Wod -Kan
za pre zen to wa ła ona sze ro ki wa chlarz ma szyn
i urzą dzeń, któ re z po wo dze niem mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne przy róż no rod nych pra cach ko mu -
nal nych. Bo ga ta ofer ta urzą dzeń do za gęsz cza nia
grun tu (skocz ki i ubi ja ki pły to we), agre ga ty prą do -
twór cze i po zo sta łe pro duk ty cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem po ten cjal nych na byw ców. 
Na tar gach w Byd gosz czy nie za bra kło tak że tra -
dy cyj ne go sprzę tu powszechnie wy ko rzy sty wa -
ne go w bran ży bu dow la nej i ko mu nal nej. W tym
za kre sie przo do wa ło sto isko to ruń skiej spół ki In -
ter han dler, któ ra za pre zen to wa ła sze ro ką ga mę
ma szyn, wśród któ rych kró lo wa ły wszech stron ne
ko par ko -ła do war ki. 
– Dla nas tar gi Wod -Kan są waż ną im pre zą, w któ -
rej sta le uczest ni czy my, ale nie z po wo du bli skiej
od le gło ści od na szej głów nej sie dzi by – za pew -
niał Je rzy Pe try kow ski, Dy rek tor ds. Roz wo ju
Dzia łal no ści Han dlo wej Spół ki In ter han dler. – Je -
ste śmy tu co ro ku głów nie z po wo du przed się bior -
ców, któ rzy tak licz nie od wie dza ją w tym cza sie te -
re ny wy sta wo we w Byd gosz czy. Są to na si po ten -
cjal ni klien ci, dla któ rych ma my od po wied ni
sprzęt, a licz ba roz mów, ja kie od by li na si han dlow -
cy świad czy, że tak że przed się bior cy do ce nia ją

na sze ma szy ny. Oczy wi ście pre zen tu je my głów -
nie ko par ko -ła do war ki, przede wszyst kim dla te go,
że są to wszech stron ne ma szy ny, któ re wręcz ide -
al nie na da ją się do wszel kie go ty pu prac wod no -
-ka na li za cyj nych. A sze ro ka ga ma mo de li – zróż ni -
co wa na za rów no pod wzglę dem wiel ko ści, jak
i ce ny – umoż li wia do bór ma szy ny o opty mal nych
pa ra me trach dla każ de go przed się bior cy – twier -
dzi dy rek tor Pe try kow ski.
Za do wo le nie z tej edy cji tar gów by ło za uwa żal ne
nie tyl ko na sto isku to ruń skiej spół ki. W rów nie ra -
do snych na stro jach by li tak że przed sta wi cie le
wie lu in nych firm. Przede wszyst kim do pi sa ła fre -
kwen cja, a wśród od wie dza ją cych byd go skie tar -
gi prze wa ża li przed sta wi cie le przed się bior ców,
któ rzy do Byd gosz czy przy je cha li w kon kret nym
ce lu – zna le zie nia roz wią zań, któ re umoż li wią im
re ali za cję okre ślo nych za dań in we sty cyj -
nych. I choć mi nę ły już cza sy, gdy na tar gach do -
cho dzi ło do pod pi sy wa nia osta tecz nych umów
sprze da ży, to te raz dla wy staw ców mia rą za do -
wo le nia jest licz ba ofert han dlo wych prze ka za na
po ten cjal nym klien tom.
– Je stem bar dzo za do wo lo ny że zde cy do wa li -
śmy się uczest ni czyć w te go rocz nych tar gach
Wod -Kan – mó wił Ma rek Wią cek, pre zes spół ki
Ama go. – Przede wszyst kim dla te go, że na sze
sto isko licz nie od wie dza li przed się bior cy, ma ją cy
spre cy zo wa ne ocze ki wa nia i szu ka ją cy naj ko -
rzyst niej sze go dla nich roz wią za nia. A na sze ma -
szy ny, zwłasz cza pre zen to wa na na sto isku ko par -
ko -ła do war ka MST 642, wzbu dza ły ogrom ne za -
in te re so wa nie, któ re mia ło prze ło że nie na ilość
próśb o kon kret ne ofer ty han dlo we. W efek cie tar -
gi w Byd gosz czy oka za ły się dla nas pod tym
wzglę dem jesz cze bar dziej ko rzyst ne, niż za koń -
czo na wcze śniej Au to stra da w Kiel cach – pod su -
mo wy wał tar gi za do wo lo ny pre zes Wią cek.
W po dob nym to nie wy ra ża li się tak że in ni uczest -
ni cy byd go skiej im pre zy. Wszy scy pod kre śla li, że
tar gi Wod -Kan po zwa la ją z umiar ko wa nym opty -
mi zmem pa trzeć w przy szłość i choć jest jesz cze
za wcze śnie na ogła sza nie hos sy, moż na ra czej
uznać, iż naj gor sze la ta bran ża ma za so bą. 

a Te ren wo kół ha li zdo mi no-
d wa li pro du cen ci ma szyn,

urzą dzeń i po jaz dów. Uwa -
gę wie lu przy ku wa ły po jaz dy
zaj mu ją ce się kon ser wa cją
sie ci wod no -ka na li za cyj -
nych. A wśród nich znaj do -
wa ły się za bu do wy, wy po sa -
żo ne w naj now sze roz wią za -
nia tech no lo gicz ne

a Na tar gach nie za bra kło tak -
że specjalistycznego sprzę tu
prze zna czo ne go do kon ser -
wa cji oświe tle nia ulicz ne go

f Bar dzo du żą po pu lar no ścią
cie szy ła się – pre zen to wa na
na sto isku kra kow skiej spół -
ki Ama go – ko par ko -ła do -
war ka MST 642
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Rów nież przy ję ty w ubie głym ro ku Kra jo wy Plan Go spo dar ki
Od pa da mi 2022 prze wi du je, że do koń ca 2021 r. wszyst kie
gmi ny po win ny wpro wa dzić na swo im te re nie sys tem od dziel -
ne go zbie ra nia te go ty pu od pa dów. Ma jąc po wyż sze na wzglę -
dzie, ro dzą się dwa istot ne py ta nia: w któ rym kie run ku roz wi -
jać go spo dar kę bio od pa da mi oraz ja kie tech no lo gie wy brać,
by opty mal nie wy ko rzy stać tkwią cy w nich po ten cjał?
Od po wia da jąc na bie żą ce wy zwa nia w tym za kre sie, w Po -
zna niu już te raz wdra ża ny jest sys tem zbie ra nia bio od pa dów.
Pó ki co, do li sto pa da br. zbiór ka ta ma cha rak ter pi lo ta żo wy,
obej mu jąc trzy sek to ry go spo dar ki od pa da mi i – co istot -
ne – tyl ko za bu do wę jed no ro dzin ną. Do te go ce lu za ku pio -
no 12 tys. po jem ni ków, przy sto so wa nych do zbiór ki te go ty -
pu od pa dów. Ca łą ak cję wpro wa dza Za kład Za go spo da ro -
wa nia Od pa dów w Po zna niu w po ro zu mie niu ze Związ kiem
Mię dzyg min nym „Go spo dar ka Od pa da mi Aglo me ra cji Po -
znań skiej”. Wnio ski z te go pi lo ta żu za pew ne sta ną się nie -
oce nio ne przy osta tecz nym kształ to wa niu sys te mu zbie ra nia
i za go spo da ro wa nia te go ty pu od pa dów. Zgod nie bo wiem
z przy ję tą uchwa łą Związ ku, od no we go ro ku obo wią zek pro -
wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki od pa dów bio obej mie wszyst -
kich miesz kań ców Po zna nia.
Jed nym z czyn ni ków de ter mi nu ją cych wdro że nie już te raz od -
ręb ne go zbie ra nia od pa dów bio de gra do wal nych jest no wo -
cze sna in sta la cja – BIO KOM PO STOW NIA, od da na do eks plo -
ata cji w ubie głym ro ku. To wła śnie w tym obiek cie bę dą za -
cho dzi ły pro ce sy fer men ta cji i kom po sto wa nia ze bra nych bio -
od pa dów. Aby jed nak móc za pew nić opty mal ną pra cę BIO -
KOM PO STOW NI i wy two rzyć do brej ja ko ści kom post oraz
ener gię ciepl ną i elek trycz ną, do in sta la cji mu si tra fić wła ści wy
„to war”. A są nim wła śnie od po wied nio wy dzie lo ne od pa dy
bio, do te go zgro ma dzo ne w spe cjal nych, przy sto so wa nych
do zbiór ki te go ty pu od pa dów po jem ni kach. Ma jąc po wyż sze
na uwa dze, w ra mach pi lo ta żu wy po sa żo no wy zna czo ne po -
se sje w 240-li tro we brą zo we po jem ni ki, po sia da ją ce spe cjal -
ne, po dwój ne dno, przy sto so wa ne do zbiór ki od pa dów bio.
Roz miar te go po jem ni ka po zwo li na zbie ra nie w nim za rów no
od pa dów zie lo nych (do tych czas zbie ra nych w wor kach), jak
i od pa dów ku chen nych (resz tek żyw no ści, obie rek i skó rek
z owo ców i wa rzyw, prze ter mi no wa nych owo ców i wa rzyw,
sko ru pek jaj, nie wy ko rzy sta nych wy ro bów pie kar skich czy fu -
sów po ka wie i her ba cie). Waż ne, by do ta kich kon te ne rów nie
tra fia ły reszt ki mię sa, ko ści i od cho dów zwie rząt, zie mia, ka -
mie nie i po piół.
Ko or dy na to rzy ak cji pi lo ta żo wej za zna cza ją, że nie ma my tu
do czy nie nia z żad ną re wo lu cją w za kre sie zbiór ki od pa dów.

Tak na praw dę, dzię ki zmo dy fi ko wa nym za sa dom, miesz kań cy
zy ska ją miej sce w po jem ni ku na od pa dy zmie sza ne: bę dzie
ich mniej, gdyż zo sta ną z nich wy dzie lo ne od pa dy bio. Ini cja -
to rzy te go sys te mu ma ją na dzie ję, że uda się wy ko rzy stać
tkwią cy w nich po ten cjał i – w wy ni ku ich prze two rze nia – uzy -
skać ener gię oraz peł no war to ścio wy kom post. 
Do świad cze nia za rów no za gra nicz nych, jak i pol skich miast
w pro wa dze niu zbiór ki od pa dów bio de gra do wal nych ja sno po -
ka zu ją, że jed nym z naj więk szych pro ble mów w tej ma te rii jest
zbyt ni ski sto pień efek tyw no ści sys te mu se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów or ga nicz nych. W ode bra nych od pa dach bio de gra -
do wal nych znaj du je się spo ro za nie czysz czeń, co wy ma ga do -
dat ko we go do czysz cza nia i utrud nia po zy ska nie wła ści wych
pa ra me trów fi nal ne go pro duk tu, ja kim jest kom post. Stąd też
w Po zna niu – przy oka zji dzia łań do ty czą cych zbiór ki pi lo ta żo -
wej – nie odzow na sta je się sze ro ka kam pa nia edu ka cyj no -in -
for ma cyj na, uczu la ją ca miesz kań ców na moż li wie naj lep sze
wy dzie la nie od pa dów bio ze stru mie nia od pa dów zmie sza -
nych. W związ ku z po wyż szym do po zna nia ków z wy ty po wa -
nych do ak cji pi lo ta żo wej dziel nic skie ro wa no list, w któ rym
na świe tlo no cel i za sa dy wpro wa dza ne go mo de lu zbie ra nia
bio od pa dów. Po nad to pro wa dzo ne są kon kur sy skie ro wa ne
do dzie ci i mło dzie ży, uru cho mio no stro nę in ter ne to wą de dy -
ko wa ną te mu przed się wzię ciu oraz spe cjal ną in fo li nię, gdzie
na bie żą co moż na po zy skać in for ma cje do ty czą ce pi lo ta żo we -
go pro jek tu. W pro mo wa nie za sad zbiór ki bio od pa dów w Po -
zna niu włą czo no rów nież lo kal ne me dia oraz or ga ni zo wa ne
na te re nie mia sta wy da rze nia zwią za ne z eko lo gią. Ca ło ści do -
peł nia film, któ ry skró to wo pre zen tu je sens pro wa dze nia se -
lek tyw nej zbiór ki od pa dów bio. 
– Trze ba przy znać, że miesz kań cy Po zna nia bar dzo ak tyw nie
włą czy li się w ten pi lo taż. Za sko czy ła nas licz ba te le fo nów
na in fo li nii, a szcze gól nie cie szy za do wo le nie po zna nia ków
z wdra ża nia ta kie go sys te mu od bio ru od pa dów. Oczy wi ście,
zda rza ją się jed nost ko we gło sy kry ty ki, ale ge ne ral nie już wi -
dać, że se lek tyw ne zbie ra nie od pa dów bio w mie ście to krok
w do brym kie run ku. Za pew ne wpływ na po zy tyw ny od biór
ma od po wied nio pro wa dzo na kam pa nia edu ka cyj no -in for -
ma cyj na. Róż no rod ność form prze ka zu po wo du je, że stwo -
rzo ne po szcze gól ne ele men ty kam pa nii mo gą do trzeć
do sze ro kie go gro na ad re sa tów i ta kie kam pa nie mo że my re -
ali zo wać w in nych gmi nach – pod su mo wu je Pa weł Sza dzie -
wicz z fir my Eko rum, ko or dy na tor kam pa nii in for ma cyj nej
do ty czą cej pi lo ta żo we go pro gra mu.
Te dzia ła nia nie mo gą po zo stać bez echa, bo wiem to wła śnie
od ja ko ści i ilo ści do star cza ne go do BIO KOM PO STOW NI wsa -

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Bio od pa dy 
– krok w kie run ku 
opty mal ne go za go spo da ro wa nia
Od wie lu lat w Pol sce to czy się dys ku sja na te mat opty mal ne go za go spo da ro wa nia bio od pa -
dów. Ak tu al nie de ba ta ta przy bra ła na si le. Nic w tym dziw ne go – za rów no pra wo unij ne, jak
i kra jo we re gu la cje zo bo wią zu ją nas do se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów bio de gra do wal nych
w ce lu ogra ni cze nia ich de po no wa nia na skła do wi skach. 

http://www.ekorum.pl
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du bę dą za le ża ły pro duk ty fi nal ne: kom post i ener gia. Choć
w Pol sce trwa dys ku sja, któ ra me to da bio lo gicz ne go prze twa -
rza nia – kom po sto wa nie czy fer men ta cja – jest efek tyw niej -
sza, w Po zna niu nie mu szą się o to mar twić. Z punk tu wi dze -
nia emi sji ga zów cie plar nia nych na pew no war to po sta wić
na fer men ta cję. Dzię ki tym pro ce som zo sta nie wy two rzo na
ener gia elek trycz na i ciepl na. Na to miast kom po sto wa nie od -
pa dów po pro ce sie fer men ta cji da miesz kań com kom post,
któ ry bę dzie wspo ma gał gle bę. Te go ty pu dzia ła nia to nic in -
ne go jak wpi sy wa nie się w pro mo wa ną przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską go spo dar kę o obie gu za mknię tym (ang. cir cu lar eco -
no my). To zu peł nie no we po dej ście do cy klu ży cia pro duk -
tów, opie ra ją ce się na odej ściu od mo de lu li ne ar ne go
weź – zu żyj – wy rzuć, a przej ściu na mo del cyr ku lar ny – „za -
mknię ty obieg”. Zwięk sze nie m.in. ta kich dzia łań jak re cy kling
i po now ne uży cie pro duk tu przy no si ko rzy ści za rów no dla śro -
do wi ska, jak i go spo dar ki, m.in. w po sta ci oszczęd no ści su -
row ców czy mniej szej ilo ści od pa dów.
Mi mo tych za let, gros eks plo ata to rów za kła dów za go spo da ro -
wa nia od pa dów na dal boi się za in we sto wać w fer men ta cję.
Tech no lo gia ta wciąż ma wie lu prze ciw ni ków, a to z uwa gi
na sła be roz po zna nie te ma tu – zwłasz cza od stro ny eks plo ata -
cyj nej. Nie wie le na te mat sa me go pro ce su fer men ta cji znaj du -
je się rów nież w li te ra tu rze przed mio tu, co do dat ko wo zra ża
po ten cjal nych in we sto rów do „wcho dze nia” w tę tech no lo gię.
Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom bran ży, we wrze śniu
ubie głe go ro ku po wo ła no do ży cia Fo rum In sta la cji Fer men ta -
cji (pod au spi cja mi fir my Eko rum). Je go człon ko wie – za rów -
no eks plo ata to rzy te go ty pu obiek tów, jak i oso by za in te re so -

wa ne za in we sto wa niem w to roz wią za nie – cy klicz nie spo ty ka -
ją się, by po ru szać naj waż niej sze kwe stie zwią za ne z funk cjo -
no wa niem ta kich in sta la cji. Naj bliż sze spo tka nie bę dzie mia ło
miej sce przy oka zji szó stej edy cji Ogól no pol skiej kon fe ren cji
BIO OD PA DY, któ ra od bę dzie się w dniach 3-5 paź dzier ni ka
w Zam ku Klicz ków. Pod czas te go wy da rze nia fir ma Eko rum
za pro si ła do wy gło sze nia re fe ra tów eks per tów – praw ni ków,
eks plo ata to rów za kła dów za go spo da ro wa nia od pa dów, na -
ukow ców – któ rzy po chy lą się nad ak tu al ny mi za gad nie nia mi
zwią za ny mi ze zbiór ką i prze twa rza niem bio od pa dów. Po raz
ko lej ny pod ję ta zo sta nie dys ku sja, w ja kie roz wią za nia war to
in we sto wać, by uzy skać naj lep sze efek ty eko lo gicz ne i eko no -
micz ne. W ra mach kon fe ren cji od bę dą się wy jaz dy tech nicz -
ne, pod czas któ rych bę dzie moż na za po znać się z uni kal ną
w ska li kra ju li nią do do czysz cza nia sta bi li za tu i kom po stu
(ZZO Mar szów) oraz in sta la cją fer men ta cji prze twa rza nia bio -
od pa dów ze bra nych se lek tyw nie (Dre zno). 
Czas po ka że, na ile przy ję te w Po zna niu roz wią za nia się
spraw dzą. Wdra ża ny sys tem pi lo ta żo wy ma wspo móc lo kal -
nych de cy den tów w ich ko lej nych kro kach na dro dze. Oby
oka za ły się traf ne, z ko rzy ścią za rów no dla miesz kań ców, jak
i śro do wi ska. Spo sób zbie ra nia i za go spo da ro wa nia od pa dów
wpły nie prze cież na pra cę BIO KOM PO STOW NI. To wła śnie ta
in sta la cja, w po łą cze niu z wdra ża nym pro gra mem se lek tyw nej
zbiór ki bio od pa dów, mo że stwo rzyć uni kal ny w ska li kra ju sys -
tem opty mal ne go za go spo da ro wa ni od pa dów bio. 

Kin ga Ga mań ska
Pa weł Sza dzie wicz

EKO RUM

http://www.ekorum.pl


– Mo im zda niem w wie lu miej scach głów nym utrud nie niem mo gą być do dat ko we kosz ty,
wy ni ka ją ce z do sto so wa nia ko lo rów po jem ni ków na po szcze gól ne frak cje. W gmi nach czy
związ kach, któ re do tej po ry nie zbie ra ły od pa dów z po dzia łem na frak cje zgod ne z no wy mi
prze pi sa mi, trzeba te raz do sto so wać re gu la min zbió rek oraz za ak cep to wać wzrost kosz -
tów. Sze reg związ ków i gmin w okre sie przej ścio wym w za bu do wie in dy wi du al nej ak cep tu -
je sys tem wor ko wy, ale wcze śniej czy póź niej bę dą mu sia ły tak że w tych miej scach wpro -
wa dzić de dy ko wa ne po jem ni ki. Po za tym my ślę, że fir my zbie ra ją ce zda ją so bie spra wę
z ro sną cej ilo ści od pa dów, a co za tym idzie liczą się z ko niecz no ścią zwięk sza nia swo ich

za so bów sprzę to wych i trans por to wych. To oczy wi ście wpły nie ko rzyst nie na sy tu ację pro du cen tów ta kich pro duk -
tów – w tym na szej fir my Ko mu nal Gro up. My je ste śmy od po wied nio przy go to wa ni na za spo ko je nie tych po trzeb i na pew -
no nie za wie dzie my na szych klien tów.

Se gre ga cja na czte ry frak cje. 

Nie ta ki dia beł strasz ny?
Od te go wy da nia ma ga zy nu Po śred ni ka Ko mu nal ne go roz po czy na my no wy cykl ar ty ku łów po świę co nych ak tu al nym
wy da rze niom w bran ży ko mu nal nej. Chce my, aby w tym miej scu wy po wia da ły się oso by zwią za ne z bran żą i któ re ma -
ją istot ny wpływ na funk cjo no wa nie tej ga łę zi go spo dar ki. A po nie waż wszyst ko, co dzie je się w go spo dar ce ko mu nal -
nej do ty czy wszyst kich miesz kań ców i ma istot ny wpływ na ich ży cie, to war to po znać opi nie lu dzi, któ rzy z ra cji wy ko -
ny wa nych za jęć ma ją od po wied nią wie dzę i do świad cze nie. A sko ro bran ża ko mu nal na to ob szer na dzie dzi na, więc te -
ma tów na pew no nie za brak nie.
Na pierw szy ogień bie rze my ak tu al ne, bo obo wią zu ją ce od 1 lip ca 2017 ro ku roz po rzą dze nie do ty czą ce no wych za sad se -
gre ga cji od pa dów ko mu nal nych, któ re od tąd ma ją być dzie lo ne na czte ry frak cje. I tak do po jem ni ka/wor ka nie bie skie go
tra fi pa pier, do zie lo ne go – szkło, żół te go – me ta le i two rzy wa sztucz ne, a do brą zo we go – od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji. 
Przy po mnij my, że ko niecz ność sku tecz niej szej se gre ga cji wy ni ka z unij nych dy rek tyw, ma ją cych na ce lu pod wyż sze nie
wskaź ni ków od zy ski wa nia su row ców wtór nych. W przy pad ku bra ku dzia łań w tym za kre sie Pol sce gro zi ła by utra ta fun du -
szy unij nych w wy so ko ści oko ło 1,3 mld eu ro, któ re mo że my po zy skać na go spo dar kę od pa da mi, np. na bu do wę więk -
szej licz by punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych. Oczy wi ście wej ście w ży cie roz po rzą dze nia nie wy -
mu sza na sa mo rzą dach na tych mia sto we go zor ga ni zo wa nia zbiór ki od pa dów z po dzia łem na czte ry frak cje. Roz po rzą dze -
nie za kła da okre sy przej ścio we, na przy kład ze wzglę du na obo wią zu ją ce w gmi nach umo wy na wy wóz śmie ci. Ozna cza
to, że no we za sa dy se gre ga cji od pa dów sa mo rzą dy wpro wa dzą w za leż no ści od te go, kie dy za koń czą się te umo wy, lecz
nie póź niej niż 30 czerw ca 2021 r. Na wy mia nę po jem ni ków na te we wła ści wych ko lo rach gmi ny bę dą mia ły pięć lat, tzn.
mak sy mal nie do 30 czerw ca 2022 r. Re sort po da je, że ozna ko wa nie do tych czas obo wią zu ją cych po jem ni ków bę dzie mu -
sia ło być zmie nio ne w pół ro ku od wej ścia WSSO.
Oczy wi ście część sa mo rzą dów nie ma żad nych pro ble mów z wpro wa dze niem no wych za sad, gdyż już wcze śniej pod ję to
tam de cy zje o zbiór ce z po dzia łem na czte ry frak cje. Z du żych miast tak jest mię dzy in ny mi we Wro cła wiu, Ka to wi cach
i Za brzu. Po zo sta łe sa mo rzą dy pla nu ją do sto so wać się do no wych za sad – naj czę ściej od 2018 lub 2019 ro ku.
Jed nak mi mo okre su przej ścio we go ist nie je wie le nie wia do mych i pro ble mów, któ re mo gą utrud nić wpro wa dze nie w ży -
cie wszyst kich za ło żeń wy ni ka ją cych z roz po rzą dze nia. Z pierw szych opi nii wy ni ka ło, że wie le osób oba wia się przede
wszyst kim wzro stu kosz tów, a co za tym idzie skąd wziąć do dat ko we środ ki na sfi nan so wa nie ope ra cji. Miesz kań cy oba -
wia ją się, że środ ki te bę dą po cho dzić z ich kie sze ni, czy li no we za sa dy spo wo du ją pod wyż kę ra chun ków za wy wóz śmie -
ci. Dla te go zwró ci li śmy się do osób za an ga żo wa nych w zbiór kę od pa dów ko mu nal nych o ich opi nię na ten te mat i od po -
wiedź na py ta nie: Ja kie za gro że nia i trud no ści mo gą wy stę po wać pod czas or ga ni zo wa nia zbiór ki od pa dów ko mu nal nych
z po dzia łem na czte ry frak cje?

Paweł Kędziora, Prezes Zarządu Komunal Group
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– Aku rat na sza fir ma nie zaj mu je się zbiór ką ty po wych od pa dów ko mu nal nych, po cho dzą -
cych ze zbiór ki od miesz kań ców. Do nas tra fia ją od pa dy zbie ra ne w du żych fir mach i są
one po se gre go wa ne zgod nie z umo wa mi, któ re ma my z ni mi pod pi sa ne. Dla te go no we za -
sa dy nie wpro wa dza ją żad nych zmian w na szej dzia łal no ści, ale mo gę je oce nić z ra cji kil -
ku na sto let nie go do świad cze nia w bran ży re cy klin gu. Pod tym wzglę dem no we prze pi sy
na pew no wpły ną ko rzyst nie na po ziom su row ców od zy ska nych do dal sze go uży cia. Se lek -
cja od pa dów na czte ry frak cje po zwo li fir mom zaj mu ją cych się re cy klin giem sku tecz niej
po zy ski wać war to ścio wy su ro wiec. Do brym przy kła dem są re zul ta ty, któ re uzy ska no

w Gdań sku po wpro wa dze niu przed ro kiem zbiór ki, ja ko od dziel nej frak cji, szkła. Już w pierw szym ro ku po ziom po zy ska -
ne go w ten spo sób szkła wzrósł po nad dwu krot nie. Je śli cho dzi o za gro że nia i trud no ści z tym zwią za ne to mo im zda niem
nie są one do tkli we, a w każ dym ra zie nie na ty le, aby przy sło ni ły ko rzy ści pły ną ce z usta wy. Wyż sze kosz ty zwią za ne ze
zbiór ką – i to z nad wyż ką – zwró cą się bar dzo szyb ko. A prze cież do te go do cho dzą, trud no po li czal ne, ale nie wąt pli we
zy ski w po sta ci ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go.

Ja ro sław Ma li now ski, pre zes Fox Re cy kling Sp. z o.o. w Gdy ni

– Na pew no w wie lu miej scach wy stą pią pro ble my lo gi stycz ne. Przede wszyst kim zwią za ne
z or ga ni za cją od bio ru od pa dów. Do tej po ry fir my zaj mu ją ce się zbie ra niem od pa dów naj czę -
ściej by ły przy go to wa ne do ze bra nia dwóch, mak sy mal nie trzech frak cji. Te raz bę dą mu sia ły
zor ga ni zo wać trans port ko lej nej. To spo re utrud nie nie, któ re mo że spowodować ko niecz -
ność za trud nie nia do dat ko wych osób, zwięk szenia ba zy trans por to wej. Ale moż na te go unik -
nąć po przez za kup od po wied nich po jaz dów. Ta kich na przy kład, któ re ma my w swo jej ofer -
cie. My spe cja li zu je my się w sprze da ży śmie cia rek wie lo ko mo ro wych, dla te go ma my na dzie -
ję, że no we pra wo wpły nie na wzrost sprze da ży śmie cia rek dwu, trzy, a być mo że i czte ro ko -
mo ro wych. NTM ja ko je dy ny pro du cent w Eu ro pie pro du ku je śmie ciar kę czte ro ko mo ro wą mo del Qu atro. Śmie ciar ki wie lo ko -
mo ro we po zwa la ją ze brać więk szą ilość frak cji za jed nym prze jaz dem oszczę dza jąc czas i pa li wo. Te roz wią za nia są po pro -
stu eko no micz nie opła cal ne, o czym świad czą re fe ren cje na szych klien tów. 

Hubert Kłok Country Manager NTM Polska Sp. z o.o. 

– W na szym przed się bior stwie wdra ża nie zbie ra nia i se gre go wa nia od pa dów na czte ry frak -
cje za czę li śmy już przed kil ku na stu la ty. Dla te go obo wią zu ją ce od 1 lip ca roz po rzą dze nie
nie jest w na szym przy pad ku żad nym kło po tem ani utrud nie niem. Miesz kań cy Śre mu i oko -
licz nych miej sco wo ści są już do te go przy zwy cza je ni, a przez te la ta zdo ła li śmy tak wszyst ko
zor ga ni zo wać, że te raz ni cze go nie mu si my zmie niać ani wdra żać. Z na sze go do świad cze -
nia wy ni ka, że po cząt ko we trud no ści mo gą być zwią za ne z przy zwy cza je niem lu dzi do no -
wych za sad se lek cji. Na pew no nie od ra zu wszy scy bę dą ich prze strze gać, trze ba cza su,
aby wy ro bić w so bie no we na wy ki. Po za tym w ośrod kach, któ re do pie ro te raz szy ku ją się
do wpro wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki, pro ble mem mo że być zor ga ni zo wa nie wła ści wej zbiór ki. Mu szą opra co wać no we
gra fi ki od bio ru po szcze gól nych frak cji, przede wszyst kim do sto so wać do te go od po wied nie za ple cze trans por to we. Na pew -
no w wie lu wy pad kach nie obę dzie się bez za ku pu do dat ko wych po jaz dów, być mo że za trud nie nia no wych pra cow ni ków.
Ko lej na spra wa to re ne go cja cja umów z fir ma mi, któ re od po wia da ją za wy wóz od pa dów. Prze cież staw ki, we dług któ rych
fir my te świad czy ły do tych cza so we usłu gi, opie wa ły na zbiór kę dwóch lub trzech frak cji i trze ba bę dzie do pła cić za do dat -
ko wą pra cę. Dla te go wło da rze gmin mu szą zna leźć do dat ko we fun du sze, ale my ślę, że nie mu si to ozna czać wzro stu opłat
po no szo nych przez miesz kań ców. 

Pa weł Woj na, pre zes Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śre mie
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roz wią za nia z dzie dzi ny bez pie czeń stwa, Schne -
ider Elec tric zde cy do wał się na wy ko rzy sta nie sys -
te mów kon tro li do stę pu, Sy gna li za cji Wła ma nia
i Na pa du, czy zin te gro wa nej z ni mi te le wi zji, wy -
ko rzy stu ją cej mo ni to ring ter mo wi zyj ny.
– Je ste śmy dum ni, że mo gli śmy wziąć udział w tak
roz le głym przed się wzię ciu, przy czy nia ją cym się
do ochro ny ota cza ją ce go nas wszyst kich śro do -
wi ska. Sys te my Schne ider Elec tric, za in sta lo wa ne
na każ dym po zio mie dzia ła nia przed się bior stwa,
pod nio sły wy daj ność i bez pie czeń stwo obiek tu.
Tym sa mym po mo gły uczy nić go uni ka to wym
w ska li Eu ro py – mó wi Ja cek Pa rys, wi ce pre zes
Dzia łu Eko bu dyn ków Schne ider Elec tric Pol ska.
Za kład w Prom ni ku obej mu je swo im za się giem
mia sto Kiel ce oraz 17 gmin po wia tu kie lec kie go.
Sza cu je się, że w za kła dzie dzien nie prze twa rza -
nych bę dzie 350 ton od pa dów. Ca ła in we sty cja
kosz to wa ła oko ło 250 mi lio nów zło tych.

INSTALACJE KOMUNALNE

Od gór nym za ło że niem in we sto ra by ło stwo rze nie
no wo cze sne go za kła du prze twa rza nia od pa dów,
któ ry spro sta wy ma ga niom śro do wi sko wym
XXI wie ku. By to uzy skać, obiekt zo stał za opa trzo -
ny w je den cen tral ny sys tem, in te gru ją cy wszyst kie
po mniej sze in sta la cje. W kon se kwen cji wy ko rzy sta -
nia tych tech no lo gii ZUO dys po nu je roz wią za nia -
mi, speł nia ją cy mi stan dar dy śro do wi sko we zgod ne
z ce la mi UE na rok 2027. Tym sa mym Za kład
Uniesz ko dli wia nia Od pa dów w Prom ni ku stał się
jed ną z naj no wo cze śniej szych pla có wek o ta kim
cha rak te rze w Eu ro pie.
W za kres prac wcho dzi ły trzy głów ne ob sza ry
pro jek to we i wy ko naw cze: in sta la cje elek trycz ne,
in sta la cje te le tech nicz ne oraz in sta la cje au to ma -
ty ki. Za sto so wa ny sys tem SCA DA umoż li wił śle -
dze nie więk szo ści pro ce sów tech no lo gicz nych,
za cho dzą cych na tak roz le głym kom plek sie,
w skład któ re go wcho dzą aż 34 obiek ty. Wy ko -
rzy sta nie scen tra li zo wa ne go sys te mu za rzą dza -
nia do pro wa dzi ło do re duk cji kosz tów eks plo ata -
cji za kła du i ob ni że nia wy dat ków na wet o 30%
pro gno zo wa nych kosz tów. Peł na au to ma ty za cja
po zwo li ła tak że na zmniej sze nie licz by za trud nio -
nych osób, pra cu ją cych w tym trud nym i mo men -
ta mi nie przy ja znym dla czło wie ka śro do wi sku.
– Ko rzy sta li śmy z naj lep szych roz wią zań eu ro pej -
skich: ma my no wo cze sną sor tow nię, prze twa rza -
nie od pa dów bio de gra do wal nych w fer men ta cji
me ta no wej z od zy skiem me ta nu, pro duk cją ener gii
elek trycz nej, ciepl nej, a na koń cu kom po stow -
nie – mó wi Hen ryk Ław ni czek, Pre zes Za rzą du
Przed się bior stwa Go spo dar ki Od pa da mi Sp. z o.o. 
– Za awan so wa na tech no lo gicz nie sor tow nia po zwa -
la nam uzy ski wać du żą ilość su row ców wtór nych,
któ re z suk ce sem mo że my sprze da wać na ryn ku.
Osią ga my w ten spo sób ce le eko lo gicz ne, ale rów -
nież eko no micz ne, bo za kład jest droż szy w bu do -
wie, ale tań szy w eks plo ata cji. 
W za kła dzie za sto so wa no licz ne efek tyw ne roz -
wią za nia ener ge tycz ne, ta kie jak in sta la cje sil no -
prą do we wraz z roz dziel ni ca mi czy skom pli ko wa -
ne ukła dy SZR; fir ma Schne ider Elec tric do star -
czy ła rów nież oświe tle nie dla ca łe go obiek tu. Du -
żą wa gę w po wo dze niu pro jek tu miał rów nież sys -
tem BMS (Bu li ding Ma na ge ment Sys tem), w skład
któ re go we szły in sta la cje au to ma ty ki HVAC oraz
mo ni to rin gu tech nicz ne go. By wdro żyć naj lep sze

Kom plek so we za rzą dza nie 
– przy szło ścią go spo dar ki od pa da mi
Nie praw dą jest, że Pol ska je dy nie go ni wy so kie stan dar dy unij ne. W Prom ni ku, nie da le ko Kielc,
po wstał Za kład Uniesz ko dli wia nia Od pa dów, któ ry nie tyl ko je speł nia, ale wręcz wy prze dza.
Za sto so wa ne w nim tech no lo gie, a w tym sys te my i in sta la cje wdro żo ne przez Schne ider Elec -
tric, pre zen tu ją po ziom prze wyż sza ją cy eu ro pej skie wy ma ga nia w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska o de ka dę. War tość in we sty cji to bli sko pięćdziesiąt milionów złotych.
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f Za sto so wa ne tech no lo gicz -
nie sor tow nie umoż li wia ją
od zy ski wa nie du żej ilo ści
su row ców wtór nych

a ZUO w Prom ni ku to je den
z naj no wo cze śniej szych za -
kła dów te go ty pu w Eu ro pie
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WYDARZENIA
www.cleantechfinland.fi

Fin lan dia jest jed nym z glo bal nych li de rów tech -
no lo gii śro do wi sko wych. Bodź cem dla zor ga ni zo -
wa nia mi sji han dlo wej w Pol sce by ła dy na mi ka roz -
wo ju ryn ku nie ru cho mo ści ko mer cyj nych oraz 
bo om na sto so wa nie naj no wo cze śniej szych tech -
no lo gii w bu dow nic twie. Z po dzi wem ob ser wu je -
my dy na micz ny roz wój ryn ku nie ru cho mo ści biu ro -
wych w Pol sce – nie tyl ko w sto li cy, ale rów nież
w re gio nach – mó wi Kir si -Ma arit Po ljat schen ko, dy -
rek tor re gio nu Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej
w FIN PRO, przed sta wi ciel stwie han dlo wym Fin lan -
dii w War sza wie. – Do dat ko wo spo dzie wa my się,
że w naj bliż szym cza sie bę dą rów nież po dej mo wa -
ne dzia ła nia mo der ni za cyj ne w wie lu już funk cjo nu -
ją cych biu row cach. Uwa ża my, że to do bry mo ment,
aby za pre zen to wać fiń skie tech no lo gie, wy so ko -
efek tyw ne, spraw dzo ne w wa run kach bar dzo su ro -
we go fiń skie go kli ma tu – do da je Po ljat schen ko. 
Pre zen to wa ne tech no lo gie po zwa la ją opty ma li zo -
wać kosz ty eks plo ata cji w ca łym okre sie ży cia bu -
dyn ku. Ale oprócz ko rzy ści fi nan so wych, przy no -
szą rów nież ko rzy ści spo łecz ne i śro do wi sko we,
po zwa la ją bo wiem po pra wiać kom fort ży cia i pra -
cy oraz zmniej szać emi sje CO2.
– Wy zwa niem dzi siej szych cza sów jest ogra ni cza -
nie emi sji CO2 przy rów no cze snej po pra wie kom -
for tu i wa run ków pra cy – mó wi Pe tri Lin tumäki, dy -
rek tor pro gra mu High -per for man ce bul ding
w Cle an tech Fin land. – Moż na te go do ko nać, wy -
ko rzy stu jąc świa to wej kla sy tech no lo gie i roz wią -
za nia. Fiń skie fir my wie dzą o tym do brze. Dla te go
przed sta wia ją kom plek so wą ofer tę tech no lo gii
pod no szą cych efek tyw ność ener ge tycz ną bu dyn -
ków i po zwa la ją cych ob ni żyć kosz ty eks plo ata cji
obiek tów w ca łym ich okre sie ży cia, z rów no cze -
sną po pra wą kom for tu dla użyt kow ni ków.
Kir si -Ma arit Po ljat schen ko, w swo ich wy po wie -
dziach, zwra ca uwa gę na per spek ty wę in we sto -
ra:  - Je śli po pa trzy my na obiekt z per spek ty wy in -
we sto ra, np. mię dzy na ro do we go fun du szu in we -
sty cyj ne go, to ta ki pod miot in te re su je nie ce na za -
ku pu tech no lo gii, ale dłu go okre so wy zwrot z in -
we sty cji. In we stor szu ka mak sy ma li za cji ko rzy ści
w ca łym okre sie ży cia obiek tu. A te mu wła śnie słu -
żą tech no lo gie high -per for man ce bu il dings. 
Pod czas spo tkań pre zen to wa ne są tech no lo gie
sied miu firm: Fo ur deg, do staw cy in te li gent nych
roz wią zań ste ro wa nia ogrze wa niem; Ouman, do -

staw cy au to ma ty ki bu dyn ko wej; Ge bwell, do -
staw cy roz wią zań grzew czych i chłod ni czych;
Scan led, do staw cy oświe tle nia mar ki Val ta va lo,
Lu mon, do staw cy za bu dów bal ko no wych; Itu la,
do staw cy pa ne li grzew czych i chło dzą cych no wej
ge ne ra cji oraz Hal ton, do staw cy sys te mów wen -
ty la cyj nych i kli ma ty za cyj nych. 
– Fiń ska za awan so wa na in fra struk tu ra, w po łą cze -
niu z su ro wym kli ma tem i bra kiem za so bów no śni -
ków ener gii po mo gła na szym fir mom stwo rzyć za -
awan so wa ne ma te ria ły i tech no lo gie bu dow la -
ne – mó wi Pe tri Lin tumäki. – Łą czą one tech no lo -
gie wen ty la cyj ne i grzew cze z in te li gent ny mi roz -
wią za nia mi umoż li wia ją cy mi po mia ry w cza sie re -
al nym, au to ma ty za cję oraz za rzą dza nie po py tem
na cie pło i chłód – do da je.
Współ or ga ni za to rem ro ad show jest FIN PRO,
przed sta wi ciel stwo han dlo we Fin lan dii w War sza -
wie. Or ga ni za to rzy ma ją na dzie ję, że czerw co we
spo tka nie sta nie się po cząt kiem owoc nej współ -
pra cy fiń skich do staw ców tech no lo gii z pol ski mi
fir ma mi bu dow la ny mi. Kir si Ma arit -Po ljat schen ko,
dy rek tor re gio nu Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej
w FIN PRO, za chę ca fir my do na wią za nia kon tak tu
z war szaw skim biu rem or ga ni za cji: – Za chę ca my
fir my, szu ka ją ce in no wa cyj nych roz wią zań, do kon -
tak tu z biu rem FIN PRO w War sza wie. Przed sta wi -
cie li pol skich firm ob słu gu je my w ję zy ku pol skim.
Z ofer tą tech no lo gii high -per for man ce bu il dings
oraz przy kła do wy mi re ali za cja mi moż na za po -
znać się na stro nie in ter ne to wej pro gra mu Cle an -
tech Fin land (www.cle an tech fin land.fi).
Fin lan dia od lat pla su je się w czo łów ce glo bal -
nych ran kin gów czy sto ści śro do wi ska oraz in no -
wa cyj nych tech no lo gii śro do wi sko wych. W ubie -
gło rocz nym ran kin gu naj czyst szych kra jów świa -
ta, spo rzą dzo nym przez uni wer sy te ty Yale i Co -
lum bia wspól nie z World Eco no mic Fo rum, Fin -
lan dia za ję ła pierw sze miej sce. Kil ka lat wcze -
śniej, w ro ku 2013, za ję ła dru gie miej sce
w ran kin gu WWF i Cle an tech Gro up w ka te go -
riach Glo bal Cle an tech In no va tion In dex and
EU Eco -in no va tion sco re bo ard. 
Fin lan dia po sta wi ła zdecydowanie na Cle an -
tech – jed na trze cia pu blicz nych na kła dów na pra -
ce ba daw czo -roz wo jo we prze zna czo na jest wła -
śnie na tę dziedzinę, w tym na roz wój tech no lo gii
high -per for man ce bu il dings. 

Proekologiczne tech no lo gie z Finlandii. 
Mogą sprawdzić się w Pol sce!
Wy so ko efek tyw ne fiń skie tech no lo gie bu dow la ne, spraw dzo ne w wa run kach bar dzo su ro we go
fiń skie go kli ma tu, po raz pierw szy są pre zen to wa ne przed się bior com w Pol sce. Fir my bu dow -
la ne, de we lo pe rzy, pro jek tan ci i ar chi tek ci za in te re so wa ni pro eko lo gicz ny mi roz wią za nia mi,
któ re przy no szą zy ski w cią gu ca łe go cy klu ży cia in we sty cji, mo gą się spo tkać z fiń ski mi pro -
du cen ta mi pod czas roz po czę tej wła śnie w War sza wie mi sji han dlo wej.

a Kir si -Ma arit Po ljat schen ko,
dy rek tor re gio nu Eu ro py Środ -
ko wo -Wschod niej w FIN PRO,
przed sta wi ciel stwie han dlo -
wym Fin lan dii w War sza wie

a Pe tri Lin tumäki, dy rek tor pro -
gra mu High -per for man ce
bul ding w Cle an tech Fin land

http://www.cleantechfinland.com/
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Tak wy ni ka z wi zji roz wo ju ZU w Sza dół kach
na naj bliż sze pięć lat, ja ką przed sta wił pre zes
Dzio ba. Do jej zre ali zo wa nia po trzeb ne są po tęż -
ne in we sty cje – bu do wa spa lar ni i her me tycz nej
kom po stow ni – któ re po chło ną oko ło pół mi liar da
zło tych. Po za tym za kład mu si się do sto so wać
do ko lej nej re wo lu cji w se gre go wa niu od pa dów,
któ ra wej dzie w Gdań sku w ży cie od kwiet nia 2018
ro ku, a w wy ni ku któ rej miesz kań cy bę dą w do -
mach se gre go wać od pa dy na pięć frak cji: pa pier,
two rzy wa sztucz ne i me tal, szkło, od pa dy bio de -
gra do wal ne i po zo sta łe. To wy mu sza z ko lei do -
sto so wa nie do no wych wy mo gów li nii tech no lo -
gicz nych, a tak że zmia nę or ga ni za cji pra cy.
– Mo im ce lem do ro ku 2022 jest to, aby miesz kań -
cy mó wi li o za kła dzie: cen trum od zy sku i re cy klin -
gu, a nie śmie cio wi sko. Nasz za kład na tle in nych
w kra ju jest no wo cze sny, mi mo że bu du jąc obec -
ną in fra struk tu rę w ro ku 2009 nie wie dzie li śmy, że
na stą pią ta kie zmia ny w od zy ski wa niu od pa -
dów – za pew nia pre zes Mi chał Dzio ba.
Nie ozna cza to, że osią gnię te zo sta nie ze ro we
skła do wa nie od pa dów na wy sy pi sku. Zresz tą za -
kład trze ba bę dzie da lej roz bu do wy wać, ale in we -
sty cje po zwo lą na re duk cję skła do wa nych od pa -
dów z obec nych 28 pro cent (w kra ju to śred nio 40
pro cent) do 10 pro cent. Po za tym zwięk sza się
ilość od pa dów bio de gra do wal nych. Dla po rów -
na nia jesz cze pięć lat te mu by ło ich za le d -
wie 7.000 ton rocz nie, a dzi siaj jest ich 35.000 ton.
To wła śnie z ty mi od pa da mi za kład miał – a w za -
sa dzie je go oko licz ni miesz kań cy – naj więk szy

pro blem, czy li za tru wa ją cy ca łą oko li cę nie zno -
śny odór. Miał, po nie waż ostat nio głów ny spraw -
ca nie przy jem nych za pa chów – plac doj rze wa nia
kom po stu – zo stał de fi ni tyw nie za mknię ty, a od -
pa dy są kie ro wa ne do in nych za kła dów i tak bę -
dzie do mo men tu kie dy nie zo sta nie zbu do wa na
no wa kom po stow nia. Bu do wa her me tycz nej
kom po stow ni po zwo li przy go to wać się na dal szy
wzrost ilo ści te go ro dza ju od pa dów, a za koń cze -
nie bu do wy prze wi dy wa ne jest na prze łom 2018
i 2019 ro ku. Koszt in we sty cji sza cun ko wo oce nia
się na 40 mi lio nów zło tych.
Plac doj rze wa nia kom po stu li czył oko ło 2 hek ta -
rów, a jed no cze śnie prze twa rza no tu na wet 7.000
od pa dów or ga nicz nych. Od kil ku mie się cy trwa ło
je go in ten syw ne opróż nia nie, aby w tym miej scu
mo gła po wstać no wa ha la kom po stow ni.
– Do mo men tu uru cho mie nia kom po stow ni od pa -

INSTALACJE KOMUNALNE
www.poskom.pl

Od śmie cio wi ska 
do cen trum od zy sku i re cy klin gu

Zgod nie z za po wie dzia mi Mi cha ła Dzio by, pre ze sa Za kła du Uty li za cyj ne go w Sza dół kach ob -
słu gu ją ce go Trój mia sto i oko li ce, wy sy pi sko śmie ci ma w naj bliż szych la tach zmie nić się w no -
wo cze sne cen trum od zy sku i re cy klin gu. Dzię ki te mu, za miast nę ka ją ce go uciąż li wym odo rem
są sia da, oko licz ni miesz kań cy zy ska ją te re ny, po któ rych bez wstrę tu bę dą mo gli spo koj nie
prze je chać na ro we rze. Na re ali za cje am bit ne go pla nu po trze ba pół mi liar da zło tych.

a Pa no ra ma Za kła du Uty li za -
cyj ne go w Sza dół kach.
Wkrót ce na tym ob sza rze
po ja wi się bu dy nek no wej
spa lar ni oraz za da szo nej,
her me tycz nej kom po stow ni

s Tak we dług wstęp nej wi zu -
ali za cji ma wy glą dać spa lar -
nia od pa dów. Koszt jej bu -
do wy ma wy nieść oko ło 430
mi lio nów zło tych

http://www.poskom.pl
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dy bę dą wy wo żo ne przez ze wnętrz ne za kła dy. Tra -
fią na Ma zow sze oraz do wo je wódz twa war miń sko -
-ma zur skie go. Dla te go miesz kań cy już te raz po win -
ni od czuć znacz ną ulgę – in for mu je Mi chał Dzio ba. 
Istot ną in for ma cją jest to, że no wa kom po stow nia
bę dzie przy kry ta her me tycz nym da chem, a po -
wie trze bę dzie z niej kie ro wa ne do spe cjal ne go
bio fil tra, co w su mie po win no sku tecz nie zli kwi -
do wać uciąż li wy odór. 
Po za ogra ni cze niem skła do wa nia, więk szym od -
zy skiem od pa dów bio, co ma skut ko wać mniej szą
uciąż li wo ścią dla są sia dów, za kład pla nu je zmo -
der ni zo wać sys tem od ga zo wa nia i po zy ski wa nia
bio ga zu, zwięk szyć wy daj ność o czysz czal ni, by
nie by ło pro ble mu z gni ją cy mi śmie cia mi po ule -
wie, jak to mia ło miej sce la tem ze szłe go ro ku.
Jed nak naj więk szym wy zwa niem naj bliż szych lat
bę dzie bu do wa spa lar ni od pa dów, w któ rej, z po -
wo du wy co fa nia się 20 po mor skich gmin, bę dą
spa la ne głów nie od pa dy ener ge tycz ne, po cho -
dzą ce z za kła du. Obec nie – w związ ku z za ka zem
ich skła do wa nia – są one za go spo da ro wy wa ne
w in sta la cjach po za Gdań skiem.
We dług sza cun ków spa lar nia wy two rzy 44 tysiące
MWh ener gii elek trycz nej i 320 tysięcy GJ cie pła, któ -
re zo sta ną od pro wa dzo ne do sie ci ener ge tycz nej.
Koszt jej bu do wy jest sza co wa ny na 400-500 mln zł. 
Przy go to wa nia do bu do wy spa lar ni wcho dzą
w ostat nią fa zę. Nie daw no ogło szo no, że po cho -
dzą cy z Nie miec kon cern EEW zo stał wska za ny
przez Mia sto Gdańsk ja ko pro jek tant i wy ko naw ca
spa lar ni od pa dów, a tak że ma być jej ope ra to rem
przez 25 lat. We dle za ło żeń bu do wa in sta la cji, któ -
ra funk cjo no wać bę dzie pod na zwą Port Czy stej
Ener gii, po win na po trwać do koń ca 2020 ro ku.
Po kil ku na sto mie sięcz nym dia lo gu kon ku ren cyj nym
do Za kła du Uty li za cyj ne go w Gdań sku, miej skiej
spół ki pro wa dzą cej po stę po wa nie, wpły nę ły dwie
ofer ty: Gru py EEW, po przez IT POK Gdańsk Sp.
z o.o. sp. k., oraz kon sor cjum wło sko -fran cu skie go
Astal di, Ter mo mec ca ni ca Eco lo gia, Ti ru. 
– Obaj po ten cjal ni wy ko naw cy to naj wyż sza eu ro -
pej ska pół ka w tej bran ży. Zgod nie z na szy mi kry -
te ria mi oce ny, wyż szą punk ta cję uzy skał IT POK
Gdańsk Sp. z o.o. Sp. K.(EEW). W za ło że niach
prze tar go wych po sta wi li śmy bar dzo wy so kie ocze -
ki wa nia. Nie mam wąt pli wo ści, że zbu du je on no -

wo cze sną i bar dzo bez piecz ną elek tro cie płow nię
na od pa dy. Oczy wi ście dru gi z ofe ren tów ma pra -
wo sko rzy stać z od wo ła nia do Kra jo wej Izby Od -
wo ław czej, więc trud no jesz cze roz strzy gać, kie dy
bę dzie moż li we pod pi sa nie umo wy – wy ja śnia Mi -
chał Dzio ba, pre zes Za kła du Uty li za cyj ne go.
Koszt za pro jek to wa nia i bu do wy in sta la cji wy no -
si 426.3 mln zł, a śred nio rocz ny koszt eks plo ato -
wa nia to 31,5 mln zł (obie kwo ty net to). Jej mo ce
prze ro bo we wy nio są 160 000 ton rocz nie i tra fią
do niej od pa dy z trzech RI POK -ów: Tczew, Kwi -
dzyn, Gdańsk. Bę dzie to śred ni obiekt w po rów -
na niu do in nych w kra ju, a na tle za chod nio eu ro -
pej skich wręcz nie wiel ki. 
– War to pod kre ślić, że re stryk cyj ne nor my śro do wi -
sko we do ty czą ce emi sji za nie czysz czeń, wy ni ka ją -
ce z pra wa unij ne go, zo sta ły przez nas jesz cze bar -
dziej wy śru bo wa ne. Wy pra co wa li śmy tę re ko men -
da cję wspól nie z Ra dą In te re sa riu szy Za kła du,
w tym z przed sta wi cie la mi miesz kań ców. Ozna cza
to, że ma my naj wyż sze w Pol sce wy ma ga nia w za -
kre sie eko lo gii i gwa ran cji bez pie czeń stwa miesz -
kań ców w oko li cy te go ro dza ju in sta la cji – za pew -
nia Sła wo mir Kisz kur no, dy rek tor Wy dzia łu Go spo -
dar ki Ko mu nal nej Urzę du Miej skie go w Gdań sku. 
Obec nie Mia sto Gdańsk ocze ku je na klu czo wą
de cy zję o przy zna niu do fi nan so wa nia unij ne go,
któ ra po win na za paść w Na ro do wym Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w naj -
bliż szych mie sią cach. Mak sy mal ny po ziom do ta -
cji to 68% war to ści in we sty cji. Zgod nie z za ło że -
nia mi, przy szły rok bę dzie po świę co ny na za pro -
jek to wa nie spa lar ni, a bu do wa prze wi dzia na jest
na la ta 2019 – 2020.

a ZU w Sza dół kach wy po sa-
f żo ny jest w no wo cze sną

sor tow nię od pa dów. Znaj -
du ją ce się w niej urzą dze -
nia, w tym spe cja li stycz ne
se pa ra to ry, po zwa la ją od zy -
skać su ro wiec, któ ry na stęp -
nie tra fia do po now ne go wy -
ko rzy sta nia

s Wi docz ny na zdję ciu plac
doj rze wa nia kom po stu był
spraw cą uciąż li we go odo ru.
Na 2 hek ta rach prze twa rza -
no tu jed no cze śnie na -
wet 7.000 ton od pa dów or -
ga nicz nych. Na szczę ście
obec nie zo stał oczysz czo ny,
a w tym miej scu po wsta nie
her me tycz na kom po stow nia
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Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy or -
ga ni zo wa ny jest przez Świa to we Sto wa rzy sze nie
Dro go we PIARC od roku 1969 co czte ry la ta
i za każ dym ra zem od by wa się w in nej czę ści
świa ta. Po raz pierw szy w hi sto rii kon gres od bę -
dzie się wła śnie w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod -
niej, co jest do wo dem na ro sną ce za in te re so wa -
nie roz wią za nia mi w dzie dzi nie bu dow nic twa dro -
go we go sto so wa ny mi w tej czę ści Eu ro py, w tym
w Pol sce. Jest to wy da rze nie o glo bal nej ska li,
zrze sza ją ce spe cja li stów w dzie dzi nie utrzy my wa -
nia dróg z ca łe go świa ta. A za pew nia nie bez -
piecz nej mo bil no ści w wa run kach zi mo wych sta -
no wi wy zwa nie dla wie lu kra jów i rzą dów. 
Stąd też nad cho dzą cy kon gres od bę dzie się
pod ha słem „Za pew nić bez piecz ne i trwa łe
utrzy ma nie dróg zi mą”. Bę dzie on dla eks per tów
plat for mą wy mia ny wie dzy o zi mo wym utrzy ma -
niu dróg i je dy nym w swo im ro dza ju fo rum dys -
ku syj nym skon cen tro wa nym na pre zen ta cji po -
stę pów tech no lo gicz nych, sta nu ba dań i naj lep -
szych świa to wych prak tyk w dzie dzi nie zi mo we -
go utrzy ma nia dróg. 
Do udzia łu w wy da rze niu za pro sze ni zo sta ną
eks per ci z ca łe go świa ta, któ rzy bę dą wy mie niać
się opi nia mi na te mat tech nicz nych, spo łecz -
nych i eko no micz nych wy zwań zwią za nych
z utrzy my wa niem mo bil no ści w eks tre mal nych
wa run kach po go do wych.
Dla te go Mię dzy na ro do we Tar gi Gdań skie SA,
w po ro zu mie niu ze Świa to wym Sto wa rzy sze -
niem Dro go wym PIARC oraz Ge ne ral ną Dy rek -
cją Dróg Kra jo wych i Au to strad za pra sza ją
wszyst kich za in te re so wa nych do udzia łu
w XV Mię dzy na ro do wym Zi mo wym Kon gre sie
Dro go wym, któ ry od bę dzie się w ter mi nie 20-23
lu te go 2018 ro ku w Cen trum Wy sta wien ni czo -
-Kon gre so wym AM BE RE XPO w Gdań sku, jed -
nym z naj no wo cze śniej szych cen trów te go ty pu
w Eu ro pie. Po dob nie jak pod czas po przed nich
edy cji, kon gre so wi to wa rzy szyć bę dzie część
wy sta wien ni cza. Do dys po zy cji wy staw ców udo -
stęp nio na zo sta nie pro fe sjo nal na prze strzeń tar -
go wa zlo ka li zo wa na w tym sa mym bu dyn ku,
w któ rym od by wać się bę dzie kon gres.
Do udzia łu or ga ni za to rzy za pra sza ją kra jo we ad -
mi ni stra cje dro go we, fir my i in sty tu cje zaj mu ją -
ce się pro ble ma ty ką dro go wą, w tym fir my zaj -
mu ją ce się zi mo wym utrzy ma nie dróg.

Zgło sze nie udzia łu w tar gach do stęp ne jest w za -
kład ce „tar gi” na stro nie wy da rze nia: 
http://aip crg dan sk2018.org/exhi bi tors/ap pli ca tion -form/
Na to miast  for mu la rze re je stra cyj ne dla chęt nych
do wzię cia udzia łu w kon gre so wych ob ra dach
znaj du ją się pod ad re sem: 
http://aip crg dan sk2018.org/re gi stra tion/

WYDARZENIA
www.aipcrgdansk2018.org

Gdańsk go spo da rzem 
Zi mo we go Kon gre su Dro go we go
Już kil ka dzie siąt firm i or ga ni za cji po twier dzi ło swój udział w XV Mię dzy na ro do wym Zi mo wym Kon -
gre sie Dro go wym, któ ry od bę dzie się w lu tym 2018 ro ku na te re nach Cen trum Wy sta wien ni czo -
-Kon gre so wym AM BE RE XPO w Gdań sku. Przy po mnij my, że ta naj waż niej sza i naj więk sza na świe -
cie im pre za po świę co na utrzy ma niu dróg po raz pierw szy w hi sto rii od bę dzie się w Pol sce. 

a Cen trum Kon gre so we przy -
f le ga do gdań skie go sta dio -

nu. W trak cie kon gre su or -
ga ni za to rzy za mie rza ją wy -
ko rzy stać ten te ren mię dzy
in ny mi do po ka zów zwią za -
nych z od śnie ża niem dróg

a AM BE RE XPO w Gdań sku
jest jed nym z naj no wo cze -
śniej szych cen trów kon gre -
so wo -wy sta wien ni  czych
w Eu ro pie

Pro gram kon gre su, opra co wy wa ny przez Świa to we
Sto wa rzy sze nie Dro go we i Pol ski Ko mi tet Or ga ni -
za cyj ny, obej mu je osiem klu czo wych ob sza rów:

• od po wiedź na sy tu acje eks tre mal ne i ka ta stro fy,

• zmia na kli ma tu i śro do wi sko,

• dro go we in for ma cje po go do we,

• użyt kow ni cy dróg i bez pie czeń stwo dro go we,

• za rzą dza nie i pla no wa nie w za kre sie zi mo we go
utrzy ma nia dróg,

• sprzęt i pro duk ty,

• służ by dro go we zi mą na te re nach miej skich,

• tu ne le i mo sty.

http://aipcrgdansk2018.org/


http://aipcrgdansk2018.org/
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Na ryn ku jest bar dzo du ży wy bór urzą dzeń sprzą -
ta ją cych. Są za rów no prze zna czo ne do czysz cze -
nia ulic wiel kie za mia tar ki za bu do wa ne na pod -
wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych, jak i ma łe
urzą dze nia, bar dzo kom pak to we, bez tru du
miesz czą ce się na chod ni ku. Do nie daw -
na do czysz cze nia ulic i chod ni ków czę sto uży -
wa no – wy po sa żo nych w od po wied ni
osprzęt – cią gni ków rol ni czych, ale w myśl prze -
pi sów unij nych nie po win ny być one sto so wa ne
w te re nach miej skich. Po za tym du że cią gni ki są
cięż kie, a w do dat ku pro du ku ją nad mier ne ilo ści
spa lin oraz ge ne ru ją ha łas prze kra cza ją cy obo -
wią zu ją ce nor my. Dla te go obec nie moż na je
spo tkać nie mal wy łącz nie na po za miej skich dro -
gach przy pla cach bu dów. Stąd też je dy ną sen -
sow ną al ter na ty wą sta ją się za mia tar ki kom pak -
to we, któ re nie tyl ko po zba wio ne są wad cią gni -
ków, ale też mo gą, po za za mia ta niem, wy ko ny -
wać wie le in nych czyn no ści. Umoż li wia im to do -
dat ko wy osprzęt, w któ ry wy po sa ża ją je pro du -
cen ci, dzię ki cze mu za miast czte rech ma szyn,
wy star czy za ku pić jed ną, z czte re ma ro dza ja mi
osprzę tu. W ten spo sób ma szy nę moż na wy ko -
rzy sty wać przez ca ły rok, a to oczy wi ście przy -
no si wy mier ne efek ty eko no micz ne.
Wa lo ry na wet naj bar dziej oka za łych bu dyn ków,
par ków czy osie dli miesz ka nio wych mo gą przy -
ćmić za nie czysz czo ne chod ni ki i uli ce. Wśród nie -

MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Kompaktowe i duże, pchane ręcznie, 
ciągnione i samojezdne 
– zamiatarki, uniwersalne
maszyny, bez których dziś
trudno sobie wyobrazić
utrzymanie w czystości ulic,
parkingów, placów, czy lotnisk.
Są obecne praktycznie wszędzie,
można je spotkać podczas
zakupów w centrum
handlowym, w czasie spaceru
w parku, w halach dworcowych,
a także na ścieżkach
rowerowych oraz drogach,
przy których prowadzone są
prace budowlane.

Za mia tar ki – uni wer sal ni po moc ni cy

Każ dy sa mo rząd jest zo bo wią za ny do utrzy ma nia
czy sto ści na te re nach, któ re mu pod le ga ją. Trze -
ba za mia tać, sprzą tać, od śnie żać, ko sić a tak że
myć. Pra ce te po wie rza ne są spe cja li stycz nym fir -
mom, a one sta ją przed dy le ma tem – jak spraw -
nie po do łać tak róż no rod nym zle ce niom, jed no -
cze śnie miesz cząc się w wy śru bo wa nych
na prze tar gach kwo tach ofer to wych. Ide al nym
roz wią za niem by ło by po sia dać ma szy nę zdol ną
po do łać wszyst kim za da niom. A naj bliż sze te mu
ide ało wi są kom pak to we za mia tar ki

a Kom pak to we wy mia ry, mno -
gość osprzę tu ro bo cze go,
zwrot ność, to ce chy, któ re
spra wia ją iż za mia tar ki sta ły
się nie zbęd nym wy po sa że -
niem wszyst kich służb ko mu -
nal nych dba ją cych o czy -
stość pod le głych im te re nów

s Do czyszczenia ulic
używane są duże zamiatarki
zbudowane na podwoziach
samochodów ciężarowych

http://www.poskom.pl
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czy sto ści po ja wia ją cych się w te go ty pu miej -
scach naj czę ściej moż na spo tkać: li ście, py ły,
pia sek lub drob ne od pa dy ko mu nal ne. Głów ną
przy czy ną na gro ma dze nia te go ty pu za nie czysz -
czeń są wa run ki at mos fe rycz ne (np. sil ny wiatr)
oraz sa mi użyt kow ni cy. Dla cze go usu nię cie ich
jest tak waż ne? Po pierw sze chce my, by ca łe oto -
cze nie, w któ rym się po ru sza my by ło przy ja -
zne – a więc za dba ne i bez piecz ne. Po nad to
na bez piecz ne po ru sza nie się po trak tach ko mu -
ni ka cyj nych wpływ ma, na przykład za le ga ją cy
pia sek. Pro ble mów zwią za nych z oczysz cze niem
ta kich miejsc jest kil ka. Przede wszyst kim są to
na wierzch nie za zwy czaj nie rów ne (sta re chod ni -
ki), a w do dat ku o sła bej no śno ści, unie moż li wia -
ją ce sto so wa nie cięż kie go sprzę tu. Na to miast ża -
den z tych po wo dów nie wy klu cza sto so wa nia
kom pak to wych za mia ta rek. Jed nak sa mo za mia -
ta nie to za ma ło – efek tyw ne sprzą ta nie moż -
na za pew nić tyl ko wte dy, kie dy brud czy pia sek
jest zbie ra ny i wy wo żo ny. Na szczę ście wszyst kie
do stęp ne na ryn ku sa mo jezd ne za mia tar ki wy po -
sa żo ne są w od po wied nie funk cje, a do dat ko wy
osprzęt po zwa la na zbie ra nie tak że in nych nie -
czy sto ści. Na przy kład ma szy na z osprzę tem
do ko sze nia oraz sys te mem od sy sa nia spraw dzi
się tak że przy zbie ra niu li ści. Do stęp ny czę sto
wąż ssaw ny po zwa la zbie rać li ście, a na wet
śmie ci z miejsc, do któ rych po jazd nie mo że do -
je chać. Po wyposażeniu urzą dze nia w sys tem
my ją cy mo że ono peł nić ro lę nie tyl ko po le war ki,
ale myj ki lub szo ro war ki. Wy so ko ci śnie nio wy
układ po zwo li na efek tyw ne usu wa nie za nie -
czysz czeń z be to nu, as fal tu, kost ki bru ko wej czy
tar ta nu. Wy po sa że nie w gło wi cę szo ru ją cą
umoż li wia, przy za sto so wa niu spe cjal nej che mii,
usu wanie tak że tak trud ne za bru dze ń, jak np.
pla my z ole ju. A w se zo nie zi mo wym ta ki no śnik
wy po sa żyć moż na w sprzęt do od śnie ża nia. Ze
śnie giem i lo dem na dro gach, alej kach, pla cach
i chod ni kach po mo że upo rać się pług lub spe -
cjal na szczot ka wal co wa. Uzu peł nie niem ta kie go
osprzę tu jest też z re gu ły sze ro ka ga ma po sy py -
wa rek na peł nia nych so lą i/lub pia skiem al bo
zbior nik z sys te mem spry ski wa nia so lan ką. 
W du żych ośrod kach miej skich jed ną z naj więk -
szych trud no ści jest utrzy ma nie w czy sto ści wą -
skich i cia snych za uł ków. Te miej sca są czę sto
trud no do stęp ne, do któ rych nie wja dą du że ma -
szy ny, a wła śnie tu taj gro ma dzi się naj wię cej nie -
czy sto ści. Ko lej nym bardzo zaśmieconym miej -
scem – za prze cza ją cym obie go wej opi nii, że to
pojazdy bru dzą naj bar dziej – są stre fy wol ne
od ru chu sa mo cho do we go. Ze wzglę du na du ży
ruch pie szych moż na w tych miej scach na po tkać
szcze gól nie du żo śmie ci i in nych od pa dów. Po -
za tym stre fy du że go za bru dze nia to pod ziem ne
par kin gi, któ re tak że – z po wo du ogra ni czo nej
wy so ko ści – są nie do stęp ne dla du żych ma szyn.
W tych miej scach moż li we jest sto so wa nie tyl ko
ma szyn, któ rych wy mia ry i wła ści wo ści są od po -

wied nio do bra ne. Dla te go naj mniej sze za mia tar -
ki ma ją nie wie le po nad metr sze ro ko ści oraz
śred ni cę skrę tu na wet po ni żej 3 m w wer sjach
prze gu bo wych lub przy 4 ko łach skręt nych. Za -
mia tar ki te ma ją też od po wied nią – oko ło dwóch
me trów – wy so kość, któ ra umoż li wia im swo -
bod ny wjazd do każ de go par kin gu pod ziem ne -
go. W do dat ku na pęd na wszyst kie ko ła za pew -
nia peł ną kon tro lę nad ma szy ną w każ dych wa -
run kach po go do wych, np. pod czas go ło le dzi.
Kupując ta ką za mia tar kę war to też wy brać mo -
del z na pę dem hy dro sta tycz nym, o od po wied -
niej zwrot no ści i zdol no ści po ko ny wa nia nie rów -
no ści (na przykład kra węż ni ków).
W pro ce sie oczysz cza nia miast moż na wy róż nić
trzy głów ne ro dza je dzia łań: oczysz cza nie me -
cha nicz ne, po le wa nie oraz my cie ci śnie nio we.
Tra wia ste skwe ry i par ki wy ma ga ją re gu lar ne go
ko sze nia, drze wa przy ci na nia, a cza sa mi i pod le -
wa nia. Dro gi, chod ni ki, alej ki – bie żą ce go od śnie -
ża nia i po sy py wa nia w zi mie. Ręcz ne spo so by
wy ko ny wa nia tych prac wy ma ga ją za an ga żo wa -
nia du żej licz by osób, więc są kosz tow ne i nie -
efek tyw ne. Po za tym za mia ta nie ręcz ne wznie ca
kurz, co w wie lu sy tu acjach mo że być uciąż li we
dla oto cze nia, a jed no cze śnie po wo du je za bru -
dze nie po zo sta łej in fra struk tu ry. Naj lep szym spo -
so bem do wal ki z tym pro ble mem są wła śnie za -

a Sil na kon ku ren cja spra wia, że
pro du cen ci prze ści ga ją się
w pro jek to wa niu ma szyn wy -
ko rzy stu ją cych co raz bar dziej
za awan so wa ne tech no lo gie

a Rów nie istot ne co do bór od -
po wied niej ma szy ny jest do -
bór od po wied nich szczo tek

f Dzię ki od po wied nie mu osprzę -
to wi kom pak to wa za mia tar ka
wy ko na pra cę rów nie szyb ko,
co du ża ma szy na
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mia tar ki kom pak to we. Ma ją one okrą głe i/lub wal -
co we szczot ki, któ re ob ra ca jąc się, zgar nia ją
śmie ci i kie ru ją je w oko li ce ka na łu ssaw ne go,
przez któ ry tra fia ją do za sob ni ka. Stam tąd po wie -
trze prze cho dzi przez fil try, a na stęp nie wy do sta -
je się na ze wnątrz. To tzw. za mia tar ki ssą ce, bo
dla od mia ny wer sje ele wa to ro we nie ma ją me cha -
ni zmu za sy sa ją ce go, tyl ko wal co wą szczot kę,
któ ra na mia ta za nie czysz cze nia na prze no śnik ta -
śmo wy, trans por tu ją cy je do kon te ne ra. Po za -
koń cze niu pra cy za sob nik jest od chy la ny do ty łu
za po mo cą si łow ni ka hy drau licz ne go i na stę pu je
je go opróż nie nie. Dla unik nię cia py le nia, zmia ta -
na po wierzch nia po win na być zra sza na wo dą po -
przez roz py la cze za mon to wa ne z przo du po jaz -
du. Ta kie sys te my są za mon to wa ne w oko li cach
szczo tek i ka na łu ssaw ne go. Szczot ki za mia tar ki
są wy ko ny wa ne głów nie z two rzyw sztucz nych
lub sta lo we go dru tu. Dla jak naj lep sze go oczysz -
cza nia po wierzch ni zwy kle moż na re gu lo wać ich
pręd kość ob ro to wą, po chy le nie czy do cisk
do pod ło ża i kra węż ni ka. Za kres za sto so wań sa -
mych szczo tek zwięk sza wy po sa że nie do dat ko -
we, obej mu ją ce np. trze cią wy chyl ną szczot kę
przed nią słu żą cą do usu wa nia za nie czysz czeń
z miejsc trud no do stęp nych, szczot kę do chwa -
stów, frez usu wa ją cy za nie czysz cze nia przy le ga -
ją ce do na wierzch ni oraz do dat ko wy wąż ssaw ny
do ręcz ne go usu wa nia za nie czysz czeń z miejsc
trud no do stęp nych. Po nad to w opcji czę sto są
ofe ro wa ne: urzą dze nia do roz drab nia nia od pa -
dów, co przy czy nia się do lep sze go wy ko rzy sta -
nia kon te ne ra, urzą dze nia my ją ce do zna ków dro -
go wych, ku błów na śmie ci, od dziel ne urzą dze nia
do usu wa nia fe ka liów czy od dziel ne po jem ni ki
do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów. W przy pad ku
utrzy ma nia te re nów zie lo nych po jaz dy te go ty pu
do po sa ża się w: ze sta wy ko szą ce ze zbior ni kiem
na tra wę, ko siar kę mul czu ją cą, ko siar kę sier po -
wą, ko siar kę bi ja ko wą, no ży ce do ży wo pło tów,
na rzę dzia do przy ci na nia kra wę dzi traw ni ków,
a na wet przy czep kę sa mo wy ła dow czą. Za zi mo -
we utrzy ma nie te re nów od po wia da do dat ko wy

osprzęt w po sta ci: płu gu jed no le mie szo we go,
płu gu kli no we go, szczot ki do śnie gu, płu gu wir ni -
ko we go czy po sy py war ki pia sku i so li. 
Fir my ko mu nal ne lub oso by za rzą dza ją ce czy sto -
ścią miast po win ny wy bie rać urzą dze nia naj le piej
do sto so wa ne do spe cy fi ki da nych te re nów miej -
skich i, co rów nie waż ne, za pew nić swo im pra -
cow ni kom od po wied nie wa run ki pra cy. Ma szy -
na mu si więc nie tyl ko do sko na le sprzą tać, ale
i za pew niać er go no micz ną prze strzeń, w któ rej
ope ra tor mu si czę sto spę dzić 8 go dzin pra cy.
Dla te go w pro ce sie pro jek to wa nia ka bi ny pro du -
cen ci za mia ta rek kom pak to wych naj więk szy na -
cisk kła dą na wy go dę ope ra to ra. Prze stron na,
prze szklo na ka bi na z do sko na łym wi do kiem
na ca ły sprzą ta ny ob szar, wy god ne sie dzi sko, re -
gu lo wa na kie row ni ca, przej rzy sty pa nel ste ro wa -
nia, wbu do wa ny np. w pod ło kiet nik, ogrze wa nie,
kli ma ty za cja, a wszyst kie po trzeb ne in for ma cje
przed sta wio ne na czy tel nym wy świe tla czu. To
ele men ty, któ re po zwa la ją na wy daj ną pra cę
przez ca ły dzień, nie za leż nie od wa run ków at -
mos fe rycz nych. Do dat ko wo po ziom ha ła su we

MASZYNY KOMUNALNE

a Znacz na część osprzę tu
przy sto so wa na jest do pra cy
z róż ny mi ty pa mi po jaz dów

a Nie za wsze jest po trze ba ku -
po wa nia za mia tar ki, cza sa mi
wy star czy wy po sa żyć w pa -
su ją cy osprzęt  maszynę,
taką jak mi ni ła do war ka

f Obec ne prze pi sy spra wia ją,
że cią gni ki rol ni cze rzad ko
sto so wa ne są na te re nach
miej skich, ale czę sto moż na
je zo ba czyć przy czysz cze -
niu dróg w po bli żu pro wa -
dzo nych prac bu dow la nych
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wnę trzu nie po wi nien prze kra czać po zio mu 81
dB. W ce lu zwięk sze nia wy daj no ści oraz po pra -
wy wa run ków pra cy czę sto do po sa ża się po jaz -
dy w sys tem ka mer uła twia ją cych ob ser wa cję za -
sto so wa ne go osprzę tu. Sie dze nie ope ra to ra jest
za mon to wa ne do kład nie nad przed nią osią, dzię -
ki cze mu jest ono umiesz czo ne naj bli żej osprzę -
tu, a szczot ki, gdy są ste ro wa ne od dziel nie za po -
mo cą dwóch joy stic ków znaj du ją cych się w pod -
ło kiet ni ku. 
Współ cze śnie trud no so bie wy obra zić za mia ta nie
prze strze ni miej skich bez uży cia spe cja li stycz -
nych ma szyn. To sa mo do ty czy ko sze nia czy od -
śnie ża nia. Ma szy ny, zwłasz cza kom pak to we, za -
pew nia ją dziś bar dzo ni skie kosz ty eks plo ata cji,
bo ich sil ni ki są bar dzo wy daj ne, eko no micz ne
w zu ży ciu pa li wa, a tak że cha rak te ry zu ją się dłu -
gi mi okre sa mi mię dzy wy mia na mi pły nów. Waż -
nym ar gu men tem prze ma wia ją cym za wy bo rem
wie lo funk cyj nych no śni ków na rzę dzi jest też fakt,
że są one za pro jek to wa ne z my ślą o ochro nie śro -
do wi ska na tu ral ne go. Speł nia ją nor my Eu ro 6,
po sia da ją in no wa cyj ne sys te my chro nią ce śro do -
wi sko, speł nia ją ce na wet naj bar dziej re stryk cyj -
ne nor my bez py ło wej pra cy PM10, obo wią zu ją -
ce w ca łej Unii Eu ro pej skiej. Umoż li wia to za sto -
so wa nie czy stej wo dy do szczo tek i ka na łu ssą -
ce go, jak rów nież cią gła cyr ku la cja wo dy, któ re
gwa ran tu ją do kład ne usu wa nie bru du bez py le -
nia. Wy dmu chi wa ne po wie trze prze cho dzi
przez izo lo wa ną aku stycz nie kla pę po jem ni ka,
chro niąc prze strzeń do oko ła przed nad mier nym
ha ła sem. Dzię ki ni skiej ma sie wła snej, za mia tar -
ki kom pak to we są skon stru owa ne tak, by dys -
po no wa ły du żą ła dow no ścią. Spo ty ka się roz -
wią za nia ofe ru ją ce no śno ści po wy żej 1000 kg.
Po zwa la to na ogra ni cze nie do mi ni mum czę -
sto tli wo ści opróż nia nia zbior ni ka, a tym sa mym
gwa ran tu je więk szą wy daj ność.
Ofer ta do stęp nych na pol skim ryn ku za mia ta rek
jest bar dzo zróż ni co wa na, ale ich ce chą wspól ną
jest to, że są kom pak to wych roz mia rów. Róż nią
się głów nie za sto so wa ny mi roz wią za nia mi tech -

no lo gicz ny mi oraz ce ną. Czym się więc kie ro wać
przy wy bo rze za mia tar ki? Oczy wi ście przede
wszyst kim naj wię cej za le ży od za dań, któ re bę -
dzie wy ko ny wać. Tym nie mniej jest kil ka pa ra me -
trów, któ re są uni wer sal ne i to one przede wszyst -
kim de cy du ją czy in we sty cja szyb ko się zwró ci.
War to zwró cić uwa gę na pręd kość z ja ką za mia -
tar ka wy ko nu je swo ją pra cę, bo od niej za le ży nie
tyl ko czas pra cy, ale też jej ja kość. Dla te go mo że
się oka zać, że naj szyb sza za mia tar ka wca le nie
jest naj lep sza, gdyż zbyt szyb kie prze su wa nie się
nad po wierzch nią sprzą ta nia mo że oka zać się
nie sku tecz ne i czyn ność trze ba po wtó rzyć. In ny
istot ny pa ra metr to wiel kość zbior ni ka na śmie ci
i zbior ni ka na wo dę (zbior ni ki te czę sto są hy drau -
licz nie pod no szo ne i opróż nia ne) oraz czas, w ja -
kim za mia tar ka jest w sta nie pra co wać, po za tan -
ko wa niu, z mak sy mal ną wy daj no ścią czysz cze -
nia. W przy pad ku prze tar gów pod sta wo wy mi kry -
te ria mi – oprócz ce ny i wy daj no ści czy po jem no -
ści zbior ni ka – po win ny być: ma new ro wość, wi -
docz ność z ka bi ny ope ra to ra, er go no mia i bez -
pie czeń stwo pra cy, pręd kość trans por to wa, wa -
run ki gwa ran cyj ne i ser wi so we oraz koszt i do -
stęp ność czę ści za mien nych. War to też zwró cić
uwa gę na ofer tę do dat ko we go osprzę tu, w tym
koszt je go za ku pu. Do dat ko wo w ce lu za pew nie -
nia zgod no ści z obec nie wy ko rzy sty wa nym
sprzę tem ko mu nal nym sta wiać po win no się wy -
móg, by wy so kość wy sy py wa nia zmio tek z kon -
te ne ra mia ła okre ślo ną war tość. To tal Cost of
Owner ship TCO – czy li ter min cał ko wi te go kosz -
tu po sia da nia po ku tu je tak że i w tej bran ży. Bar -
dzo waż ne jest tu mi ni ma li zo wa nie kry te rium
o cha rak te rze eko no micz nym su mu ją ce cał ko wi -
ty koszt za ku pu i eks plo ata cji urzą dze nia w je go
cy klu ży cia. W skład kosz tów eks plo ata cji bie rze
się pod uwa gę ta kie skład ni ki, jak: koszt szko leń
pra cow ni ków, kosz ty ob słu gi tech nicz nej, kosz ty
ope ra cyj ne zwią za ne ze zu ży ciem szczo tek, pa li -
wa i in nych pły nów eks plo ata cyj nych, jak rów nież
in ne kosz ty (np. amor ty za cji czy ubez pie czeń).
Na eta pie wy bo ru ma szy ny moż na prze wi dzieć

a Wy bór od po wied niej za mia -
tar ki po win na po prze dzić
szcze gó ło wa ana li za po -
trzeb. Ma szy na po win na
być do pa so wa na pod
wzglę dem wiel ko ści, szyb -
ko ści, za kre su prac

a Cza sa mi do wy ko na nia pra -
s cy wy star czy tak ma ła, ręcz -

na za mia tar ka, a niekiedy
opty mal nym roz wią za niem
bę dzie do pie ro za sto so wa -
nie wy po sa żo nej w sze reg
do dat ko wych funk cji spe -
cja li stycz nej ma szy ny
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też jej nie za wod ność i trwa łość. Po mo że w tym
ana li za roz wią zań zwięk sza ją cych jej bez a wa ryj -
ność, ta kich jak au to ma tycz ny sys tem sma ro wa -
nia czy sys tem in for mu ją cy o uster kach, ale tak -
że dłu gość udzie lo nej gwa ran cji oraz ser wi su
po gwa ran cyj ne go. Waż na jest też do stęp ność
czę ści za mien nych, od le głość do au to ry zo wa -
ne go ser wi su, czas ocze ki wa nia na czę ści za -
mien ne lub usłu gę ser wi so wą, a tak że mak sy -
mal ną dłu gość cza su na pra wy bez do star cza nia
sprzę tu za stęp cze go. Wia ry god ną mia rą oce ny
trwa ło ści ma szyn jest dziś licz ba mo to go dzin
(za mien nie moż na sto so wać tak że licz bę mie się -
cy) pra cy, po któ rych da na za mia tar ka po win -
na mieć wy ko na ną na pra wę głów ną lub zo stać
ze zło mo wa na. Wpływ na TCO ma tak że udział
cza su czyn no ści nie bę dą cych za mia ta niem
w cza sie pra cy. Są to: czas nie zbęd ny na do tar -
cie za mia tar ki do miej sca pra cy oraz po wrót
do ba zy (za le ży od osią ga nej pręd ko ści prze jaz -
do wej), czas wy ma ga ny na opróż nia nie peł ne -
go kon te ne ra na zmiot ki (za leż ny od po jem no -
ści kon te ne ra oraz ist nie nia roz wią zań zwięk sza -
ją cych gę stość zmio tek w kon te ne rze), czas po -
świę ca ny na czyn no ści ob słu go we za mia tar ki,
w tym czyn no ści re gu la cyj ne oraz na peł nia nie
zbior ni ków pa li wa i wo dy, a tak że obec ność
ewen tu al nych sys te mów re cyr ku la cji wo dy. 
Dzię ki za sto so wa niu roz ma itych na rzę dzi ro bo -
czych współ cze sne za mia tar ki to wie lo funk cyj ne
po jaz dy ca ło rocz ne. Wy po sa żo ne w pług i po sy -
py war kę upo ra ją się ze śnie giem, uzbro jo ne w ko -
siar kę po ra dzą so bie z tra wą, a zbior nik wo dy ra -
zem z sys te mem spry sku ją cym uczy ni z nich do -
sko na łe kom pak to we po le wacz ki. Dla wła ści cie li
ozna cza to, że nie mu si zmie niać po jaz du, tyl ko
je dy nie wy mie nić je go osprzęt, a współ cze sne
mo de le za pro jek to wa ne są w spo sób umoż li wia -
ją cy je go bły ska wicz ną, pro stą wy mia nę. Do dat -
ko wą za le ta to kom pak to we wy mia ry i cię żar po -
jaz du, któ ry umoż li wia trans port za po mo cą zwy -
kłej przy cze py sa mo cho do wej. Jed nak w więk -
szo ści przy pad ków trans port nie jest ko niecz ny,

gdyż wszyst kie mo de le są przy sto so wa ne do ru -
chu dro go we go, umoż li wia jąc prze jaz dy na krót -
kich dy stan sach. Za mia tar ki kom pak to we to
więc bar dzo do bry wy bór dla firm ko mu nal nych,
władz miast lub gmin, wła ści cie li cen trów lo gi -
stycz nych lub in nych te re nów wy ma ga ją cych
pro fe sjo nal ne go sprzą ta nia.
Jed nak są miej sca, gdzie ma szy nom czysz czą -
cym sta wia ne są bar dzo wy gó ro wa ne wy ma -
ga nia i gdzie do dat ko wy osprzęt nie wy star czy.
Są to miej sca, w któ rych trze ba w krót kim cza -
sie upo rać się z ogrom ny mi po wierzch nia mi,
ta ki mi jak np. pa sy star to we lot nisk. Dla przy -
kła du dro ga star to wa w Por cie Lot ni czym
Gdańsk ma pra wie 17 hek ta rów po wierzch ni,
a pły ty po sto jo we sa mo lo tów to ko lej ne 15 ha.
Do te go trze ba do dać dro gi ko ło wa nia i oka że
się, że po wierzch nia wy ma ga ją ca sys te ma tycz -
ne go czysz cze nia zbli ży się do 50 hek ta rów.
A ich czy stość to spra wa bez pie czeń stwa pa -
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a Ofer ta za mia ta rek obej mu je
f ma szy ny zróż ni co wa ne pod

wzglę dem nie tyl ko wiel ko -
ści, ale tak że za sto so wa -
nych funk cji. Wszyst ko za le -
ży od ro dza ju prac, któ re ma
wy ko ny wać

s Kom pak to we za mia tar ki ma -
ją wła sny na pęd, ale w ra zie
po trze by moż na je szyb ko
i bez pro ble mo wo prze trans -
por to wać na zwy kłej la we cie
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sa że rów i za łóg sa mo lo tów. W gdań skim por -
cie pra ce te wy ko nu ją mię dzy in ny mi dwu osio -
wa oczysz czar ka Ove ra asen na pod wo ziu Sca -
nii oraz sa mo cho do wa za mia tar ka dro go wa
Tri le ty, za bu do wa na na pod wo ziu MAN. 
Pierw szy z po jaz dów wy po sa żo ny jest w dwa sil ni -
ki, każ dy o mo cy 350 ko ni me cha nicz nych. Je den
na pę dza sa mo chód, a dru gi ele men ty ro bo cze.
Wśród któ rych jest mię dzy in ny mi wiel ka me cha -
nicz na szczota umiesz czo na w po ło wie dłu go ści
sa mo cho du. Ma ona 420 cen ty me trów dłu go ści
i 16 alu mi nio wych li stew za koń czo nych pla sti ko -
wy mi szczot ka mi. Za zdal nie ste ro wa ną szczo tą
znaj du je się na to miast po tęż na dmu cha wa, któ ra
od po wia da za usu wa nie za nie czysz czeń na przy -
kład z dro gi star to wej na pas zie le ni. Po nad to
na ty le po jaz du za mon to wa ny jest opusz cza ny ma -
gnes, któ ry słu ży do zbie ra nia me ta lo wych przed -
mio tów. Do dat ko wo sa mo chód mo że mieć za mon -
to wa ny pług, a dys po nu je zbior ni kiem o po jem no -
ści pię ciu ty się cy li trów na środ ki che micz ne, któ re
zi mą mo gą być roz pro wa dza ne na na wierzch niach
za po mo cą sys te mu dysz spry sku ją cych.

In nym ty pem po jaz du, prze zna czo nym
do odmiennych za dań, jest za mia tar ka dro go wa
Tri le ty. Wy po sa żo na do dat ko wo w szczot kę czo -
ło wą dwu osio wa ma szy na tak że na pę dza na jest
przez dwa sil ni ki. W przy pad ku sprzą ta nia pa sa
star to we go czysz czar ka Ove ra asen je dzie ja ko
pierw sza i bli żej środ ka, na to miast za nią po bo -
czem po dą ża za mia tar ka Tri le ty.
Spe cy fi ka lot ni ska po le ga na tym, że w przy pad -
ku czysz cze nia pa sa star to we go ogrom ną ro lę
od gry wa czas. Żad ne du że lot ni sko nie mo że so -
bie po zwo lić na za mknie cie pa sa star to we go
w ce lu je go oczysz cze nia. Pra ce mu szą się więc
od by wać mię dzy star ta mi i lą do wa nia mi sa mo lo -
tów. Dro ga star to wa w Gdań sku ma 2.800 metrów
dłu go ści, a jej sze ro kość to 45 metrów (li cząc
z po bo cza mi 60 metrów). Dla te go po jaz dy mu szą
wy ko nać kil ka na ście prze jaz dów, a śred nio tra sa
od po cząt ku do koń ca dro gi star to wej zaj mu je im
od 10 do 15 min. Ma szy ny po ru sza ją się bo wiem
z pręd ko ści 20 do 30 km/h.
Dzię ki za sto so wa niu roz ma itych na rzę dzi ro bo -
czych współ cze sne za mia tar ki to wie lo funk cyj ne
po jaz dy ca ło rocz ne. Wy po sa żo ne w pług i po sy -
py war kę upo ra ją się ze śnie giem, uzbro jo ne
w ko siar kę po ra dzą so bie z tra wą, a zbior nik wo -
dy ra zem z sys te mem spry sku ją cym uczy ni
z nich do sko na łe kom pak to we po le wacz ki. Dla
wła ści cie la ozna cza to, że nie mu si zmie niać po -
jaz du, tyl ko je dy nie wy mie nić je go osprzęt,
a współ cze sne mo de le za pro jek to wa ne są
w spo sób umoż li wia ją cy je go bły ska wicz ną, pro -
stą wy mia nę. Do dat ko wą za le ta to kom pak to we
wy mia ry i cię żar po jaz du, któ ry umoż li wia trans -
port za po mo cą zwy kłej przy cze py sa mo cho do -
wej. Jed nak w więk szo ści przy pad ków trans port
nie jest ko niecz ny, gdyż wszyst kie mo de le są
przy sto so wa ne do ru chu dro go we go, umoż li wia -
jąc prze jaz dy na krót kich dy stan sach. Za mia tar ki
kom pak to we to więc bar dzo do bry wy bór dla firm
ko mu nal nych, władz miast lub gmin, wła ści cie li
cen trów lo gi stycz nych lub in nych te re nów wy ma -
ga ją cych pro fe sjo nal ne go sprzą ta nia.

a Szczot ka wal co wa ma za za -
da nie usu nię cie wszyst kich
za nie czysz czeń, któ re znaj -
du ją się na tra sie za mia tar ki

d Kom pak to we za mia tar ki moż-
s na sto so wać na wet w miej -

scach nie do stęp nych dla in -
nych ma szyn. Sto su jąc od po -
wied ni osprzęt z po wo dze -
niem oczysz czą po wierzch -
nię o róż no rod nej struk tu rze
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Róż no rod ność za dań spra wia, że pro du cen ci za -
mia ta rek ma ją ich w ofer cie po kil ka na ście mo de li.
Róż nią się one za rów no wiel ko ścią, jak
i pod wzglę dem za sto so wa ne go na pę du, a pod -
sta wo wym kry te rium do bo ru od po wied niej ma szy -
ny jest wiel kość po wierzch ni do za mia ta nia. Dla te -
go za mia tar ki moż na po dzie lić na: za mia tar ki
pcha ne ręcz nie, za mia tar ki pcha ne ręcz nie wy po -
sa żo ne w sil nik spa li no wy lub aku mu la tor, za mia -
tar ki sa mo jezd ne ma łe z na pę dem spa li no wym lub
aku mu la to ro we, za mia tar ki sa mo jezd ne prze my -
sło we do du żych po wierzch ni, w więk szo ści z sil -
ni ka mi spa li no wy mi Die sel lub ben zy no wy mi przy -
sto so wa ny mi do za si la nia ga zem z bu tli.
Jed nak do bór od po wied niej ma szy ny tyl ko ze
wzglę du na jej wiel kość i na pęd nie za pew ni jej
opty mal ne go wy ko rzy sta nia. Każ dy ro dzaj za mia -
ta rek bę dzie sku tecz ny tyl ko wte dy, gdy wy po sa -
żo ny zo sta nie w od po wied nie na rzę dzie do za -
mia ta nia, czy li wła ści we szczot ki. Wszyst kie za -
mia tar ki wy po sa żo ne są w dwa ro dza je szczo -
tek – szczot kę bocz ną pod mia ta ją cą i szczot kę
głów ną wal co wą. Za da niem szczot ki bocz nej jest
usu wa nie za nie czysz czeń ze bra nych przy kra -
węż ni kach, ścia nach, pa le tach lub in nych miej -
scach i prze su nię cie ich na dro gę, po któ rej po -
ru sza się szczot ka głów na.
Szczot ka bocz na skła da się z ta le rza, wy ko na ne -
go za zwy czaj z moc ne go two rzy wa lub wo do od -
por nej, drew nia nej sklej ki. Na to miast w za leż no -
ści od ro dza ju prze nie sie nia na pę du na szczot kę,
wy ko ny wa ne są one z róż nych ma te ria łów, któ re
ma ją wpływ na ich wa gę.

Ma te ria ła mi uży wa ny mi do pro duk cji (na bi ja nia)
szczo tek bocz nych są:
• po li pro py len o gru bo ści 0,5 mm – 2,5 mm,
• po lia mid (ny lon) o gru bo ści 0,5 – 2,5 mm,
• PES – mie szan ka ma te ria łów róż nych gru bo ści,
• drut fa lo wa ny o gru bo ści 0,45 mm – 0,7 mm,
• drut pła ski.

Szczot ki stan dar do we na bi ja ne po li pro py le nem,
po lia mi dem lub mie szan ką PES sto su je się do za -
mia ta nia lek kich za nie czysz czeń (róż ne go ro dza -
ju py ły lub drob ny pia sek) w środ ku obiek tów ta -
kich jak: ma ga zy ny, ha le prze my sło we, hur tow nie,
a tak że na te re nach ze wnętrz nych o ma łym za nie -
czysz cze niu. Z ko lei szczot ki mik so we na bi ja ne są
wło siem z two rzy wa oraz dru tem okrą głym lub
pła skim wy mie sza ny mi w od po wied nim sto sun ku
wa go wym. Są bar dziej agre syw ne w dzia ła niu
i prze zna czo ne do usu wa nia więk szych za nie -
czysz czeń – ka mie ni, ka wał ków drew na lub in -
nych przed mio tów. Na da ją się do sto so wa nia
na be to nie, ko st ce bru ko wej i in nych twar dych po -
wierzch niach. Sto so wa nie ich na wraż li wych po -
wierzch niach mo że do pro wa dzić do za ry so wań.
Na to miast szczot ki na bi ja ne sa mym dru tem pła -
skim są sto so wa ne tyl ko w za mia tar kach du żych,
prze my sło wych oraz za mia tar kach ko mu nal nych.
Są to szczot ki bar dzo agre syw ne, prze zna czo ne
do usu wa nia du żych ilo ści za nie czysz czeń
przy kra węż ni kach.
Szczot ka wal co wa głów na jest prze zna czo na do do -
kład ne go usu nię cia wszyst kich za nie czysz czeń,
któ re po ja wią się na tra sie prze jaz du za mia tar ki.
Pod czas pra cy szczot ki głów nej za nie czysz cze nia
wmia ta ne są do po jem ni ka na za nie czysz cze nia.
Szczot ka wal co wa skła da się z tu lei z moc ne go
two rzy wa, w któ rej na wier co ne są otwo ry prze -
zna czo ne do osa dze nia w nich róż nych ro dza jów

MASZYNY KOMUNALNE
www.kastell.pl

Opty mal ne szczot ki do za mia ta rek
Za mia tar ki to uni wer sal ne ma szy ny, któ re po ma ga ją usu nąć róż ne luź ne za nie czysz cze nia z po -
wierzch ni znaj du ją cych się za rów no we wnątrz bu dyn ków, np. hal pro duk cyj nych czy ma ga zy -
nów, jak i z te re nów ze wnętrz nych, ta kich jak par kin gi, ścież ki osie dlo we, pla ce, chod ni ki oraz
uli ce. Róż no rod ność za dań spra wia, że aby uzy skać opty mal ne wy ni ki na le ży do po szcze gól -
nych prac do brać ma szy nę nie tyl ko wła ści wą, ale też wy po sa żo ną w od po wied nią szczot kę.

d Szczotka walcowa
– KASTELL

f Szczotka talerzowa 
– drut - KASTELL

a Szczotka walcowa 
– KASTELL

https://kastell.pl/
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ma te ria łów. Sto so wa ne by ły rów nież tu le je
z drew na lub kar to nu. Każ da szczot ka ma za mon -
to wa ne po bo kach mo co wa nia do prze nie sie nia
na pę du. Więk szość pro du cen tów sto su je róż ne
roz wią za nia, co zmu sza nas do za ku pu szczo tek
w ich sie ciach dys try bu cji. Je śli nie chce my ku -
po wać no wej szczot ki, mo że my pod dać sta rą
pro ce so wi re ge ne ra cji, w któ rym zu ży te wło sie
jest usu wa ne i za stą pio ne no wym.
W za mia tar kach pcha nych sto so wa ne są szczot -
ki skła da ją ce się z tu lei dzie lo nych. Są to dwie po -
łów ki szczot ki skrę co ne ze so bą śru ba mi w ca -
łość. Mi nu sem te go roz wią za nia jest brak w więk -
szo ści szczo tek moż li wo ści re ge ne ra cji z po wo -
du bar dzo cien kich ścia nek tu lei.
Ma te ria ły sto so wa ne do na bi ja nia szczo tek wal -
co wych to: po li pro py len o gru bo ści 0,3÷2,5 mm,
po lia mid (ny lon) o gru bo ści 0,3÷2,5 mm,
PES – mie szan ka ma te ria łów róż nych gru bo ści,
wło sie na tu ral ne, drut fa lo wa ny o gru bo ści
0.45÷0,7 mm, drut pła ski – mo de le DU LE VO.
Szczot ki wal co we z na bi ciem PES lub Na tu ral nym
do sko na le na da ją się na po wierzch nie wraż li we,
o wy so kim stan dar dzie wy koń cze nia, np. ka mień,
po sadz ki ży wicz ne, eg zo tycz ne drew no, pa ne le.
Szczot ki wal co we na bi ja ne ma te ria ła mi PPN oraz
NY LO NEM o gru bo ściach od 0,7 mm do 2,5 mm
ma ją za sto so wa nie do usu wa nia więk szych, luź -
nych ka wał ków za nie czysz czeń.
Szczot ki na bi ja ne ma te ria ła mi PPN, NY LO NEM
w po łą cze niu z dru tem gru bo ści od 0,45
do 0,7 mm po zwa la ją nam usu nąć (pod nieść)
z za mia ta nej po wierzch ni wszel kie luź no przy war -
te lub cięż kie ka wał ki za nie czysz czeń, np. ka wał -
ki pa let drew nia nych, płyt, pły tek ce ra micz nych,
ce gieł itp. Z tych po wo dów w ta kie szczot ki po -
win ny być wy po sa ża ne za mia tar ki pra cu ją ce
w ma ga zy nach czy ha lach pro duk cyj nych.
Pod su mo wu jąc moż na stwier dzić, że na spraw -
ność za mia tar ki ma ją wpływ wła ści wie do bra ne
szczot ki oraz ope ra tor, któ ry umie prze pro wa dzić
re gu la cję szczo tek w trak cie eks plo ata cji. Pra wi -
dło wo wy re gu lo wa na szczot ka za mia ta po wierzch -
nię koń ców ka mi wło sia. Zbyt moc ne ob ni ża nie

szczot ki wzglę dem pod ło ża do pro wa dza do pod -
wi ja nia się wło sia szczot ki, co osła bia jej zdol ność
do usu wa nia za nie czysz czeń. Wła ści wa re gu la cja
po zwo li zu żyć szczot ki w pra wi dło wy spo sób, co
za gwa ran tu je opty mal ne kosz ty eks plo ata cji.
Szczot ki bocz ne na le ży wy mie nić wte dy, kie dy
wsku tek eks plo ata cji wło sie skró ci się o po ło wę.
Jed nak nie do ty czy to szczo tek bocz nych uży wa -
nych w mniej szych za mia tar kach, któ rych śred ni -
ca ta le rza nie prze kra cza 220 mm, gdyż w tym
przy pad ku wy mia na jest nie opła cal na. Na to miast
przy więk szych śred ni cach za bieg ten przy nie sie
wy mier ne ko rzy ści fi nan so we. Z ko lei w szczot -
kach wal co wych wy mie nia my wło sie, gdy ich dłu -
gość osią gnie 1/3 wiel ko ści po cząt ko wej. Na le ży
o tym pa mię tać po nie waż wło sie szczot ki nie mo -
że być star te do sa me go koń ca, gdyż po zba wi -
my się moż li wo ści usu nię cia zu ży te go wło sia z tu -
lei i tym sa mym moż li wo ści jej re ge ne ra cji.

Jarosław Zawadzki 
Dyrektor ds. Technicznych Spółki Kastell

a Szczotki wieńcowe KASTELL

a Szczotka walcowa 
– KASTELL

f Szczotka talerzowa 
– MIX – KASTELL

f Szczotka talerzowa 
– PPN – KASTELL
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MIC 34C to wie lo za da nio wy po jazd do róż no rod -
nych prac ko mu nal nych, któ ry prze zna czo ny jest
do ca ło rocz ne go użyt ko wa nia. W za leż no ści
od za sto so wa nych na rzę dzi, ma szy na mo że peł -
nić ro lę za mia tar ki, od śnie żar ki, so lar ki/pia skar ki,
ko siar ki roz drab nia ją cej lub zbie ra ją cej po kos
a tak że funk cjo nal nej miej skiej szo ro war ki.
Przede wszyst kim słu ży ja ko no śnik na rzę dzi
do utrzy ma nia te re nów miej skich i gmin nych
w tym: ulic, chod ni ków, pla ców, par ków, dwor -
ców, lot nisk czy osie dli. 
Do utrzy ma nia ko mu nal nych te re nów zie lo nych,
Kärcher ofe ru je ca łe spek trum wy po sa że nia.
Dzię ki te mu, za miast kil ku urzą dzeń po trze bu je -
my jed nego, a je go za kup szyb ko się zwra ca.
Opcjo nal ny mi na rzę dzia mi, w któ re war to wy po -
sa żyć no śnik na rzę dzi MIC jest m.in. ko siar ka
z sys te mem trzech ostrzy, wy rzu tem tyl nym i hy -
drau licz ną re gu la cją wy so ko ści ko sze nia, któ ra
do brze spraw dza się za rów no na śred nich jak
i bar dzo du żych po wierzch niach tra wia stych.
Do przy ci na nia ży wo pło tów Kärcher po le ca try -
mer na wy się gni ku, któ ry uła twia rów ne i szyb kie
strzy że nie krze wów, a ste ro wa nie przy po mo cy
wy god ne go joy stic ka gwa ran tu je ła twą i pre cy -
zyj ną ob słu gę osprzę tu.
Za mia tar ka MC 50 Ad van ced to ma szy na, któ ra
do sko na le ra dzi so bie ze sprzą ta niem dróg pu -
blicz nych, ulic, pla ców miej skich, par ków, dwor -
ców i in nych te re nów ze wnętrz nych.

Mo del ten po sia da na pęd na czte ry ko ła i jest wy -
po sa żo ny w sil nik Die s la 19,2 kW, dzię ki cze mu
bez pro ble mu po ko nu je po chy ło ści do 25%. Pręd -
kość prze jaz do wa 20 km/h po zwa la na bar dzo
spraw ne prze miesz cza nie się za mia tar ki w te re nie. 
Do dat ko wo ma szy na wy po sa żo na jest w przy ja -
zny dla śro do wi ska sil nik STA GE IIIA. Do osią -
gnię cia mak sy mal nych pa ra me trów pra cy wy star -
czy ¾ mo cy sil ni ka, co znacz nie zmniej sza zu ży -
cie pa li wa a co za tym idzie tak że ilość spa lin.
Urzą dze nie jest więc nie tyl ko przy ja zne dla śro -
do wi ska ale rów nież po zwa la na opty ma li za cję
kosz tów eks plo ata cyj nych.
W za mia tar ce znacz nie udo sko na lo no sys tem za -
mia ta nia, mia no wi cie szczot ki umo co wa ne zo sta -
ły w spo sób pły wa ją cy, a au to ma tycz na re gu la -
cja do ci sku przy po mo cy sys te mu od cią ża ją ce go
po zwa la na mniej sze zu ży cie szczo tek oraz in -
nych ele men tów eks plo ata cyj nych. Sze ro kość
za mia ta nia MC 50 wy no szą ca od 140 do 200 cm
(po do po sa że niu w trze cią szczot kę) za pew nia
bar dzo wy so ką wy daj ność pra cy już przy jed no -
krot nym prze jeź dzie.
Za rów no MIC 34C jak i za mia tar ka miej ska MC 50
Ad van ced są do sko na łym roz wią za niem dla sa -
mo rzą dów te ry to rial nych, firm świad czą cych usłu -
gi ko mu nal ne i za rzą dza ją cych nie ru cho mo ścia -
mi oraz sze ro ko po ję te go prze my słu.

Kla sa sa ma w so bie 
– kom pak to we ma szy ny ko mu nal ne Kärcher
Do utrzy ma nia te re nów miej skich przez ca ły rok Kärcher ofe ru je bo ga ty wy bór ma szyn. Osob -
na ka te go rią są mniej sze, bar dziej zwrot ne kom pak to we ma szy ny, ta kie jak za mia tar ka miej ska
MC 50 Ad van ced lub no śnik na rzę dzi MIC 34. Ma szy ny te są nie za wod ne i ma ją, dzię ki do dat -
ko we mu osprzę to wi, w któ ry moż na je wy po sa żyć, bar dzo sze ro kie spek trum za sto so wań. War -
to po znać ich za le ty, by pro fe sjo nal nie dbać o czy stość i po rzą dek w mie ście. 

a No śnik na rzę dzi MIC 34, to
uni wer sal na ma szy na, któ ra
po mo że za dbać o po rzą dek
przez ca ły rok, gdyż w za leż -
no ści od za sto so wa ne go
osprzę tu peł ni ro lę za mia tar -
ki, ale tak że ko siar ki, od śnie -
żar ki oraz so lar ki/pia skar ki

s Za mia tar ka miej ska MC 50
dzię ki za sto so wa nym roz -
wią za niom nie tyl ko gwa ran -
tu je wy so ką ja kość pra cy już
przy jed no krot nym prze jeź -
dzie, ale jed no cze śnie za -
pew nia opty mal ne kosz ty
eks plo ata cyj ne

https://www.kaercher.com/pl/
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Aebi Schmidt nie tyl ko ofe ru je sze ro ką ga mę za -
mia ta rek, ale też ich ma szy ny to ści sła czo łów ka
pod wzglę dem sto so wa nych roz wią zań tech no lo -
gicz nych. Do sko na łym przy kła dem sto so wa nia in -
no wa cyj nych roz wią zań jest kom pak to wa za mia -
tar ka Swin go 200+, wy daj na, zwrot na i bar dzo
kom for to wa, ide al na do ob sza rów miej skich.
Umoż li wia za mia ta nie ulic, dróg i pla ców, zaś dzię -
ki ob ni ża ne mu pod wo ziu tak że ga ra ży wie lo po zio -
mo wych oraz ga ra ży pod ziem nych. Za mon to wa -
ne na fron cie po jaz du szczot ki ma ją licz ne moż li -
wo ści usta wień, co znacz nie zwięk sza za kres wy -
ko ny wa nych prac. Wy po sa żo na jest w du ży zbior -
nik na zmiot ki o po jem no ści 2,0 m3, dzię ki cze mu
mo że sprzą tać na du żych od cin kach, w wy dłu żo -
nych cy klach pra cy. Po za tym wy róż nia ją bar dzo
ma ła ma sa wła sna, któ ra umoż li wia pra cę na pod -
ło żach o wraż li wej po wierzch ni oraz na chod ni -
kach.  Wy róż nia ją też mo du ło wa kon struk cja, któ -
ra do stęp na jest w licz nych wa rian tach za wie sze -
nia, sys te mów za mia ta nia oraz ukła dów kie ro wa -
nia. Ma szy ny Swin go ofe ru ją kil ka stop ni wy daj -
no ści za mia ta nia, co gwa ran tu je sku tecz ną pra cę,
a jed no cze śnie wy róż niają się ni skim po zio mem
ha ła su. Przy usta wie niu stan dar do wym wy daj no -
ści za mia ta nia ma szy na ge ne ru je za le d wie 99 dB,
a to umoż li wia pra cę o każ dej po rze dnia.
Ope ra cja za mia ta nia prze pro wa dza na jest w po łą -
cze niu z uży ciem wo dy obie go wej, łą czą cej się
z ze bra ny mi śmie cia mi. W tym ce lu wy ko rzy sty -
wa ny jest sys tem cyr ku la cji wo dy pod ci śnie niem
wy po sa żo ny w układ se pa ra cji i od zy ski wa nia wo -
dy. Dzię ki nie mu do śro do wi ska tra fia wy łącz nie
po wie trze o ni skim po zio mie za py le nia. Na ko -
rzyst ny bi lans śro do wi sko wy wpływ ma tak że fakt,
że ma szy na wy po sa żo na jest w ni skoemi syj ny sil -

nik EuroMot 3B lub sil nik wy so ko pręż ny zgod ny
z wy mo ga mi nor my emi sji spa lin Eu ro -6. Ci cho -
bież ny sil nik du żej mo cy po zwa la do trzeć na miej -
sce pro wa dze nia prac z pręd ko ścią do 50 km/h.
Po nad to za mia tar ka Swin go 200+ w od po wied niej
kon fi gu ra cji mo że zo stać wy ko rzy sta na do czysz -
cze nia row ków szyn tram wa jo wychKo lej ną sa mo -
jezd ną, kom pak to wą za mia tar ką Schmid ta jest mo -
del Cle an go 500. Mi mo kom pak to wych wy mia rów
wy po sa żo na zo sta ła w zbior nik na zmiot ki o po -
jem no ści ok. 4 m³, czy li po jem ność użyt ko wą ty -
po wą dla du żych za mia ta rek mon to wa nych
na pod wo ziach. Ta wy daj na maszyna wy ko rzy sty -
wa na jest do czysz cze nia ulic w mia stach oraz
na te re nach prze my sło wych. Ela stycz ne szczot ki
umoż li wia ją róż ne sze ro ko ści za mia ta nia, a tym sa -
mym opty mal ne do pa so wa nie do in dy wi du al nych
wa run ków dro go wych. Za mia tar ka Cle an go wy po -
sa żo na jest w wy so ko wy daj ną dmu cha wę o wy dat -
ku 14.000 m3/h. Dzię ki otwo rowi za sy sa nia o sze -
ro ko ści 670 mm i sze ro kiej kla pie za mia tar ka przy -
sto so wa na jest tak że do zbie ra nia du żych śmie ci.
Tak jak i w in nych mo de lach za dba no o wy god ne
i er go no micz ne miej sce pra cy ope ra to ra. Ela stycz -
nie uło ży sko wa na ka bi na wy po sa żo na jest w dwa
miej sca, a prze szkle nie we wszyst kich kie run kach
za pew nia nie ogra ni czo ną wi docz ność. 
Na to miast do szyb kie go i sku tecz ne go usu wa nia
za nie czysz czeń o du żych ga ba ry tach do sko na le
na da je się za mia tar ka cią gnio na Wa sa 300+. Ma -
szy na wy po sa żo na w zbior nik na zmiot ki o po jem -
no ści 3 m3, zbior ni ki wo dy 1.100 li trów, mo że za -
mia tać na sze ro ko ści 2.400 mm, uzy sku jąc wy daj -
ność do 48.000 m2/h Do za mia ta nia słu żą dwie
szczot ki ta le rzo we umiesz czo ne z przo du,
przed osią za mia tar ki, oraz szczot ka wal co wa za -

MASZYNY KOMUNALNE
www.aebi-schmidt.pl

Li der in no wa cyj no ści i wszech stron no ści
Utrzy ma nie w czy sto ści dróg, ulic, ście żek ro we ro wych, par kin gów, chod ni ków i in nych cią -
gów ko mu ni ka cyj nych to jed no z naj waż niej szych i naj trud niej szych za dań, z ja ki mi mu szą się
upo rać służ by ko mu nal ne. Dziś trud no so bie wy obra zić, aby tak roz le głe i róż no rod ne po -
wierzch nie moż na by ło efek tyw nie oczysz czać bez uży cia spe cja li stycz nych ma szyn. Naj le piej
w te go ro dza ju pra cach spraw dza ją się za mia tar ki, a wio dą cym pro du cen tem jest fir ma Aebi
Schmidt, któ ra ma w ofer cie naj więk szą na świe cie ga mę tych ma szyn.

s Mi mo kom pak to wych wy -
mia rów za mia tar ka  Cle an -
go 500 wy po sa żo na zo sta ła
w zbior nik na zmiot ki o po -
jem no ści ok. 4 m³, czy li po -
jem ność użyt ko wą ty po wą
dla du żych za mia ta rek mon -
to wa nych na pod wo ziach.

a Dzię ki kom pak to wym wy mia -
rom ma szy na Swin go 200+
jest zwrot na, ob szar za sto -
so wań obej mu je tym sa mym
za rów no du że po wierzch -
nie, jak i wą skie prze jaz dy.

https://www.aebi-schmidt.com/de/home
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mon to wa na za osią. Śla dy za mia ta nia szczo tek ta -
le rzo wych i szczot ki wal co wej po kry wa ją się na -
wza jem, co za pew nia do kład ne czysz cze nie na ca -
łej sze ro ko ści.  Cią gnio ne szczot ki ta le rzo we, dzię -
ki spe cjal ne mu sys te mo wi za wie sze nia, do kład nie
do pa so wu ją się do za mia ta nej na wierzch ni,
a w przy pad ku na je cha nia na prze szko dę za wsze
prze su ną się nad nią nie po wo du jąc uszkodzenia
maszyny. Za mia tar ki me cha nicz ne pra cu jąc bez
tur bi ny za sy sa ją cej, nie wy rzu ca ją ra zem z wy dmu -
chi wa nym po wie trzem du żych ilo ści drob nych czą -
ste czek py łu i ku rzu. Obok moż li wych skut ków
zdro wot nych ma to rów nież du że zna cze nie wo bec
co raz bar dziej ostrych prze pi sów o ochro nie śro -
do wi ska. Dzię ki od po wied niej kon struk cji dy sz la,
za mia tar ka ide al nie spraw dza się pod czas pra cy
na cia snych za krę tach. Po za tym kon struk cja dy sz -
la oraz nie wiel ka moc po trzeb na do na pę du umoż -
li wia za mia tar ce współ pra cę z wie lo ma cią gni ka mi.
In ne moż li wo ści ofe ru ją za mia tar ki SK 600/660/700.
Zo sta ły za bu do wa ne na pod wo ziach se ryj nie pro -
du ko wa nych sa mo cho dów cię ża ro wych o do pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej od 15 do 18 ton. Po jem -
no ści zbior ni ków na zmiot ki wy no szą od 6,0 do 7,0
m³, a usu wa ją me cha nicz nie nie czy sto ści – za leż -
nie od wy po sa że nia – na sze ro ko ści do 3500 mm.
Wszyst kie ze spo ły za mia ta ją ce, czy li: szczot ki ta -
le rzo we, szczot ka wal co wa na gar nia ją ca oraz ele -
ment za sy sa ją cy ze szczot ką wal co wą są cią gnio -
ne. Za sto so wa nie pa kie tu tłu mią ce go ha łas umoż -

li wia pra cę za mia tar ką rów nież w go dzi nach noc -
nych. Wy po sa że nie za mia tar ki w filtr czą stek sta -
łych PM 10, spra wia, że speł nia ona rów nież wy -
tycz ne do ty czą ce ochro ny śro do wi ska w za kre sie
za py le nia. Obok ty po we go za mia ta nia, zamiatarki
samochodowe Schmidt moż na wy ko rzy sty wać
rów nież do wie lu in nych za dań. Za sto so wa nie do -
dat ko wej szczot ki przed niej, po za zwięk sze niem
za się gu pra cy, umoż li wia za mia ta nie kra węż ni ków
lub usu wa nie ziel ska. Bel ka zmy wa ją ca, zmniej -
sza jąc sto pień za py le nia, mo że być sto so wa na
do my cia sil nie za bru dzo nych na wierzch ni. Za -
mon to wa nie in sta la cji za sy sa ją cej z ty łu, o sze ro -
ko ści ro bo czej 2500 mm, wy po sa żo nej w czte ry
dy sze wod ne i dwa wę że za sy sa ją ce o du żej śred -
ni cy, umoż li wia usu wa nie róż ne go ro dza ju roz le -
wisk jak np. plam ole ju lub gli ko lu na lot ni skach. 

a Za sto so wa ne w ma szy nie
Wa sa 300+ cią gnio ne
szczot ki ta le rzo we dzię ki
spe cjal ne mu sys te mo wi za -
wie sze nia do kład nie do pa -
so wu ją się do za mia ta nej na -
wierzch ni, a w przy pad ku na -
je cha nia na prze szko dę za -
wsze prze su ną się nad nią,
nie po wo du jąc żad ne go
uszko dze nia ma szy ny.

https://www.aebi-schmidt.com/de/home


28 Pośrednik Komunalny

Du ża po wierzch nia we wnętrz nych dróg i ście żek
i bli sko dwa mi lio ny rocz nie od wie dza ją cych
Ener gy lan dię spra wia ją, że utrzy ma nie te re nu
w na le ży tym sta nie nie jest moż li we za po mo cą
przy sło wio wej mio tły. Do te go nie zbęd ne są ma -
szy ny zwrot ne, szyb kie i uni wer sal ne. A ta ka wła -
śnie jest ła do war ka ko ło wa Wac ker Neu son
WL 28, któ ra naj pierw pod da na zo sta ła grun tow -
nym te stom na te re nie obiek tu, by w ich rezultacie
zo stać za ku pio na na wła sność. 
– Tak na praw dę park roz ryw ki wy my śli ły mo je
dzie ci. Pod czas za gra ni czne go, wa ka cyj ne go wy -

jaz du za py ta ły, dla cze go w Pol sce nie ma par ku
roz ryw ki. Za sta no wi łem się i nie po tra fi łem zna leźć
na to od po wie dzi. Po my śla łem też, że sko ro brak
ta kie go miej sca w na szym kra ju, to mo że war to je
stwo rzyć. Tak to się wszyst ko za czę ło, tak po wsta -
ła, a w za sa dzie cią gle po wsta je, Ener gy lan dia.
Mo je dzie ci oka za ły się naj lep szy mi kon sul tan ta mi
te go pro jek tu. Sta ło się tak z bar dzo pro ste go po -
wo du, dzie ci są szcze re, nie kal ku lu ją, a za wsze
pro sto z mo stu mó wią, co im się po do ba, a co
nie – mó wi Ma rek Go czał, wła ści ciel par ku roz -
ryw ki Ener gy lan dia.
A sko ro już mo wa o szcze ro ści, Mar ka Go cza ła za py -
ta li śmy o po wo dy, któ re kie ro wa ły nim przy wy bo rze
mar ki Wac ker Neu son. Wła ści ciel Ener gy lan dii nie
zwle kał ani chwi li z od po wie dzią: – Je den z pod wy -
ko naw ców pra cu ją cy swe go cza su na bu do wie na -
sze go par ku wy ko rzy sty wał kil ka ma szyn Wac ker Neu -
son, mia łem więc moż li wość co dzien nej ob ser wa cji
ich dzia ła nia. De cy du ją ce zna cze nie przy wy bo rze
mar ki miał dla mnie do bry kon takt ze sprze da ją cym,
a w dal szej ko lej no ści wa run ki gwa ran cji i ob słu gi
ser wi so wej. Sa ma ma szy na znaj du je się w mo jej hie -
rar chii do pie ro na trze cim miej scu.
Ma rek Go czał ma za sa dę, że ku pu je wy łącz nie no -
we ma szy ny. – Przy za ku pie cięż kie go sprzę tu bar dzo
istot na jest gwa ran cja. Zwra cam uwa gę na ten aspekt
i sta ram się  wy ne go cjo wać, by obo wią zy wa ła jak naj -
dłu żej. Wac ker Neu son za ofe ro wał mi trzy let nią gwa -
ran cję fa brycz ną prze bi ja jąc pod tym wzglę dem in ne

MASZYNY KOMUNALNE
www.wackerneuson.pl

Wac ker -Neu son WL 28 bry lu je w Ener gy lan dii
Zaj mu ją ca dwa dzie ścia sześć hek ta rów Ener gy lan dia to naj więk szy park roz ryw ki w Pol sce.
Pod czas po wsta nia obiek tu du ży udział w pra cach bu dow la nych mia ło dwa dzie ścia ma szyn
Wac ker Neu son. Spraw dzi ły się one na ty le do brze, że wła ści ciel Ener gy lan dii po sta no wił
zakupić ładowarkę WL 28 do prac zwią za nych z co dzien nym utrzy ma niem roz le głych te re nów 

s Wła ści ciel Ener gy lan dii Ma -
rek Go czał bar dzo lu bi
wszel kie go ro dza ju ma szy ny
bu dow la ne, nic dziw ne go
za tem, że ob słu ga ła do war -
ki WL 28 spra wia ła mu praw -
dzi wą przy jem ność

http://www.wackerneuson.pl/pl/home/?sl=1


Pośrednik Komunalny  29

MASZYNY KOMUNALNE

ofer ty. Za kup ma szy ny na ta kich wa run kach sta no wi
dla mnie naj ko rzyst niej sze roz wią za nie. I w efek cie naj -
tań sze, na wet je że li ta ki za kup wy ma ga wy ło że nia po -
kaź nej kwo ty – tłu ma czy wła ści ciel ma szy ny WL 28.
Mi mo nie wiel kich ga ba ry tów moż li wo ści ła do war -
ki są im po nu ją ce. Ma szy na o ma sie nie wie le prze -
kra cza ją cej trzy to ny bez pro ble mu ra dzi so bie
z wa żą cą 1.600 kg pa le tą kost ki bru ko wej. Dzię ki
kom pak to wym ga ba ry tom i wy so ko ści prze jaz du
po ni żej 2,3 me tra wje dzie wła ści wie wszę dzie.
Dzię ki zgi na ne mu wa ha dło wo ukła do wi kie row ni -
cze mu ma szy na jest wy jąt ko wo zwrot na. Moż -
na nią ła two ma new ro wać i po ko ny wać za krę -
ty. Wszyst kie czte ry ko ła po zo sta ją w sta łym kon -
tak cie z pod ło żem, a ma szy na po ru sza się pew -
nie, nie nisz cząc przy tym na wierzch ni. – Nie bez

po wo du za ofe ro wa li śmy wła ści cie lo wi Ener gy lan -
dii ła do war kę WL 28. Oprócz stan dar do wych na -
rzę dzi ro bo czych, ja ki mi są łyż ka i wi dły, ma szy -
na mo że być wy ko rzy sty sa na z nie zwy kle sze ro ką
ga mą osprzę tu, trak to wać ją za tem na le ży, ja ko
nie zwy le efek tyw ny no śnik na rzę dzi. Je że li cho dzi
o osprzęt, to użyt kow nik ma na praw dę z cze go wy -
bie rać. Mo że ko rzy stać z za mia tar ki, ko siar ki i po -
sy py war ki a tak że z ca łej ga my ły żek, róż ne go ro -
dza ju płu gów śnież nych, ra mie nia ko pią ce go,
wiert ni cy a na wet fre zar ki do as fal tu. Wszyst ko to
spra wia, że w su mie nie wiel ka ma szy na uka zu je
się nam w zu peł nie no wym świe tle. Mo że być wy -
ko rzy sty wa na na róż ne spo so by przez ca ły
rok – tłu ma czy Sła wo mir Tra wic ki, dy rek tor sprze -
da ży w fir mie Wac ker Neu son Pol ska.

d Ła do war ka Wac ker Neu son
WL 28 wy po sa żo na w łyż kę,
wi dły, ko siar kę i za mia tar kę
spraw dza się w co dzien nym
utrzy ma niu roz le głe go te re nu

a Ma szy na mo że być wy ko rzy -
sty sa na z nie zwy kle sze ro ką
ga mą osprzę tu, trak to wać ją
za tem na le ży ja ko nie zwy le
efek tyw ny o no śnik na rzę dzi

http://www.wackerneuson.pl/pl/home/?sl=1
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Fir ma Fox Re cy kling na ryn ku su row ców wtór nych
zaistniała już w roku 1991 , a pod sta wo wym ob -
sza rem jej dzia ła nia jest Trój mia sto i je go naj bliż -
sze oko li ce. Głów ną sferą aktywności przed się -
bior stwa jest od biór, a na stęp nie re cy kling su row -
ców wtór nych. Fox Re cy kling od bie ra głów nie fo -
lię, pla sti ki i ma ku la tu rę. Su row ce wtór ne zbie ra ne
są w miej scach ich wy two rze nia, ta kich jak dru kar -
nie, fir my pro duk cyj ne, skle py itp. Na to miast
na te re nie fir my pro wa dzo ny jest też skup in dy wi -
du al ny. W efek cie do fir my tra fia rocz nie oko ło
pięć dzie siąt ty się cy ton su row ca, któ ry po se gre -
go wa ny, tra fia na stęp nie do po now ne go wy ko rzy -
sta nia. A głów ny mi je go od bior ca mi są mię dzy in -
ny mi Mon di Świe cie S.A. i Świe cie Re cy kling Sp.
z o.o. oraz In ter na tio nal Pa per S.A. Kwi dzyn. 
Se gre ga cja tak du żej ilo ści su row ca wy ma ga sto -
so wa nia naj no wo cze śniej szych tech no lo gii,
w tym wy ko rzy sta nia od po wied nich ma szyn,
urzą dzeń i po jaz dów. Fir ma Fox Re cy kling po sia -
da in no wa cyj ne roz wią za nia w tym za kre sie, ale
w pro ce sie se gre ga cji su row ców, po za spe cja li -
stycz ny mi urzą dze nia mi do se pa ra cji od pa dów,
du żą ro lę od gry wa ją po jaz dy i ma szy ny, któ re zaj -
mu ją się ich trans por tem na te re nie za kła du.
Wśród nich bar dzo istot ną ro lę od gry wa te re no -
wy wó zek wi dło wy AU SA.
– Wcze śniej uży wa li śmy wóz ków in nych pro du cen -
tów – To yo ty i Nis sa na. By ły to do bre wóz ki, ale nie
nada wa ły się do pra cy w wa run kach, któ re pa nu ją
u nas. Kon kret nie nie spraw dza ły się na nie rów nym
te re nie i do pie ro za kup wóz ka AU SA w peł ni speł -
nił na sze ocze ki wa nia. Przede wszyst kim dla te go,

że wy po sa żo ny jest w wiel kie ko ła i ma du ży prze -
świt, a to po zwa la mu pra co wać na róż nych, czę -
sto nie rów nych pod ło żach – pod kre śla Ja ro sław
Ma li now ski, Pre zes spół ki Fox Re cy kling.
Wóz ki AU SA cha rak te ry zu ją się nie tyl ko do sko na -
ły mi wła ści wo ścia mi jezd ny mi, ale tak że do pa so -
wa ny mi do po trzeb pa ra me tra mi tech nicz ny mi.
Do na pę du wóz ków uży wa ne są sil ni ki Ku bo ta, któ -
re w za leż no ści od mo de lu dys po nu ją mo cą od 17
do 86 KM, a ich kon struk cja umoż li wia trans port ła -
dun ków od 1200 do 5000 ki lo gra mów. Po za tym

MASZYNY KOMUNALNE
www.polsad.net.pl

Eg za min za eg za mi nem… 
Wóz ki AU SA zda ją je celująco! 
Wy ma ga ją ce wa run ki, ja kie pa nu ją w fir mach zaj mu ją cych się zbie ra niem i re cy klin giem su -
row ców wtór nych wy mu sza ją sto so wa nie ma szyn i urzą dzeń naj wyż szej kla sy. Przed pię cio ma
la ty dzia ła ją ca w tej bran ży Trój miej ska fir ma Fox Re cy kling kom ple tu jąc swój park ma szy no -
wy, zde cy do wa ła się ku pić te re no wy wó zek wi dło wy mar ki AU SA. Per spek ty wa pię cio let nie go
użyt ko wa nia po twier dzi ła, że by ła to traf na de cy zja.

a Du że, te re no we ko ła wóz ka
AU SA oraz wy so ki prze świt
umoż li wia ją mu po ru sza nie
się po nie rów nym, nie utwar -
dzo nym lub błot ni stym te re nie

s Fir ma Fox Re cy kling rocz nie
prze ra bia pięć dzie siąt ty się -
cy ton su row ca

f Wó zek moż na do po sa żyć
w róż ny osprzęt ro bo czy.
W Fox Re cy kling zde cy do wa -
no się na chwy tak umoż li wia -
ją cy trans port bel ma ku la tu ry

http://polsad.net/
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wóz ki do stęp ne są z na pę dem na 2 lub 4 ko ła. War -
to do dać, że w opcji 4x4 na pęd na wszyst kie ko ła
uru cha mia ny jest na żą da nie i w wa run kach nor -
mal nych pra cu je tyl ko jed na oś, a ta kie roz wią za -
nia znacz nie ogra ni cza zu ży cie pa li wa.
– My wy bra li śmy wó zek z na pę dem na 2 ko ła
i o udźwi gu 4 ton, gdyż ta kie pa ra me try są opty mal -
ne w na szej dzia łal no ści. Wó zek pra cu je u nas już 5
lat i prak ty ka po ka za ła, że był to słusz ny wy bór. I to
nie tyl ko ze wzglę du na je go osią gi, ale tak że z po -
wo du je go nie za wod no ści. Przez te 5 lat eks plo ata -
cji nie miał żad nej po waż nej awa rii, wy star czy ły tyl -
ko okre so we prze glą dy i co dzien ne czyn no ści ser -
wi so we – za pew nia pre zes Ma li now ski.
Du ży wpływ na bez a wa ryj ną pra cę wóz ka oraz
bez pro ble mo wą je go ob słu gę ma za sto so wa nie
na pę du hy dro sta tycz ne go. Uła twia on w zde cy -
do wa ny spo sób ste ro wa nie pod sta wo wy mi pa -
ra me tra mi ru cho wy mi wóz ka. Do dat ko wo cha -
rak te ry zu je się ma łą bez wład no ścią ukła du, co
umoż li wia do ko ny wa nie czę stych oraz gwał tow -
nych zmian pręd ko ści i ob cią że nia. W pra cy
na pla cu za ła dun ko wym ma szy nie po ma ga ją
tak że je go kom pak to we wy mia ry i du ża, cha rak -
te ry stycz na dla wóz ków wi dło wych, zwrot ność.
Zwra ca ją uwa gę tak że opły wo we kształ ty za pew -
nia ją ce świet ną wi docz ność śro do wi ska pra cy
oraz efek tow ny po ma rań czo wy ko lor, któ ry spra -
wia, że ma szy na jest do sko na le wi docz na dla in -
nych uczest ni ków ru chu na te re nie sor tow ni. 

– Po za tym na le ży pod kre ślić, że wó zek zo stał bar -
dzo do brze za pro jek to wa ny. Dla przy kła du po dam
za le tę, któ rą w peł ni do ce ni li śmy do pie ro po je go za -
ku pie. Je go kon struk cja – a kon kret nie wy so ki maszt
ze zin te gro wa nym prze su wek bocz nym – umoż li wia
cał ko wi te za ła do wa nie sa mo cho du cię ża ro we go
z jed nej stro ny. A to przy no si du że oszczęd no ści
cza su. Ko lej na ce cha to wy god na, kom for to wa
wręcz, ka bi na ope ra to ra. Wó zek pra cu je przede
wszyst kim w te re nie otwar tym, czy li w róż nych wa -
run kach po go do wych. Dla te go ogrze wa na i do brze
wen ty lo wa na ka bi na oraz moż li wość ste ro wa nia ma -
szy ną przy po mo cy jed ne go joy stic ka, za pew nia
ope ra to ro wi od po wied ni kom fort pra cy – pod su mo -
wu je Ja ro sław Ma li now ski.

a Bez piecz ną sta bil ność ma -
szy ny wraz z pod no szo ny mi
ła dun ka mi wóz ki AU SA osią -
ga ją dzię ki opty mal ne mu
środ ko wi cięż ko ści, sys te -
mo wi za wie sze nia i sze ro -
kim opo nom. Na to miast za -
wie szo na na wzmoc nio nych
mo stach kon struk cja za -
pew nia od po wied nią trwa -
łość i wy trzy ma łość

http://polsad.net/
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Za rzą dza ne przez Pre ze sa Paw ła Woj nę PGK
w Śre mie to jed no z nie licz nych w Pol sce przed -
się biorstw ko mu nal nych, któ re tak chęt nie wy ko -
rzy stu je w swej dzia łal no ści pro eko lo gicz ne roz -
wią za nia. Nie ba ga tel ny wpływ ma na to je go szef,
Pa weł Woj na, któ ry od kil ku na stu lat sta ra się prze -
kształ cić pod le głe mu przed się bior stwo w fir mę nie
tyl ko sku tecz nie za spo ka ja ją cą co dzien ne po trze -
by miesz kań ców, ale przy tym jed no cze śnie mi ni -
mal nie in ge ru ją cą w śro do wi sko na tu ral ne. Do wo -
dem jest cho ciaż by wdro że nie se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów z po dzia łem na czte ry frak cje na dłu go
przed wej ściem w ży cie usta wy w tym za kre sie. To
tyl ko pierw szy z brze gu przy kład, gdyż przed się -
bior stwo do ochro ny śro do wi ska pod cho dzi kom -
plek so wo, po czy na jąc od edu ka cji, a koń cząc
na wpro wa dza niu eko lo gicz nych tech no lo gii.
Do brym przy kła dem tych ostat nich mo gą być in -
we sty cje w ba zę trans por to wą przed się bior stwa.
PGK w Śre mie od lat jest otwar te na sto so wa nie
al ter na tyw nych pa liw, szcze gól nie CNG, cze go
do wo dem są wła sne sta cje tan ko wa nia tym pa li -
wem i sys te ma tycz nie po więk sza na licz ba sa mo -
cho dów na pę dza nych ga zem. I tak prze ka za na
śmie ciar ka na pod wo ziu ga my D 26 Wi de P6x2/6
CNG to ko lej ny samochód Re nault Trucks we flo -
cie PGK Śrem, ale pierw szy tej mar ki na pę dza ny
ga zem ziem nym. To rów nież pierw szy po jazd
CNG Re nault Trucks sprze da ny w Pol sce.
– Za kup śmie ciar ki na pę dza nej ga zem to wy nik
kon se kwent nie re ali zo wa nej – i to już od kil ku na stu
lat – stra te gii wdra ża nia eko lo gicz nych roz wią zań
w dzia łal ność na sze go przed się bior stwa. Uwa żam
zresz tą, że dla przed się bior stwa zaj mu ją ce go się
go spo dar ką od pa da mi ko mu nal ny mi to na tu ral ny
i oczy wi sty kie ru nek. Fak tycz nie na sze de cy zje
w tym za kre sie czę sto wręcz wy prze dza ją re gu la -
cje praw ne, któ re ob li gu ją przed się bior stwa

do eko lo gicz nych dzia łań. My wy cho dzi my z za ło -
że nia, że z nie któ ry mi de cy zja mi nie war to cze kać,
gdyż do bre roz wią za nia na le ży wpro wa dzać, jak
naj szyb ciej. Tak by ło mię dzy in ny mi z po sta no wie -
niem za ku pu pierw sze go sa mo cho du na pę dza ne -
go ga zem. Do cie ra ły wte dy do mnie opi nie, że to
du że ry zy ko, że nie war to itp. Na to miast oka za ło się,
że by ła to świet na de cy zja i obec nie użyt ku je my już
sześć sa mo cho dów z na pę dem CNG – pod su mo -
wu je Pa weł Woj na, Pre zes PGK Śrem.
Najnowszy na by tek śrem skiej fir my to po jazd na -
pę dza ny  pro du ko wa nym przez Cum min sa, sil ni -
kiem NGT9 o po jem no ści 8,9 litra. Osią ga on
moc 325 KM (239 kW), a mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy 1.360 Nm ge ne ru je w za kre sie od 1.300
do 1.400 obr./min. W tym po jeź dzie tak „krót ki” za -
kres nie jest jed nak pro ble mem – Re nault Trucks za -
sto so wa ło w nim bo wiem au to ma tycz ną, sześciobie -
go wą skrzy nię bie gów Al li son 3200V ze zmien ni kiem
mo men tu ob ro to we go, któ ra dzię ki prze ło że niu
1:1,93 za pew nia cię ża rów ce bar dzo do bre pa ra me -
try trak cyj ne. Ste ro wa na jest, pa ne lem przy ci sko -
wym w ka bi nie. Ob słu ga te go po jaz du dla kie row cy
nie róż ni się nie mal ni czym w sto sun ku do D Wi de
za si la ne go jed nost ką wy so ko pręż ną. Je dy na ob słu -
go wa „in ność” to spo sób tan ko wa nia. Zbior ni ki ga -
zu ziem ne go umiesz czo ne są po obu stro nach po -
jaz du osło nię te po kry wa mi z two rzy wa sztucz ne go.
Miesz czą ilość CNG rów no waż ną ener ge tycz nie 90
(przy 2 x 3 bu tlach) lub 120 litrów (2 x 4 bu tlach) ole -
ju na pę do we go. W pierw szej wer sji za pew nia to po -
jaz do wi za sięg po nad 300 kilometrów. – Bar dzo du -
że za in te re so wa nie „ga zow ca mi” wy ni ka ze wzglę -

POJAZDY KOMUNALNE
www.renault-trucks.pl

Eko Re nault dla Eko fir my
Pierw sze sprze da ne w Pol sce Re nault Trucks na pę dza ne ga zem tra fi ło do Przed się bior stwa
Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śre mie. I nie jest to dzie łem przy pad ku, gdyż w dzie dzi nie wy ko rzy -
sty wa nia eko lo gicz nych roz wią zań PGK Śrem mo że być wzo rem dla in nych.

s W uro czystym prze ka za niu klu -
czy ków udział wzię li: (od le -
wej) Adam Le wan dow -
ski – bur mistrz Śre mu, Pa weł
Woj na – pre zes PGK Śrem, Ewa
Je zier ska – dy rek tor sprze da ży
Re nault Trucks Pol ska oraz
Ar tur Bar to sie wicz – szef dzia łu
sprze da ży pod wo zi w Re nault
Trucks Pol ska

a No wy na by tek PGK w Śre -
mie to Re nault na pę dza ne
sil ni kiem Cum min sa o mo -
cy 325 KM, a mak sy mal ny
mo ment ob ro to wy 1360 Nm
ge ne ru je w za kre sie
od 1.300 do 1.400 obr./min

http://www.renault-trucks.pl/
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du na wie le za let ta kich po jaz dów. Są one wpraw -
dzie droż sze w za ku pie od tych za si la nych ole jem
na pę do wym, ale w bran ży ko mu nal nej po jaz dy
eks plo atu je się ok. 15 lat. Dzię ki te mu, że koszt
pa li wa ga zo we go jest o ok. 30% niż szy niż w przy -
pad ku die sla, róż ni ca w ce nie za ku pu zwra ca się
po ok. 5 la tach, a po tem to już czy sty zysk. Po za
tym sil nik ga zo wy nie emi tu je czą stek sta łych,
więc na dłu gie la ta od pa da pro blem zwią za ny
z za nie czysz cze niem po wie trza. Jest też o wie le
cich szy od wy so ko pręż nych, a więc mniej uciąż li -
wy dla oto cze nia. Przed się bior cy, któ rzy już ko rzy -
sta ją z po jaz dów CNG mó wią też o tym, że dzię ki
nim znik nął pro blem kra dzie ży pa li wa. To wszyst -
ko jest po twier dzo ne w prak ty ce – twier dzi Ar tur
Bar to sie wicz, szef dzia łu sprze da ży pod wo zi
w Re nault Trucks Pol ska. 
Ga ma Re nault se rii D Wi de 2,3 to po jaz dy o bar -
dzo moc nej kon struk cji i z wy god ną, sze ro ką
na 2,3 m, ka bi ną. Prze zna czo ne są do wy ko ny -
wa nia róż no rod nych za dań, mię dzy in ny mi, ja ko
no śni ki nad wo zi ko mu nal nych. Pre zen to wa ny
w Śre mie sa mo chód wy stę pu je w kon fi gu ra -
cji 6x2, ma na pęd na dru gą oś i wle czo ną, skręt -
ną trze cią oś, a to w znacznym stopniu pod no si
je go zdol no ści ma new ro we.
Przed nia oś sa mo cho du za wie szo na jest na pa ra -
bo licz nych re so rach pió ro wych, współ pra cu ją cych
ze sta bi li za to rem. Na to miast ca łe tyl ne za wie sze -
nie jest pneu ma tycz ne i wy po sa żo ne w zdal ne po -
zio mo wa nie. Roz staw osi to 4.100 mm (od pierw -
szej do dru giej, na pę dza nej). Ra ma w ob sza rze tyl -
ne go mo stu zo sta ła wzmoc nio na pod za bu do wę
śmie ciar ką. Wy dech otrzy mał pio no wą ru rę z osło -
ną ter micz ną. Ma sa te go pod wo zia wy no -
si 7.940 kg, a DMC po jaz du 26.000 kg. Przy sto so -
wa nie ka bi ny do ro li śmie ciar ki, po za in sta la cją
mo ni to ra ka me ry co fa nia i ste row ni ków do ob słu gi
za bu do wy, ob ję ło też za in sta lo wa nie na tu ne lu sil -
ni ka trze cie go, środ ko we go fo te la dla za ło gan ta. 
W prze ka za nym dla PGK Śrem po jeź dzie na ra -
mie osa dzo na zo sta ła śmie ciar ka fir my NTM
z tyl ny mi urzą dze nia mi za sy po wy mi wy po sa żo -
ny mi w dwa od dziel ne od wło ki, cał ko wi cie eli -

mi nu ją ce mie sza nie się frak cji. W efek cie śmie -
ciar ki dwu ko mo ro we po zwa la ją na zbiór kę 2
frak cji od pa dów jed no cze śnie oszczę dza jąc
w ten spo sób czas i pa li wo.
– NTM jest nie kwe stio no wa nym li de rem w pro duk -
cji śmie cia rek wie lo ko mo ro wych. Rocz nie pro du -
ko wa nych jest po nad 200. Mo del KG -2K z po dzie -
lo ną skrzy nią ła dun ko wą i po je dyn czą wan ną za -
ła dow czą sta no wi ide al ny ba lans po mię dzy kon -
ku ren cyj ną ce ną, a ko rzy ścia mi wy ni ka ją cy mi z se -
lek tyw nej zbiór ki – za pew nia Hu bert Klok, szef
dzia łu sprze da ży w NTM Pol ska. 
Prze ka za nie pierw sze go po jaz du Re nault CNG
w Pol sce to wiel kie świę to dla Re nault Trucks.
Dla te go też prze ka za nie świę to wa no, moż na po -
wie dzieć, dwu krot nie. Naj pierw nie ofi cjal nie w sie -
dzi bie Re nault Trucks Pol ska w Mło cho wie sym -
bo licz ne klu czy ki prze ka za li Pre ze so wi Paw ło wi
Woj na m.in. Mar tin Lund ste ad, Pre zes&CEO Vo -
lvo Gro up oraz Bru no Blin, Pre zes Re nault
Trucks. Na to miast ofi cjal ne prze ka za nie sa mo -
cho du od by ło się na sta cji tan ko wa nia CNG
w Ma tu sze wie koło Śre mu. Wzię li w nim udział
udział między innymi Adam Le wan dow ski – bur -
mistrz Śre mu, Pa weł Woj na – pre zes PGK Śrem,
Ewa Je zier ska – dy rek tor sprze da ży Re nault
Trucks Pol ska i Ar tur Bar to sie wicz – szef dzia łu
sprze da ży pod wo zi w Re nault Trucks Pol ska.

s PGK Śrem po za roz bu do wą
flo ty po jaz dów z na pę dem
CNG do ko nu je też in we sty -
cji w sta cje z tym pa li wem

a Prze ka za ny w Śre mie sa mo -
chód wy stę pu je w kon fi gu -
ra cji 6x2, ma na pęd na dru -
gą oś oraz wle czo ną skręt ną
trze cią oś, co w istot ny spo -
sób po lep sza je go zdol no -
ści ma new ro we

f Za bu do wa w po sta ci dwu ko -
mo ro wej śmie ciar ki fir my
NTM umoż li wia użyt kow ni ko -
wi po jaz du zbiór kę dwóch
frak cji od pa dów jed no cze śnie
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Za sad ni czo te sto wa ne sys te my au to ma ty ki są
po dob ne do tych za mon to wa nych w au to no -
micz nym sa mo cho dzie cię ża ro wym, użyt ko wa -
nym od je sie ni 2016 ro ku w ko pal ni me ta li szla -
chet nych Kri sti ne berg, w pół noc nej Szwe cji. 
– Pro wa dze nie du że go sa mo cho du cię ża ro we go
w dziel ni cy miesz kal nej, peł nej wą skich ulic i nie -
chro nio nych użyt kow ni ków dróg, sta wia, co oczy -
wi ste, wy so kie wy ma ga nia w za kre sie za pew nie -
nia bez pie czeń stwa, na wet, je że li pręd kość jaz dy
nie prze kra cza ty po we go dla czło wie ka tem pa
spa ce ro we go. Śmie ciar ka, któ rą ak tu al nie te stu je -
my, nie ustan nie mo ni to ru je swo je oto cze nie,
a w przy pad ku na głe go po ja wie nia się prze szko -
dy na dro dze na tych miast się za trzy mu je. Jed no -
cze śnie au to ma tycz ny sys tem uła twia kie row cy
uważ ne ob ser wo wa nie wszyst kie go, co dzie je się
wo kół po jaz du – wy ja śnia Carl Jo han Al mqvist,
dy rek tor do spraw bez pie czeń stwa ru chu dro go -
we go i pro duk tów w Vo lvo Trucks.

Gdy zauto ma ty zo wa na śmie ciar ka pierw szy raz
wjeż dża na da ny ob szar, jest kie ro wa na ręcz nie,
zaś jej po kła do wy sys tem, za po mo cą czuj ni ków
GPS i in nych, re je stru je po zy cję i na no si ją na ma -
pę. Dzię ki te mu na stęp nym ra zem po jazd do kład -
nie „wie”, ja ką dro gę na le ży wy brać i przy któ rych
po jem ni kach się za trzy mać. 
Na pierw szym przy stan ku, po ak ty wo wa niu au to -
ma ty ki, kie row ca wy sia da z ka bi ny, prze cho dzi
na tył po jaz du, mo cu je po jem nik z od pa da mi,
a na stę pie opróż nia go w zwy kły spo sób, ko rzy -
sta jąc z od po wied nich ele men tów ste ru ją cych.
Po ukoń cze niu tej ope ra cji, na po le ce nie kie row -
cy po jazd au to ma tycz nie pod jeż dża ty łem do ko -
lej ne go po jem ni ka. W tym cza sie kie row ca idzie
przed co fa ją cym po jaz dem, uważ nie ob ser wu jąc
oto cze nie. Ale dla cze go po jazd po ru sza się do ty -
łu, za miast do przo du?
– Dzię ki te mu, że sa mo chód cię ża ro wy je dzie
do ty łu, kie row ca mo że po zo sta wać w po bli żu ze -
spo łu zgnia ta cza, za miast cią gle na prze mian
prze cho dzić na tył, a na stęp nie w po bli że ka bi ny
po jaz du, gdy ten znaj du je się w ru chu. A po nie -
waż kie row ca nie mu si raz za ra zem wcho dzić
i wy cho dzić z ka bi ny w każ dym punk cie od bio ru
śmie ci, jest mniej na ra żo ny na ura zy ko lan i in nych
sta wów – tłu ma czy Hans Za chris son, me ne dżer
ds. stra te gicz ne go roz wo ju w Re no va.
To oczy wi ste, że co fa nie jest dość ry zy kow nym
ma new rem, po nie waż kie row cy, na wet w po jeź -
dzie z ka me rą, mo że być trud no do strzec oso by
lub prze szko dy znaj du ją ce się z ty łu po jaz du.
Na nie któ rych ob sza rach co fa nie sa mo cho dem
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Szwedzka „Zo sia Sa mo sia”. 
Vo lvo te stu je au to no micz ną śmie ciar kę
Vo lvo Trucks, wspól nie ze szwedz kim przed się bior stwem ko mu nal nym Re no va, spraw dza ją,
na ile zauto ma ty zo wa ne po jaz dy mo gą zwięk szyć bez pie czeń stwo i efek tyw ność pod czas od bio -
ru i wy wo zu od pa dów. Dru gim ce lem te stów jest oce na wpły wu na wa run ki pra cy kie row ców.

a Kie row ca mo że po zo sta wać
w po bli żu ze spo łu zgnia ta -
cza. Nie mu si raz za ra zem
wcho dzić i wy cho dzić z ka -
bi ny w każ dym punk cie od -
bio ru śmie ci, a dzię ki te mu
jest mniej na ra żo ny na ura zy

a Carl Jo han Al mqvist, dy rek -
tor ds. bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go i pro duk -
tów, Vo lvo Trucks

d Po na ci śnię ciu przy ci sku
śmie ciar ka sa ma au to ma -
tycz nie co fa się do na stęp -
ne go po jem ni ka na uli cy
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cię ża ro wym by wa na wet za bro nio ne ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa. W in nych miej scach zaś ist -
nie je wy móg ko rzy sta nia z po mo cy dru giej oso -
by, któ ra mu si stać za po jaz dem, ob ser wo wać
dro gę i da wać znak kie row cy. W te sto wa nym roz -
wią za niu pro ble my te zo sta ły wy eli mi no wa ne.
Dzię ki czuj ni kom mo ni to ru ją cym oto cze nie wo kół
śmie ciar ki jaz da w każ dym kie run ku jest rów nie
bez piecz na. A je że li na przy kład oka że się, że uli -
cę blo ku je za par ko wa ny po jazd, sa mo chód cię -
ża ro wy po tra fi au to ma tycz nie omi nąć ta ką prze -
szko dę, pod wa run kiem, że obok niej jest wy star -
cza ją co du żo wol nej prze strze ni. Po nad to, po nie -
waż au to ma ty ka ste ru ją ca w spo sób opty mal ny
kon tro lu je zmia nę bie gów, ko ło kie row ni cy i pręd -
kość, ma le je tak że zu ży cie pa li wa i emi sja spa lin.
Mi mo że po trzeb ne tech no lo gie już ist nie ją, za -
nim au to no micz ne śmie ciar ki sta ną się rze czy wi -
sto ścią, ko niecz ne są dal sze te sty i pra ce roz wo -
jo we. Obec nie re ali zo wa ny wspól ny pro jekt po -
trwa do koń ca 2017 ro ku. Na stęp nie zo sta nie
prze pro wa dzo na skru pu lat na ana li za funk cjo nal -
no ści i bez pie czeń stwa, a zwłasz cza te go, jak te -
go ty pu po jazd jest od bie ra ny przez kie row ców,
in nych użyt kow ni ków dróg i oko licz nych miesz -
kań ców. Praw do po dob nie po jaz dy o róż nym
stop niu au to ma ty za cji wcze śniej po ja wią się w in -
nych za sto so wa niach, w któ rych trans port od by -
wa się na ogra ni czo nych i za mknię tych ob sza -
rach, ta kich jak ko pal nie czy ter mi na le to wa ro we. 
Po za te sta mi no wej śmie ciar ki in ży nie ro wie Vo lvo
pra cu ją tak że nad in ny mi in no wa cyj ny mi roz wią -
za nia mi. Jed nym z nich jest pro jekt Vo lvo Con cept
Truck, któ re go efek tem jest pierw szy hy bry do wy
sa mo chód cię ża ro wy prze zna czo ny dla trans por -
tu dłu go dy stan so we go. Pierw szy pro to typ za pre -
zen to wa no już w ma ju 2016 ro ku, ale ostat nio po -
wsta ła now sza, jesz cze do sko nal sza wer sja. Po -
za po pra wą wła ści wo ści ae ro dy na micz nych oraz
dal szym zmniej sze niem opo ru to cze nia i ma sy,
no wa wer sja otrzy ma ła rów nież hy bry do wy układ
na pę do wy – je den z pierw szych, ja kie opra co wa -
no z my ślą o sa mo cho dach cię ża ro wych o du żej
ła dow no ści użyt ko wa nych w trans por cie dłu go dy -

stan so wym. No wy ro dzaj na pę du, w po łą cze niu
z in ny mi udo sko na le nia mi, za pew nia zu ży cie pa li -
wa i emi sję CO2 mniej sze o oko ło 30 pro cent.
– Chce my przo do wać w dzie dzi nie elek tro mo bil -
no ści, sta le prze su wa jąc gra ni ce moż li wo ści re -
duk cji zu ży cia pa li wa i emi sji. Uwa ża my, że w nad -
cho dzą cych la tach, w związ ku z po stę pu ją cym
pro ce sem prze cho dze nia na od na wial ne źró dła
ener gii, elek tro mo bil ność i na pę dy hy bry do we bę -
dą zy ski wać na zna cze niu. Układ na pę do wy na -
sze go po jaz du kon cep cyj ne go zo stał opra co wa -
ny z my ślą o zwięk sze niu efek tyw no ści trans por tu,
a tym sa mym wspar ciu bran ży w urze czy wist nia -
niu idei zrów no wa żo ne go trans por tu – za pew nia
Cla es Nils son, dy rek tor ge ne ral ny Vo lvo Trucks. 

www.volvotrucks.pl

a Hans Za chris son, me ne dżer
do spraw stra te gicz ne go
roz wo ju Re no va

s Przed co fa ją cym się po jaz -
dem, w tym sa mym kie run -
ku, idzie kie row ca, ob ser wu -
jąc oto cze nie

f Czuj ni ki nie ustan nie mo ni to -
ru ją oto cze nie sa mo cho du
cię ża ro we go, za pew nia jąc
pod czas co fa nia ta kie sa mo
bez pie czeń stwo, jak pod -
czas jaz dy do przo du

a Au to no micz ny sa mo chód
cię ża ro wy Vo lvo mo ni to ru je
swo je oto cze nie, a w przy -
pad ku na głe go po ja wie nia
się prze szko dy, zo sta je au -
to ma tycz nie za trzy ma ny

http://www.volvotrucks.pl/pl-pl/home.html
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Gra co ofe ru je spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów cię ża ro wych wy po sa żo ne w urzą dze nia prze -
ła dun ko we fir my Pal fin ger. Za pe w nia tak że opty -
mal ną kom ple ta cję tech nicz ną urzą dzeń oraz sze -
ro ką ga mę osprzę tu ro bo cze go do żu ra wi,
na przy kład chwy ta ki, ko sze ro bo cze, za wie sia,
wcią gar ki, wi dły pa le to we, świ dry ziem ne i ak ce -
so ria hy drau licz ne, ta kie jak zbior ni ki ole ju, chłod -
ni ce ole ju, fil try i pom py. 
Jed nym z za pre zen to wa nych ostat nio, a za ra -
zem cie kaw szych, pro jek tów Gra co jest wie lo funk -
cyj ny po jazd dla ener ge ty ki zabu do wa ny na pod -
wo ziu sa mo cho du Sca nia z ukła dem na pę do -
wym 6x4. Zo stał on wy po sa żo ny w żu raw za ka bi -
no wy Pal fin ger PK34002 -SH. Pod sta wo wy wy się -
gnik urzą dze nia kla sy 32,6 tm ma sześć sek cji wy -
su wa nych hy drau licz nie, co w efek cie da je im po -
nu ją cy za sięg 16,7 me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji
udźwig urzą dze nia wy no si 1.420 kg, przy wy się -
gu 8,2 me tra – 3.250 kg, a mak sy mal na war tość te -
go pa ra me tru prze kra cza 6.700 kg. Moż li wo ści za -
sto so wa nia żu ra wia po sze rza Fly Jib PJ060A, czy li
tzw. bo cia nek – te le sko po wa ne (dwie sek cje te le -
sko po we) ra mię z prze pro stem 25 stop ni. Zwięk sza
ono jego za sięg do 21,2 me tra, przy któ rym urzą -
dze nie mo że bez piecz nie ope ro wać ła dun ka mi
o ma sie do 890 kg. 
In nym cie ka wym roz wią za niem kon struk cyj nym
żu ra wia Pal fin ger PK34002 -SH jest sys tem AOS
eli mi nu ją cy tzw. efekt węd ki. Je go za da niem jest
szyb kie wy tłu mie nie drgań wy się gni ka po wsta -
łych na sku tek na głe go za trzy ma nia ru chu pio -
no we go, co z jed nej stro ny po zwa la na bar dziej

dy na micz ną pra cę, a z dru giej umoż li wia bar dziej
pre cy zyj ną kon tro lę urzą dze nia. Istot ną ro lę,
szcze gól nie przy za mon to wa nym ko szu ro bo -
czym, od gry wa też funk cja ła god ne go do bie gu
si łow ni ków hy drau licz nych po szcze gól nych sek -
cji wy się gni ka oraz płyn ny start i za trzy ma nie ob -
ro tu ko lum ny żu ra wia. Urzą dze nie jest ste ro wa ne
ra dio wo za po mo cą kon so li PALcom P7 z roz dzie -
la czem Bosch Re xroth, umoż li wia ją cym za po mo -
cą dwóch dźwi gni krzy żo wych (joy stic ków) kon tro -
lę w spo sób pro por cjo nal ny do sied miu funk cji żu -
ra wia. Ma ono przej rzy sty, ko lo ro wy ekran cie kło -
kry sta licz ny, któ ry do sko na le spraw dza się w każ -
dych wa run kach oświe tle nio wych – na wet
przy „ostrym słoń cu” ła two od czy ty wać na nim
wszyst kie in for ma cje. Za po mo cą kon so li moż -
na usta wiać klu czo we pa ra me try żu ra wia oraz ste -
ro wać za sto so wa ny mi funk cja mi. Jej ob słu ga jest
bar dzo pro sta po nie waż w in tu icyj nym me nu za -
miast opi sów do mi nu ją czy tel ne pik to gra my.
Oprócz żu ra wia po jazd za bu do wa ny przez Gra co
wy po sa żo ny zo stał między innymi w po zio mo wa -
ny au to ma tycz nie kosz ro bo czy BB040 prze zna -
czo ny dla dwóch osób, hy drau licz nie po zio mo wa -
ne ob ra ca ne wi dły do pa let oraz chwy tak dwu sza -
lo wy z zę ba mi do ma te ria łów syp kich.
Na podwoziu Scania umieszczono skrzynię
wywrotną o długości 6.200 i szerokości 2.500
milimetrów. Wysokość jej burt wynosi  800 mm, a
objętość około 11 m3. Podłoga skrzyni wykonana
została ze wysokowytrzymałej stali HARDOX 450,
burty zaś ze stali STRENX, co zapewnia bardzo
wysoką trwałość konstrukcji.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Nieszablonowe rozwiązania Graco
Branża komunalna dynamicznie się rozwija, co dla wie lu przed się bior ców ozna cza ko niecz ność roz -
bu do wy lub wy mia ny eks plo ato wa ne go sprzę tu. Je śli ma to być sa mo chód cię ża ro wy z żu ra wiem
prze ła dun ko wym, war to zainteresować się ofer tą fir my Gra co. Ma ona wieloletnie do świad cze nie
w za bu do wy wa niu po jaz dów spe cja li stycz nych, a dzię ki posiadaniu pro fe sjo nal nego za kła du
pro duk cyj nego jest w sta nie re ali zo wać bardzo nietypowe projekty.

s Kosz ro bo czy BB040 do star -
cza ny jest w kom ple cie
z alu mi nio wo -sta lo wym łącz -
ni kiem, uprzę żą i pa sem
bez pie czeń stwa oraz uchwy -
tem do kon so li ste row ni czej

a Żu raw Pal fin ger PK34002 -SH
ma wy su wa nych sześć sek cji
o raz dwie sek cje tzw. bo cian -
ka. Prze wo dy hy drau licz ne
zo sta ły umiesz czo ne we -
wnątrz wy się gni ka, co
w spo sób opty mal ny za bez -
pie cza je przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi

http://www.graco.pl/
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Ma szy ny pra cu ją ce w por tach mor skich ko ja rzą
się przede wszyst kim z róż ny mi dźwi ga mi, suw ni -
ca mi, żu ra wia mi. Tym cza sem oka zu je się, że
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia por tu nie zbęd -
ne są też ma szy ny, któ re przede wszyst kim ko ja -
rzą się głów nie z pla ca mi bu do wy. I o ile ła two so -
bie wy obra zić pra cę ła do wa rek, ko pa rek i spy -
cha rek na por to wych na brze żach, to ma ło kto
wie, że pod sta wo we obo wiąz ki ma szy ny wy peł -
nia ją w ła dow niach stat ków. A tam zda ją na praw -
dę wy ma ga ją cy test, gdyż mu szą pra co wać
w eks tre mal nych wa run kach.
– Wa run ki, w ja kich pra cu ją ma szy ny w por tach,
pod wzglę dem ska li trud no ści, moż na tyl ko po rów -
nać do pra cy w ko pal niach wę gla ka mien ne go. Ma -
szy ny pra cu ją bo wiem nie tyl ko na na brze żach, ale
też w ła dow niach stat ków, gdzie sto pień za py le nia
jest po rów ny wal ny, a na wet więk szy niż w ko ry ta -
rzach gór ni czych wy ro bisk. Zresz tą czę sto ich pra -
ca w stat kach do złu dze nia przy po mi na pra cę w ko -
pal niach, gdyż mu szą od spa jać od burt ła dow ni
przy wie ra ją cy doń wę giel – wy ja śnia Krzysz tof Bia -
łek, z od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur w Gdań sku.
O trud no ści mo że świad czyć też fakt, że mi mo
kom for to wych, kli ma ty zo wa nych i her me tycz nych
ka bin, ob słu gu ją cy ma szy ny ope ra to rzy mu szą się
zmie niać co pa rę go dzin. Trud ność pra cy zwią za -
na jest nie tyl ko z za py le niem. Trze ba pa mię tać,
że po wie trze w por tach na sy co ne jest so lą, któ ra
po tra fi w krót kim cza sie po waż nie uszko dzić me -
ta lo we czę ści kon struk cyj ne. Do te go do cho dzą

zda rze nia zwią za ne z uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi. To wszyst ko spra wia, że ma szy ny mu szą
być od po wied nio wy po sa żo ne i za bez pie czo ne.
Dla te go fir ma Ber ge rat Mon noy eur sto su je w ma -
szy nach spe cjal ne osło ny new ral gicz nych ele -
men tów, a me ta lo we pod ze spo ły po kry wa ne są
do dat ko wym za bez pie cze niem an ty ko ro zyj nym.
– Wszyst kie te za bez pie cze nia kosz tu ją, ale pro -
szę mi wie rzyć, że to się na praw dę opła ca.
Przede wszyst kim po pra wia to zde cy do wa nie
bez pie czeń stwo pra cow ni ków, ale tak że zde cy -
do wa nie wy dłu ża ży wot ność ma szy ny. Zmniej sza
ilość ser wi sów, prze sto jów zwią za nych z awa ria -
mi, zwięk sza spraw ność ma szy ny. My ma my
w tym za kre sie du że do świad cze nie, któ re owo -
cu je po zy tyw ny mi opi nia mi za do wo lo nych klien -
tów – prze ko nu je Krzysz tof Bia łek.

MASZYNY KOMUNALNE
www.b-m.pl

Ko par ki i ła do war ki Ca ter pil lar 
w ła dow niach stat ków
Eks tre mal ne wa run ki pra cy, po rów ny wal ne tyl ko do tych, ja kie pa nu ją w ko pal niach wę gla
ka mien ne go. Do te go mor ski, agre syw ny kli mat. W ta kim śro do wi sku pra cy spraw dzą się tyl -
ko ma szy ny naj wyż szej ja ko ści. Tak trud ny eg za min zda ją – i to z po wo dze niem – ma szy ny
Caterpillar, któ re od wie lu lat pra cu ją w naj więk szych pol skich por tach mor skich.

a Spe cy fi ka pra cy w por tach
spra wia, że spraw dza ją się
tam ma szy ny naj wyż szej kla -
sy. Gą sie ni co wa ko par ka
Cat 320E w wer sji LRR pra -
cu je głów nie w ła dow niach
stat ków, w któ rych wa run ki
pra cy są po rów ny wal ne tyl -
ko z ty mi pa nu ją cy mi w ko -
pal niach wę gla ka mien ne go

s Śro do wi skiem pra cy ła do -
war ki ko ło wej Cat 966K jest
tak że ła dow nia stat ku. Do je -
go wnę trza trans por to wa na
jest dźwi giem por to wym

http://b-m.pl/
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Fak tycz nie ma szy ny Ca ter pil lar już od wie lu lat
z po wo dze niem pra cu ją w naj więk szych pol skich
por tach. W sa mym tyl ko Por cie Pół noc nym
w Gdań sku pra cu je ich kil ka na ście. Wśród nich
do mi nu ją ła do war ki ko ło we i ko par ki gą sie ni co -
we, gdyż to one wy ko nu ją naj cięż szą pra cę.
W ga mie obec nych w gdań skim por cie ma szyn
wy róż nia ją się ła do war ka ko ło wa Cat 966K oraz
ko par ki gą sie ni co we Cat 320E LRR. Ła do war ka
Cat 966K to cięż ka ma szy na o wa dze po nad 24
ton, któ rą na pę dza sil nik o mo cy 200 kW. Wy po -
sa żyć ją moż na w łyż ki ła do war ko we o po jem no -
ściach od 2,5 do 9 me trów sze ścien nych. Z ko lei
ko par ka gą sie ni co wa Cat 320E LRR to przed sta -
wi ciel śred nich ko pa rek o ma sie ope ra cyj nej
do 24 ton. Jest to no wa ma szy na, któ ra do pro -
duk cji se ryj nej we szła w ro ku 2014, ale już moż -
na stwier dzić, że za sto so wa ne w niej roz wią za nia
spraw dzi ły się, co po twier dza ją po zy tyw ne opi nie
użyt kow ni ków. Na pew no z pra cy tej ma szy ny
oraz z ca łej współ pra cy z Ber ge rat Mon noy eur za -
do wo le ni są sze fo wie Por tu Pół noc ne go. 
– W ubie głym ro ku za rząd Por tu Pół noc ne go ku pił
na sze dwie ko par ki gą sie ni co we. Mo de le
Cat 320E LRR zo sta ły wy bra ne ze wzglę du na ich
pa ra me try, któ re ide al nie pa su ją do prac w ła dow -
niach stat ków, któ rych bur ty się ga ją czę sto wy so -
ko ści na wet 20 me trów. Jej uży tecz ność po twier -
dza się w prak ty ce i choć mi nął za le d wie rok od jej
za ku pu, to moż na już stwier dzić, że speł ni po kła -
da ne w niej na dzie je – oce nia Krzysz tof Bia łek.
Co spra wia, że za rzą dy por tów tak chęt nie się ga -
ją po sprzęt Ca ter pil lar? Z ca łą pew no ścią nie ce -
na, gdyż pod tym wzglę dem moż na w Pol sce
zna leźć wie le tań szych ma szyn. – To praw da, na -
sze ma szy ny nie na le żą do ta nich, ale co raz wię cej
przed się bior ców zda je so bie spra wę, że le piej za -
pła cić wię cej, gdyż dłu go fa lo wo to bar dziej się im
opła ca. Szcze gól nie jest to wi docz ne w kon trak -
tach, ja kie ma my za war te z du ży mi fir ma mi sek to ra
prze my sło we go. Dla tych klien tów pa ra me trem klu -
czo wym jest do stęp ność ma szyn w dłu gim okre sie
cza su, stąd ob słu ga ser wi so wa mu si dzia łać w spo -

sób cią gły. Pro szę so bie wy obra zić, ja kie kosz ty
po nio sły by na przy kład por ty z po wo du wy dłu że nia
po by tu stat ku przy na brze żu por to wym. A tak prze -
cież by się sta ło, gdy by pra cu ją ca tam ma szy -
na ule gła awa rii, któ ra nie zo sta ła by bły ska wicz nie
usu nię ta. My gwa ran tu je my za rów no ja kość ma szy -
ny, jak i szyb ki ser wis i klien ci to do ce nia ją. Do wo -
dem niech bę dzie fakt, że tyl ko w Por cie Pół noc -
nym w Gdań sku pra cu je 12 na szych ma szyn – prze -
ko nu je Krzysz tof Bia łek. 
Do utrzy ma nia wy so kie go stan dar du ob słu gi ser -
wi so wej fir ma Ber ge rat Mon noy eur po trze bu je od -
po wied nio przy go to wa nej ka dry pro fe sjo nal nych
me cha ni ków. I to ta kich, któ rzy są na bie żą co
szko le ni w za kre sie no wych tech no lo gi wy ko rzy -
sty wa nych w ma szy nach. Te mu ce lo wi słu ży wła -
sny dział tech nicz no -szko le nio wy. Do świad cze ni
szko le niow cy w ra zie po trze by po ma ga ją tak że
w co dzien nej pra cy me cha ni ków. Jed nak na wet
naj lep szy me cha nik nie na pra wi ma szy ny bez
szyb kiej do stęp no ści czę ści za mien nych. W Pol -
sce głów ny ma ga zyn czę ści zlo ka li zo wa ny jest
w Ko mor ni kach. Każ de go dnia re ali zo wa na jest
do nie go do sta wa z Bel gii, gdzie znaj du je się głów -
ny ma ga zyn czę ści CAT -a na Eu ro pę. Do dat ko wo
moż na uzu peł nić bra ku ją ce czę ści z ma ga zy nu
w Sta nach Zjed no czo nych, skąd – w kry tycz nych
przy pad kach – ist nie je moż li wość spro wa dza nia
ich trans por tem lot ni czym, z do sta wą bez po śred -
nią do klien ta. W re zul ta cie w ra zie bra ku czę ści
w ma ga zy nie w Ko mor ni kach i jej za mó wie niu
w try bie pil nym do go dzi ny 14.00, zo sta nie ona do -
star czo na na stęp ne go dnia ra no do ma ga zy nu
głów ne go lub bez po śred nio do klien ta. 
Jed nak naj lep sze efek ty w za pew nie niu cią głej
pra cy ma szy ny przy no si prze wi dy wa nie ewen tu -
al nej uster ki za nim jesz cze ona wy stą pi. Te mu
słu ży wpro wa dzo ny przez Ber ge rat Mon noy eur
pro gram pię ciu po zio mów opie ki nad ma szy na -
mi, w któ rych do brze wy szko lo nych me cha ni ków,
wspie ra tech no lo gia Pro duct Link, po zwa la ją ca
zdal nie od czy ty wać da ne sprzę tu. Pierw szy po -
ziom za wie ra je dy nie pod gląd da nych z ma szy -
ny. Ko lej ny, bar dziej roz bu do wa ny, za pew nia wy -
sy ła ne do klien ta, co mie sięcz nie ma ile z ra por tem
po rów naw czym na te mat pra cy ma szy ny i ewen -
tu al nych uszko dzeń za pa mię ta nych w po sta ci ko -
dów błę dów. War to do dać, że te dwa po zio my są
dar mo we, otrzy my wa ne w pa kie cie wraz z za ku -
pio ną ma szy ną. Opła ty za czy na ją się od po zio mu
trze cie go, ofe ru ją ce go do radz two w za kre sie ob -
słu gi ma szy ny. Ta opcja umoż li wia ob ser wa cję
ma szy ny za po śred nic twem Pro duct Link i od po -
wie dzial ni za nią pra cow ni cy ma ją obo wią zek po -
in for mo wać klien ta o ewen tu al nym pro ble mie.
Czwar ty po ziom jest uzu peł nio ny o ob słu gę ser -
wi so wą me cha ni ków co 500 prze pra co wa nych
go dzin, a ostat ni – za do dat ko wą zry czał to wa ną
opła tą lub na pod sta wie wy pra co wa nych go dzin
pra cy – za pew nia od po wie dzial ność Ber ge rat
Mon noy eur za do stęp ność ma szy ny.
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s Każ da z ła do wa rek eks plo -
ato wa nych w ła dow ni stat -
ku, mu si zo stać wy po sa żo -
na w od po wied ni osprzęt

a Ła do war ka wy po sa żo na jest
w spe cjal ny uchwyt, któ ry
uła twia bez piecz ny trans port
ma szy ny do wnę trza stat ku



Pośrednik Komunalny  41

MASZYNY KOMUNALNE

Nie zwy kle trud ne wa run ki pra cy na skła do wi -
skach od pa dów, wy ni ka ją ce z za gro żeń che micz -
nych, bio lo gicz nych i me cha nicz nych, wy ma ga ją
pro fe sjo nal ne go sprzę tu. Mu si on cha rak te ry zo -
wać się nie tyl ko od po wied nią wy trzy ma ło ścią,
ale też za pew nić wła ści wy po ziom bez pie czeń -
stwa dla pra cu ją cych tam lu dzi. Tym bar dziej, że
za gęsz cza nie i skar po wa nie skła do wisk wią że się
z du żym ry zy kiem zwią za nym z nie spo dzie wa -
nym prze su wa niem się mas. Jed nak ma szy ny
mar ki Dres sta eks plo ato wa ne na skła do wi skach
są od po wied nio przy go to wa ne i wy po sa żo ne na -
wet na wy pa dek ta kich sy tu acji. W efek cie mo gą
one funk cjo no wać bez wzglę du na wa run ki po go -
do we czy tech no lo gie wy ko rzy sty wa ne w dzie dzi -
nie go spo dar ki od pa da mi. Dla te go spy char ki
Dres sty moż na spo tkać na skła do wi skach od pa -
dów na ca łym świe cie, a z po wo du swej uni wer -
sal no ści są tam wy ko rzy sty wa ne do: przy go to wa -
nia te re nu pod wy sy pi sko, bu do wy dróg do jaz do -
wych, prze miesz cza nia i kom pak to wa nia od pa -
dów, za gęsz cza nia i skar po wa nia skła do wisk,
roz pro wa dza nia warstw prze sy po wych, a tak że
kształ to wa nia wierz cho wi ny od pa dów. 
Spo śród ca łej ga my spy cha rek gą sie ni co wych
mar ki Dres sta, jed ną z czę ściej sto so wa nych

w skła dach od pa dów jest śred niej wiel ko ści ma szy -
na TD -20R Extra. Śred nia w tym wy pad ku nie ozna -
cza, że ma śred nie osią gi, gdyż pod tym wzglę dem
spy char ka z po wo dze niem wy ko na za da nia,
przy ob ryw ce i ni we lo wa niu grun tu, tak że w pro jek -
tach wy ma ga ją cych uży cia cięż kie go sprzę tu. Spy -
char ka gą sie ni co wa ozna czo na sym bo lem TD -20R
Extra na pę dza na jest sil ni kiem Cum min sa o mo -
cy 205 kW (275 KM). Po zwa la on roz wi nąć mak sy -
mal ną pręd kość 10,5 km/h (do przo du) i 12,2 km/h
(do ty łu), a jej ma sa eks plo ata cyj na wy no si 24,2 to -
ny. Po do po sa że niu jej w spe cja li stycz ny osprzęt,
z po wo dze niem moż na ją uży wać na skła do wi -
skach od pa dów ko mu nal nych.
W przy pad ku wy sy pisk śmie ci klu czo wym ele men -
tem wpły wa ją cym na ja kość pra cy jest le miesz. Dres -
sta TD -20R Extra wy po sa żo na jest w le miesz pół w -
klę sły o po jem no ści po nad czter na stu me trów sze -
ścien nych. Tak du ża po jem ność umoż li wia spraw ne
roz pro wa dze nie od pa dów, a po jem ność zwięk sza
jesz cze kra ta, któ ra jed no cze śnie za bez pie cza
przed prze sy py wa niem się spy cha ne go ma te ria łu
przez le miesz. Do dat ko wo przy spa wa na do le mie -
sza kra ta po sia da w środ ko wej czę ści sta lo wą pły tę
chro nią cą układ chło dze nia ma szy ny przed uszko -
dze niem przez sta lo we i sztyw ne od pa dy.

www.dressta.eu

Spy char ka Dres sta TD -20R Extra LA 
– moc na i bez piecz na

Spy char ka Dres sta TD -20R Extra LA 
– moc na i bez piecz na

a Spy char ki gą sie ni co we
Dres sta są bar dzo chęt nie
wy ko rzy sty wa ne do prac
na skła do wi skach od pa dów.
Ce nio ne są przede wszyst -
kim za nie za wod ność i trwa -
łość oraz do sko na łe za bez -
pie cze nie new ral gicz nych
pod ze spo łów przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi

Wy daj ność pra cy na skła do wi sku od pa dów za le ży od dys po no wa nia so lid ny mi i od po wied nio
wy po sa żo ny mi ma szy na mi. Po win ny one nie tyl ko re ali zo wać wy zna czo ne za da nia, ale speł -
niać rów nież naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń stwa. Wszyst kie te ce chy po sia da ją spy char ki
gą sie ni co we mar ki Dres sta, a mo de le se rii TD -20 wy da ją się być wręcz stwo rzo ne do pra cy na -
wet w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach.

http://www.dressta.com/
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Pra cę na wy sy pi sku uła twia też za sto so wa ny w spy -
char kach sys tem prze no sze nia na pę du. Au to ma -
tycz nie do pa so wu je on pręd kość ma szy ny do wa -
run ków ob cią że nia osprzę tu ro bo cze go. Po zwa la to
osią gnąć opty mal ną si łę spy cha nia lub zry wa nia,
a jed no cze śnie za po bie ga wstrzą som ukła du na pę -
do we go i zwięk sza mo ment ob ro to wy nie zbęd ny
do za pew nie nia sze ściu pręd ko ści jaz dy – za rów no
do przo du, jak i do ty łu. Na to miast pod wo zia spy -
cha rek do pra cy na skła do wi skach od pa dów wy po -
sa żo ne są w pły ty gą sie ni co we z otwo ra mi, dzię ki
któ rym usu wa ny jest nad miar ma te ria łu z prze strze -
ni po mię dzy zę ba mi ko ła łań cu cho we go, a tu le ja mi
łań cu cha gą sie ni co we go, któ ry po wo du je nad mier -
ne zu ży cie tych kom po nen tów.
Do stęp ne są róż ne sze ro ko ści płyt gą sie ni co -
wych z otwo ra mi sa mo czysz czą cy mi, któ re do -
bie ra ne są w za leż no ści od ro dza ju pod ło ża wy -
stę pu ją ce go na da nym skła do wi sku od pa dów.
Kon struk to rzy za dba li tak że o bez pie czeń stwo
i wy go dę pra cy ope ra to ra. Bez pie czeń stwo gwa -
ran tu je dwu słu po wa osło na ROPS oraz ka bi na ty -
pu FOPS. Prze stron na, wy ci szo na, szczel na, sze -
ścio ścien na ka bi na jest ela stycz nie za mo co wa na
i za pew nia ope ra to ro wi do sko na łą wi docz ność. 
Bo ga te, stan dar do we wy po sa że nie obej mu je: in -
no wa cyj ny sys tem re cyr ku la cji po wie trza, za po -
bie ga ją cy prze ni ka niu do ka bi ny za nie czysz czeń
uno szą cych się w po wie trzu, wy daj ną kli ma ty za -
cję, ogrze wa nie, na dmuch, od szra nia nie, luk su -
so wy, pneu ma tycz nie amor ty zo wa ny fo tel ope ra -
to ra z pod ło kiet ni ka mi i pa sem bez pie czeń stwa,
er go no micz ne dźwi gnie ste ru ją ce ma szy ną
i osprzę tem ro bo czym (joy stic ki), czy tel ne in for -
ma cje na pa ne lu in stru men tów. 
W spy char kach do pra cy na skła do wi skach od pa -
dów klu czo we zna cze nie ma wy daj ny i bez a wa ryj -
ny układ chło dze nia. To on sku tecz nie za bez pie cza
ma szy ny przed prze grza niem spo wo do wa nym osa -
dze niem się za nie czysz czeń na rdze niach chłod nic.
Po wo du je rów nież zmniej sze nie wy sił ku ope ra to ra. 
Na to miast alu mi nio wa kon struk cja ze spo łu
chłod nic za pew nia trwa łość i od por ność na ko -
ro zję oraz le piej od pro wa dza cie pło. Mo duł wy -
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po sa żo no w chłod ni cę po wie trza do lo to we go,
chłod ni cę sil ni ka, chłod ni cę ole ju ukła du jaz dy,
chłod ni cę ole ju hy drau licz ne go/na pę du wen ty la -
to ra i chłod ni cę pa li wa.
Do dat ko wo za sto so wa no wen ty la to ry od wra cal -
ne, któ re – dzię ki zmia nie kie run ku prze pły wu po -
wie trza – umoż li wia ją oczysz cza nie chłod ni cy
z na gro ma dzo nych na niej za nie czysz czeń. Za -
dba no też o ła twy do stęp do ze spo łu chłod nic,
któ ry za pew nia ża lu zjo wa osło na za mo co wa na
na za wia sach i za my ka na przy po mo cy sworz ni,
za miast stan dar do wych śrub. Spy char ki tak że
wy po sa żo ne są w spe cjal ne od środ ko we fil try po -
wie trza. Pra cu ją one na za sa dzie dzia ła nia si ły od -
środ ko wej na py ły znaj du ją ce się w za sy sa nym
po wie trzu, po wo du jąc ich eli mi na cję. Dzię ki te mu
wy dłu żo ny zo sta je czas pra cy fil tra za sad ni cze -
go, zmniej sza zu ży cie pa li wa i zwięk sza ży wot -
ność sil ni ka. Po za tym spy char ka TD -20R Extra
cha rak te ry zu je się do sko na łą sta bil no ścią i od -
por no ścią na uszko dze nia przez za gęsz cza ne od -
pa dy. Dba o to sys tem spe cjal nych osłon, któ re
za bez pie cza ją ele men ty o klu czo wym zna cze niu,
a w szcze gól no ści pod wo zie.
Na to miast do dat ko wa osło na zbior ni ka pa li wa
i zbior ni ka ole ju hy drau licz ne go za bez pie cza je
przed uszko dze nia mi, któ re mo gą spo wo do wać
krę gi dru tu, prę ty, me ta lo we szta by, czy in ne
ostre i sztyw ne od pa dy czę sto spo ty ka ne na skła -
do wi skach. Wzmoc nio ne, po dwój ne sta lo we pły -
ty za bez pie cza ją sil nik i skrzy nię bie gów. Wy mie -
nio ne wy żej osło ny mon to wa ne są stan dar do wo.
W ce lu ochro ny ele men tów pod wo zia oraz uła -
twie nia re gu lar ne go oczysz cza nia prze dzia łu sil -
ni ko we go z na gro ma dzo nych śmie ci, za sto so wa -
no elek trycz ną wcią gar kę słu żą cą do opusz cza -
nia cięż kiej osło ny sil ni ka za mon to wa nej na za -
wia sach. Wcią gar kę umiesz czo no z przo du ma -
szy ny na bel ce po przecz nej ra my głów nej. Pul pit
ste ro wa nia wcią gar ką znaj du je się w prze dzia le
sil ni ko wym po le wej stro nie ma szy ny. Wszyst kie
naj waż niej sze ele men ty pod wo zia są za bez pie -
czo ne spe cjal ny mi osło na mi chro nią cy mi je
przed stycz no ścią z od pa da mi. Z ko lei spe cjal ne
zgar nia cze przed nie i tyl ne usu wa ją z gą sie nic
nad miar zmiaż dżo nych śmie ci. Moż li we jest za in -
sta lo wa nie do dat ko wych osłon za bez pie cza ją -
cych okna i drzwi ka bi ny oraz re flek to ry.
Zresz tą pro du cent za dbał o moż li wość do kład ne -
go skon fi gu ro wa nia ma szy ny pod ką tem in dy wi -
du al nych po trzeb użyt kow ni ka. W tym ce lu stwo -
rzo no for mu łę „Wy po sa że nie na spe cjal ne za mó -
wie nie” (Spe cial Fe atu re Re qu ests, SFR), któ ra zo -
sta ła opar ta na tech nicz nym do świad cze niu lo kal -
nych in ży nie rów. Mie ści się w niej mię dzy in ny mi
spe cjal ny pa kiet „Land fill PRO -tect” do spy cha rek
prze zna czo nych do pra cy na skła do wi skach od -
pa dów, któ ry za bez pie cza ma szy nę przed prze -
grza niem spo wo do wa ny mi lot ny mi czę ścia mi od -
pa dów oraz zmniej sza wy si łek ope ra to ra spo wo -
do wa ny czysz cze niem ze spo łu chłod nic.

a Pre zen to wa na pod czas ma jo -
wych tar gów Au to stra da
w Kiel cach spy char ka TD -
-20R Extra by ła wy po sa żo na
w sys tem ste ro wa nia 3D
Trim ble. Sys tem jest w peł ni
au to ma tycz nym roz wią za -
niem ste ru ją cym hy drau li ką
ma szy ny umoż li wia ją cym pra -
cę ma szy ny „po pro jek cie”
z do kład no ścią do 2-3 cm



http://www.dressta.com/
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Utrzy ma nie te re nów zie lo nych w nie na gan nym
sta nie to jed no z naj waż niej szych za dań, z któ -
rym mu szą upo rać się przed się bior stwa dzia ła ją -
ce w sek to rze ko mu nal nym. Po móc im w tym mo -
gą ko siar ki bi ja ko we, któ re do sko na le na da ją się
do cię cia i roz drab nia nia ro ślin, ga łę zi, gę stej tra -
wy, krze wów i ma łych drzew. Uni wer sal ność tych
ma szyn – po łą czo nych z od po wied nim no śni -
kiem – spra wia, że z po wo dze niem mo gą być
uży wa ne w pra cach przy pie lę gna cji par ków,
miej skich traw ni ków, przy droż nych ro wów, brze -
gów rzek, te re nów re kre acyj nych, a tak że wzdłuż
ogro dzeń i w pra cach przy go to waw czych no -
wych te re nów pod za bu do wę. 
Tak wszech stron ne za sto so wa nie gwa ran tu ją no -
we mo de le ko sia rek bi ja ko wych fir my Bob cat.
Wpro wa dzo ne do sprze da ży mo de le 30FM i 40FM
dys po nu ją sze ro ko ścią ro bo czą – od po wied -
nio 762 mm i 1.016 mm oraz prze pły wem w ukła -
dzie hy drau licz nym 46-74 l/min i 53-85 l/min, a wy -
so ka moc ko sia rek umoż li wia im cię cie drzew i ga -
łę zi o śred ni cy do 10 cen ty me trów. Za kres ich sto -
so wa nia do dat ko wo zwięk sza ją mi ni ko par ki Bob -
cat, któ rych dłu gie ra mio na umoż li wia ją uży wa nie
ko sia rek na wet w trud no do stęp nych miej scach.
Do dat ko wą za le tą po łą cze nia ko par ki z ko siar ką
jest moż li wość wy ko rzy sta nia gą sie nic, któ re
umoż li wia ją po ru sza nie się ma szy ny na wet
po grzą skim, nie sta bil nym pod ło żu. Pro du cent za -
le ca, aby ko siar ka 30FM łą czo na by ła z ko par ka -
mi Bob cat E32 i E35, na to miast mo del 40FM z ko -
par ka mi E45, E50 i E55. 
Jed nak pra ca w trud nych wa run kach by ła by nie -
moż li wa, gdy by nie so lid na kon struk cja i od po -

wied nie ma te ria ły za sto so wa ne przy pro duk cji ko -
sia rek. Od wra cal na kon struk cja, ze spi ral nie uło -
żo ny mi po trój ny mi no ża mi, po zwa la na spraw ne
ści na nie mięk kich i twar dych drze wek, tra wy, wi -
no ro śli i krze wów. Kom pak to wa obu do wa po zwa -

MASZYNY KOMUNALNE
www.bobcat.eu

Zgra ny tan dem od Bob ca taZgra ny tan dem od Bob ca ta

Fir ma Bob cat wpro wa dzi ła do sprze da ży dwie no we ko siar ki bi ja ko we prze zna czo ne do prac
zie lon ko wych i ko mu nal nych. No we ko siar ki to mo de le 30FM i 40FM, ich sze ro kość ro bo cza
wy no si 762 i 1.016 mm. Ma szy ny w po łą cze niu z kom pak to wy mi ko par ka mi Bob cat sta no -
wią zgra ny tan dem, któ ry do sko na le spraw dza się przede wszyst kim we wszel kie go ro dza ju
pra cach ko mu nal nych zwią za nych z utrzy ma niem te re nów zie lo nych. 

a No we mo de le ko sia rek bi ja -
ko wych uzu peł nia ją ofer tę
do dat ko we go osprzę tu kom -
pa ty bil ne go z ko par ka mi
Bob cat Se rii E

s Dzię ki gą sie ni com ko par ki,
ko siar ka bez pro ble mu do -
trze w miej sca o nie sta bil -
nym, grzą skim pod ło żu

f Mi mo kom pak to wych wy -
mia rów, no we mo de le ko -
sia rek dys po nu ją sze ro ko -
ścią ro bo czą od 762 mm
(mo del 30FM) do 1.016 mm
(mo del 40FM)

http://www.bobcat.com/eu/en/index?btname=%2Fsites%2Fbobcat%2Findex.page&btplcmt=EUold
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la ko siar kom bi ja ko wym pra co wać na róż no rod -
nie ukształ to wa nej po wierzch ni, utrzy mu jąc je
jed no cze śnie w stycz no ści z pod ło żem, co po wo -
du je efek tyw ne ści na nie. Po za tym za sto so wa no
w nich sil nik z na pę dem bez po śred nim, któ ry mi -
mo bra ku pa sów, łań cu chów i prze kład ni cha rak -
te ry zu je się opty mal nym sto sun kiem mię dzy mo -
men tem a ob ro ta mi. A to po zwa la uzy skać opty -
mal ną wy daj ność oraz mak sy mal ny czas pra cy
bez prze sto jów.
Do dat ko wą za le tą ko sia rek są po my sło we roz wią -
za nia, któ re znacz nie uła twia ją ich ob słu gę. I tak
w ce lu od wró ce nia kie run ku ob ro tów bi ja ków wy -
star czy za mie nić miej sca mi pod łą czo ne do sil ni -
ka na pę do we go wę że hy drau licz ne. War to wie -
dzieć, że w sil ni ku za sto so wa no za bez pie cze nie
w po sta ci za wo ru zwrot ne go, któ ry za po bie ga
uszko dze niom spo wo do wa nym zmia ną kie run ku
ob ro tów. Po za tym gu mo wa tar cza skręt na ab sor -
bu je ob cią że nia uda ro we w cza sie pra cy, pod -
czas gdy wy trzy ma łe koł nie rze – umiesz czo ne
po obu stro nach ro to ra – chro nią układ na pę do -
wy przed ku rzem i za nie czysz cze nia mi. 
Na to miast za sto so wa ny w ko siar kach za wór spu -
sto wy za po bie ga po wsta wa niu ci śnie nia wstecz -
ne go, a bocz ne łań cu chy bez pie czeń stwa unie -
moż li wia ją wy rzu ce nie za le ga ją ce go pod osło ną
ma te ria łu pod czas pra cy urzą dze nia. Do dat ko wo
ha mu lec wir ni ka po wo du je zwol nie nie pra cy ko -
siar ki z peł nej pręd ko ści do cał ko wi te go za trzy ma -

nia w cią gu mak sy mal nie sied miu se kund od wy -
łą cze nia hy drau li ki ko siar ki bi ja ko wej. A er go no -
micz nie umiesz czo ne uchwy ty i punk ty mo co wa -
nia za pew nia ją bez piecz ną ob słu gę i trans port.
Tym sa mym no we ko siar ki bi ja ko we uzu peł nia ją
i tak już bo ga tą ga mę osprzę tu prze zna czo ne go
do współ pra cy z ma szy na mi Bob cat. Po za ni mi
ma szy ny moż na bo wiem do po sa żyć tak że w ko -
siar ki BrushCat i ko siar ki le śne prze zna czo ne
do pra cy z ła do war ka mi kom pak to wy mi Bob cat.
W re zul ta cie moż li wość do po sa że nia fir my we
wszech stron ny osprzęt po zwa la – i to nie wiel kim
kosz tem – opty mal nie wy ko rzy stać po sia da ne
ma szy ny i z po wo dze niem re ali zo wać na wet
skom pli ko wa ne pra ce ko mu nal ne.

a Dłu gie ra mię ko par ki umoż li -
wia sto so wa nie ko sia rek bi ja -
ko wych na wet w trud no do -
stęp nych miej scach. Ta kie
roz wią za nie umoż li wia wy ko -
rzy sta nie ma szyn przy ko sze -
niu skarp i brze gów zbior ni -
ków wod nych

http://www.bobcat.com/eu/en/index?btname=%2Fsites%2Fbobcat%2Findex.page&btplcmt=EUold
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A wszyst ko za czę ło się w daw nej fa bry ce se ra
w Ro che ster, kie dy w 1953 ro ku Jo seph Bam -
ford – za ło ży ciel kon cer nu JCB – wy my ślił ko par -
ko -ła do war kę i wpro wa dził ją do pro duk cji pod na -
zwą JCB Mk 1. By ła to pierw sza wy pro du ko wa na
ma szy na, któ ra by ła jed no cze śnie wy po sa żo na
w sze ro ką łyż kę z przo du i ko par kę hy drau licz ną
z ty łu. Rok póź niej do sprze da ży tra fi ła jej ulep szo -
na wer sja na zwa na „Hy dra Dig ger”. Ko lej ny mi lo -
wy krok w roz wo ju tych ma szyn zo stał zro bio ny
w 1963 ro ku, bo wiem wte dy świa tło dzien ne uj rza -
ła, uzna wa na dziś za kla sy ka, ko par ko -ła do war ka
JCB 3C. Za in te re so wa nie JCB roz wo jem kon struk -
cji ko par ko -ła do wa rek wy ni ka ło z bry tyj skiej tra -
dy cji ope ra to rów naj mu ją cych się do pra cy z wła -
sną ma szy ną. Dla te go mu sia ła być ona uni wer sal -
na, wy daj na i ła twa w trans por cie. Nic więc dziw -
ne go, że już w la tach 60-tych sta ło się ja sne, że ta
ma szy na zre wo lu cjo ni zu je bran żę bu dow la ną,
zwięk sza jąc wy daj ność i zmniej sza jąc za leż ność
od si ły ro bo czej. I mi mo że w ostat nim pół wie czu
po wsta ło mnó stwo no wych ty pów ma szyn, ko par -
ko -ła do war ka na dal w wie lu kra jach – cho ciaż by
w Wiel kiej Bry ta nii i Pol sce – do dziś po zo sta je naj -
po pu lar niej szą ma szy ną. 
Po za wy żej wy mie nio ny mi ce cha mi ko par ko -ła -
do war ka swą po pu lar ność za wdzię cza tak że pro -
stej ob słu dze i re la tyw nie ni skiej – bio rąc
pod uwa gę moż li wo ści, któ re ofe ru je – ce nie.
Do jej ob słu gi nie po trze ba wy so kich kwa li fi ka cji,
a upraw nie nia moż na zdo być na sze ro ko do stęp -
nych kur sach. Atrak cyj na ce na nie do ty czy tyl ko
kosz tu za ku pu, ale tak że kosz tów zwią za nych

z jej eks plo ata cją, gdyż po wszech ność ma szy ny
wpły wa tak że na tań sze czę ści za mien ne. Jed nak
ko ron nym ar gu men tem, de cy du ją cym o wy bo rze
tej ma szy ny, jest jej wszech stron ność. Za wdzię -
cza ją sta łym udo sko na le niom, któ re przez pół
wie ku do pro wa dzi ły do po wsta nia ma szy ny no -
wo cze snej, wy trzy ma łej i eko no micz nej. Po za tym
obec nie czo ło wi pro du cen ci ko par ko -ła do wa rek
ma ją w ofer cie sze reg mo de li, róż nią cych się ga -
ba ry ta mi i osią ga mi, a to uła twia wy bór ma szy ny
o opty mal nych pa ra me trach. Dla te go z po wo dze -
niem wy ko rzy sty wa na jest mię dzy in ny mi do:
przy go to wa nia te re nów bu do wy chod ni ków
i dróg dla ro we rów, prac po rząd ko wych, skar po -
wa nia na sy pów, wy ko ny wa nia wy ko pów me lio ra -
cyj nych i pod bu do wę sie ci wo do cią go wych czy
in nych prac ko mu nal nych. Zresz tą trud no w za -

MASZYNY KOMUNALNE
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Ko par ko -ła do war ka 
– komunalny do mi na tor 
W bu dow nic twie nie ma ma szy ny, któ ra by ła by bar dziej po pu lar na od ko par ko -ła do war ki. Jej za -
le ty szyb ko do strze gły tak że in ne bran że i dziś trud no so bie wy obra zić przed się bior stwo dzia ła ją -
ce czy to w bran ży ko mu nal nej, czy rol nej, któ re w swo im par ku ma szyn nie mia ło by tej ma szy ny.

a Ko par ko -ła do war ka już z ra cji
swej bu do wy to wszech stron -
na ma szy na, ale do dat ko wy
osprzęt mo że ją przy sto so -
wać do wy ko ny wa nia na wet
tak nie ty po wych za dań

s To że ko par ko -ła do war ki są
„gwiaz da mi” wśród ma szyn
po ka zu je także spo sób pre -
zen ta cji no wych mo de li

f Olbrzymia po pu lar ność tych
ma szyn prze ja wia się tak że
w spo so bie nie kon wen cjo -
nal ne go ma lo wa nia

http://poskom.pl/
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sa dzie wy obra zić so bie ta ki ro dzaj prac, w któ -
rych ko par ko -ła do war ka by ła by nie przy dat na.
Zwłasz cza, że ry nek ofe ru je ca łą ma sę róż no rod -
ne go osprzę tu do dat ko we go, któ ry jesz cze bar -
dziej zwięk sza za kres jej za sto so wa nia. I tak ko -
par ko -ła do war ka sta no wi so lid ną plat for mę dla
osprzę tu ta kie go jak: łyż ka wie lo czyn no ścio wa
z zę ba mi lub ostrzem i wi dła mi pa le to wy mi, łyż ka
dzie lo na, łyż ki pod się bier ne z zę ba mi, łyż ki
do skar po wa nia, le miesz do śnie gu, wi dły pa le to -
we, od śnie żar ka wir ni ko wa, za mia tar ka, wor kow -
ni ca do wor ko wa nia pia sku, młot wy bu rze nio wy,
fre zar ka do as fal tu i wiert ni ca hy drau licz na.
A spraw ną wy mia nę wy żej wy mie nio nego osprzę -
tu umoż li wia ją szyb ko złą cze ko par ko we oraz hy -
drau licz ne szyb ko złą cze ła do war ko we. Po za tym
kon struk cja wy się gni ka osprzę tu ła do war ko we go
umoż li wia sta bil ne utrzy ma nie ła dun ku i jed no -
cze śnie za pew nia du żą si łę od spa ja nia. Na to -
miast wy się gnik te le sko po wy osprzę tu ko par ko -
we go za pew nia du że war to ści głę bo ko ści ko pa -
nia. Z ko lei spe cjal na ra ma umoż li wia bocz ny
prze suw wy się gni ka oraz je go ob rót o 180°.
Moc nym atu tem ko par ko -ła do wa rek jest tak że ich
bu do wa. Pod wo zie sta no wi ra ma spo czy wa ją ca
na dwóch mo stach na pę do wych. Most przed ni
skręt ny za mo co wa ny jest wah li wie do ra my, tyl ny
zaś sztyw nie. Za pew nia to uzy ska nie po przecz -
ne go prze chy łu mo stu przed nie go i utrzy ma nie
sta łe go kon tak tu kół z pod ło żem. Nad wo zie skła -

da się z ka bi ny ope ra to ra za mon to wa nej do ra -
my, ma ski sil ni ka, błot ni ków i po de stów ro bo -
czych, zbior ni ków ole ju i pa li wa. W ka bi nie znaj -
du ją się dźwi gnie ste ru ją ce osprzę tem ro bo czym,
kie row ni ca do ste ro wa nia ma szy ną, pul pi ty ze
wskaź ni ka mi do kon tro li pra wi dło wej pra cy i przy -
ci ski. A kon struk cja ka bi ny ty pu ROPS/FOPS za -
pew nia ope ra to ro wi bez pie czeń stwo przed zgnie -
ce niem pod cię ża rem ma szy ny w przy pad ku jej
prze wró ce nia się. Za bez pie cza ono tak że
przed spa da ją cy mi przed mio ta mi.
Wy so ką trwa łość i nie za wod ność za pew nia ją
ma szy nie ukła dy ro bo cze – ła do war ko wy i ko -
par ko wy. Ła do war ko wy układ ro bo czy umoż li -
wia osią ga nie opty mal nych ką tów wy sy pu w ca -
łym za kre sie pra cy ukła du. Cha rak te ry zu je się
du żym udźwi giem, du żą si łą wy ry wa ją cą oraz
du żą od por no ścią na ob cią że nia dy na micz ne.
Z ko lei ko par ko wy układ ro bo czy jest ty pu pod -
się bier ne go, ob ro to wy z amor ty za cją ob ro tu,
z prze su wem po przecz nym, o du żej wy trzy ma -
ło ści me cha nicz nej i sta bil no ści.
Opis bu do wy do ty czy pod sta wo wych mo de li,
gdyż wie lu pro du cen tów wpro wa dzi ło w nie któ -
rych kon struk cjach bar dziej za awan so wa ne roz -
wią za nia, jak na przy kład wszyst kie ko ła skręt ne.
Jed nak wy my ślo na przed pół wie czem pod sta wo -
wa idea, po łą cze nia dwóch ma szyn w jed ną, na -
dal jest sto so wa na i moż na za kła dać, że bę dzie
ona się spraw dzać tak że w ko lej nych de ka dach.

a Tan ko wa nie na sta cji pa liw?
A cze mu nie?! Ma szy ny są
prze cież do pusz czo ne do nor -
mal ne go ru chu dro go we go

d Ko par ko -ła do war ka z kla -
sycz nym wy po sa że niem do -
mi nu je na kra jo wym ryn ku

s To nie za re je stro wa ny ka me rą
mo ment wy wrot ki, ale po kaz
nie wia ry god nych wręcz moż -
li wo ści ko par ko -ła do war ki

f Mno gość osprzę tu do dat ko -
we go obej mu je tak że róż no -
rod ne łyż ki ła do war ko we
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ME CA LAC ofe ru je trzy mo de le ko par ko -ła do wa -
rek – TLB 870, 890 oraz 990. Spra wia to, że na -
byw cy mo gą do brać ma szy nę o pa ra me trach naj -
le piej od po wia da ją cych ich co dzien nym po trze -
bom. Pierw sze dwie ma szy ny wy po sa żo ne są
w ko ła o zróż ni co wa nej wiel ko ści, zaś fla go wy mo -
del TLB 990 ma ta kie sa me ko ła na obu osiach.
Już pod sta wo wy mo del – TLB870 wy róż nia się
pa ra me tra mi ro bo czy mi spraw dza jąc się bar dzo
do brze przy ko pa niu, pra cach prze ła dun ko wych
oraz prze miesz cza niu ła dun ków na bli skie od le -
gło ści. Co dzien ną ob słu gę ma szy ny uła twia to,
że jej sil nik o mo cy 74KM speł nia fi nal ną nor mę
emi sji spa lin Tier 4 bez ko niecz no ści sto so wa nia
fil tra DPF oraz AdBlue. No wo cze sna, ela stycz -
na i – co tak że jest nie bez zna cze nia – eko no -
micz na jed nost ka na pę do wa w po łą cze niu z in -
te li gent nym, wy po sa żo nym w po dwój ną pom pę
zę ba tą ukła dem hy drau licz nym „in lo ader” za -
pew nia opty mal ne osią gi w za kre sie głę bo ko ści
i za się gu ko pa nia oraz du żej si ły od spa ja nia. 
Przy glą da jąc się pa ra me trom ko par ko -ła do war ki
TLB890 za uwa ży my, że jej za sięg i głę bo kość ko -
pa nia wraz z szyb ko ścią cy kli ro bo czych i eko no -
mi ką eks pla ta cji czy nią ją nie zwy kle wy daj ną,
a przy tym oszczęd ną. Mo del TLB890 wy ko rzy -
sty wać moż na z po wo dze niem w bar dzo sze ro -
kim za kre sie za sto so wań, co do ce nią fir my
z bran ży ko mu nal nej. Pra cu ją ce na przy kład
przy re mon tach sie ci ka na li za cyj nej, utrzy ma niu
dróg czy kształ to wa niu te re nów zie lo nych.

Fla go wy mo del – ME CA LAC TLB990 – za pro jek to -
wa ny zo stał z my ślą o użyt kow ni kach eks plo atu ją -
cych ma szy ny w naj trud niej szych wa run kach ro -
bo czych. A przy tym wy ma ga ją cych naj więk szej
wy daj no ści ma szyn przy jed no cze snym mak sy -
mal nym ogra ni cze niu kosz tów bie żą cej eks plo ata -
cji. Układ czte rech kół skręt nych w po łą cze niu
z ich na pę dem za pew nia do sko na łą trak cję, co po -
zwa la  ma szy nie TLB990 pra co wać w te re nie, w ja -
kim in ne ko par ko -ła do war ki zwy czaj nie so bie nie
po ra dzą. Moż li wość po ru sza nia się w try bie „psie -
go cho du” za pew nia ma szy nie TLB990 moż li wość
pra cy w cia snych prze strze niach, co jest ty po we
dla miej skich pla ców bu do wy. Ope ra tor prze łą cza -
jąc od po wied nie po krę tło mo że pra co wać w try bie
z jed ną osią skręt ną, dwie ma lub wy ko rzy sty wać
tak zwa ny „psi chód”. Klu czo wy mi za le ta mi ko par -
ko -ła do wa rek ME CA LAC jest wy so ki prze świt
nad pod ło żem, co umoż li wia pra cę w trud nym te -
re nie. Pom py hy drau licz ne za pew nia ją ma szy nom
od po wied nie pa ra me try pra cy, a w po łą cze niu z ki -
ne ma ty ką ra mion ro bo czych z przo du i z ty łu, ko -
par ko -ła do war ki ME CA LAC im po nu ją wy so kim
udźwi giem i du żą si łą od spa ja nia. 
Ko par ko -ła do war ki ME CA LAC pro du ko wa ne
są w su per no wo cze snej fa bry ce w Wiel kiej Bry ta nii.
In ży nie ro wie pro du cen ta sta le pra cu ją nad wpro wa -
dza niem in no wa cyj nych roz wią zań, wy zna cza jąc
no we stan dar dy w te go ty pu ma szy nach. Moż na za -
tem gło śno po wie dzieć, że fran cu ski ME CA LAC nie -
sie roz wią za nia dla każ de go!

MASZYNY KOMUNALNEMASZYNY KOMUNALNE
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Koparko-ładowarki 

ME CA LAC
Roz wią za nia ka te go rii pre mium w standardzie!

Koparko-ładowarki 

ME CA LAC
Roz wią za nia ka te go rii pre mium w standardzie!

a ME CA LAC po sze rzył swą
ofer tę o ko par ko -ła do war ki.
Fran cu ski kon cern sta wia
kon se kwent nie na roz wój
kon struk cji tych uni wer sal -
nych ma szyn

a Na uzna nie za słu gu je re we -
la cyj na wi docz ność z kom -
for to wej i er go no micz nej ka -
bi ny ope ra to ra

ME CA LAC, ko ja rzo ny do tej po ry przede wszyst kim ja ko pro du cent wie lo funk cyj nych ko pa rek
i ła do wa rek kla sy pre mium, po sze rzył swą ofer tę o ko par ko -ła do war ki. Fran cu ski kon cern do -
ce nia jąc po pu lar ność tych uni wer sal nych ma szyn po sta no wił roz wi jać ich kon struk cję. Ko par -
ko -ła do war ki ME CA LAC z ca łą pew no ścią znaj dą po klask w mniej szych fir mach, o szer szej
spe cja li za cji. A ta kich nie bra ku je prze cież w sze ro ko po ję tej bran ży ko mu nal nej. 

http://www.mecalac.com/pl/
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Ko par ko -ła do war ki to naj bar dziej uni wer sal ne ma -
szy ny do za dań spe cjal nych. Nie za stą pio ne we
wszel kich pra cach bu dow la nych, ko mu nal nych
czy przy pro wa dze niu go spo darstw rol nych.  Du -
ży wy bór osprzę tu i sze ro kie spek trum za sto so -
wa nia po wo du ją nie usta ją ce za in te re so wa nie
przed się bior ców te go ty pu ma szy na mi. Nic w tym
dziw ne go, wszak ko par ko -ła do war kę moż na wy -
ko rzy sty wać na wet przez 2000 go dzin w ro ku. Tak
cięż ka eks plo ata cja jest moż li wa tyl ko pod wa run -
kiem, że ma szy ny są nie za wod ne i gwa ran tu ją jak
naj więk szy kom fort pra cy ope ra to ro wi. 
Dla tych, któ rzy szu ka ją ta kie go sprzę tu, in te re su -
ją cą pro po zy cją mo gą być sta le udo sko na la ne tu -
rec kie ma szy ny HI DRO MEK. Na pol skim ryn ku zna -
ne są od lat, a wy róż nia je cie ka wa ko lo ry sty ka, no -
wo cze sny de sign i pre cy zyj ne wy ko na nie. W ostat -
nim cza sie w ofer cie Wa ryń ski Tra de po ja wi ła się
ko lej na ewo lu cja ko par ko -ła do wa rek HI DRO MEK
se rii Al pha. Ma szy ny 102B i 102S to pro duk ty nie -
zwy kle eko no micz ne za pew nia ją ce kom fort i wy daj -
ność na wet w naj trud niej szych wa run kach wie lo go -
dzin nej efek tyw nej pra cy. No we ma szy ny po cho -
dzą ce od tu rec kie go pro du cen ta za pew nia ją świet -
ny kom fort pra cy dla ope ra to ra. Prze stron na ka bi -
na z uchyl ny mi bocz ny mi szy ba mi i wy daj nym sys -
te mem ogrze wa nia i kli ma ty za cją wraz z chło dzo -
nym scho wkiem na na po je i er go no micz nie za pro -
jek to wa nym pa nelem ste ro wa nia, spra wia ją że
ope ra tor bez pro ble mu mo że wy daj nie pra co wać
w każ dych wa run kach, za rów no upal nym la tem jak
i zi mą. Do dat ko wo na kom fort pra cy wpły wa wła -
ści we uszczel nie nie i wy ci sze nie, a stan dar do wo
mon to wa ne ra dio po zwa la uprzy jem nić dłu gie go -
dzi ny pra cy. Ko par ko -ła do war ki do star cza ne przez
Wa ryń ski Tra de wy po sa żo ne są w no wa tor ski sys -
tem dwóch mo ni to rów LCD – jed ne go umiesz czo -
ne go na koń cu kon so li, do sko na le wi docz ne go
w po zy cji ko pa nia oraz dru gie go, któ ry znaj du je
się na przed niej kon so li. Je go wska za nia, w po zy -
cji ła do wa nia, ope ra tor maszyny mo że na bieżąco,
bez pro ble mo wo śle dzić, bez przenoszenia wzroku
od kie run ku jaz dy. 
Uni katowym roz wią za niem za sto so wa nym w se rii
Al pha jest przed ni wie lo funk cyj ny joy stick ste ro -
wa nia osprzę tem ła do war ko wym z sys te mem
FNR, czy li zmia ny kie run ku jaz dy „przód -tył”.
W cza sie ła do wa nia i skom pli ko wa nych ma new -
rów ope ra tor mo że jed no cze śnie kon tro lo wać
część ła do war ko wą oraz kie ru nek jaz dy. Za pew -
nia to bez piecz ną i szyb ką pra cę po zwa la jąc za -
osz czę dzić czas i pie nią dze. Po za tym już
od pierw sze go wej ścia do ka bi ny da je się za uwa -

żyć, że wszyst kie joy stic ki w ka bi nie Al phy są bar -
dzo er go no micz ne i do sko na le „le żą w dło ni”. 
HI DRO MEK Al pha 102B i 102S to bar dzo zwrot ne
ma szy ny, dys po nu ją ce du żą mo cą oraz do sko -
na łą sta bil no ścią. Za pro jek to wa ne zo sta ły do naj -
cięż szych prac, dla te go wy po sa żo ne są
w oszczęd ny i trwa ły sil nik PER KINS, pra cu ją cy
w tech no lo gii AdBlue, któ ry speł nia wy śru bo wa -
ne nor my Sta ge IV. Po jem ność jed nost ki na pę -
do wej to 4,4 l, co wraz z tur bo do ła do wa niem za -
pew nia wy so ki mo ment ob ro to wy na wet przy ni -
skich ob ro tach (450Nm przy 1400 obr/min).
Do te go mo sty ty pu He avy -Du ty umiesz czo ne
na 4 sa te li tach od zna cza ją się bar dzo du żą wy -
trzy ma ło ścią. Jed ną z cha rak te ry stycz nych cech
se rii Al pha jest zwięk szo na wy daj ność osprzę tu
ła do war ko we go. Dzię ki si łom od spa ja nia łyż ki
i ra mie nia pro ces ła do wa nia prze bie ga bez pro -
ble mo wo. Opty mal ny kształt łyż ki – 6w1 – umoż li -
wia peł ne wy ko rzy sta nie jej po jem no ści, a trwa -
łość za pew nia jej bar dzo wy trzy ma ła stal Har dox.
Mi mo ma sy prze kra cza ją cej 9 ton ma szy ny ce -
chu je du ża sta bil ność. Tu rec ki pro du cent na eta -
pie pro jek to wym do sko na le prze my ślał i roz mie -
ścił śro dek cięż ko ści ma szy ny, co w po łą cze niu
z sze ro ki mi pod po ra mi umoż li wia bez piecz ną
pra cę na wet na znacz nych po chy ło ściach. Ra -
mię ko par ko we o dłu go ści 5,8 me tra mo że być
wy ko rzy sty wa ne pod czas głę bo kich wy ko pów
oraz prac, gdzie nie zbęd ny jest du ży za sięg ko -
pa nia. Do dat ko wa amor ty za cja si łow ni ka tłu mi
po ja wia ją ce się drga nia, co zde cy do wa nie po -
pra wia ży wot ność ra mie nia. Pom pa tłocz ko wa,
o zmien nej po jem no ści, z roz dzia łem prze pły wu
i za wo ra mi z ukła dem re ge ne ra cji zwięk sza ją si łę
hy drau li ki, za pew nia jąc opty mal ną moc oraz bar -
dzo pre cy zyj ne ste ro wa nie. 

MASZYNY KOMUNALNE
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Specjaliści od zadań specjalnych
W ofer cie spół ki Wa ryń ski Tra de po ja wi ła się ko lej na ewo lu cja ko par ko -ła do wa rek HI DRO MEK se -
rii Al pha, a pierw sze z nich zna la zły już na wet w Pol sce na byw ców. Być mo że dla te go, że kon struk -
to rzy ma szyn – ozna czo nych sym bo la mi 102B i 102S – wy ko rzy sta li do ich pro duk cji naj now sze
roz wią za nia tech no lo gicz ne, dzię ki cze mu po wsta ły pro duk ty eko no micz ne, kom for to we i wy daj ne.

a Ko par ko -ła do war ki HI DRO -
MEK 102B i 102S pod wzglę -
dem za sto so wa nych roz wią -
zań z po wo dze niem mo gą ry -
wa li zo wać z ma szy na mi re -
no mo wa nych pro du cen tów

a Pra cę ope ra to ro wi uła twia
no wa tor ski sys tem dwóch
mo ni to rów LCD.  Je den po -
ma ga w pra cy pod czas ko -
pa nia, a dru gi ła do wa nia

a Za dba no aby wszyst kie
funk cje ste ru ją ce ma szy ną
zo sta ły er go no micz nie roz -
miesz czo ne

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Pro duk cja ko par ko -ła do wa rek MST ma dłu gie
i bo ga te tra dy cje. Uru cho mio na zo sta ła bo wiem
w ro ku 1976. Po cząt ki by ły dość skrom ne, dziś
jed nak tu rec ka fir ma po wiel kich prze obra że niach
i in we sty cjach oraz prze nie sie niu pro duk cji do no -
wej fa bry ki sta ła się po ten ta tem wy twa rza ją cym
po nad pięć ty się cy ma szyn rocz nie. Speł nia ją
one świa to we stan dar dy, nic za tem dziw ne go, że
MST po szu ku je ryn ków zby tu tak że po za Tur cją.
W Pol sce ich wy łącz nym dys try bu to rem jest kra -
kow ska fir ma Ama go. 
– Przed pod pi sa niem umo wy de aler skiej na ko -
par ko -ła do war ki MST do kład nie prze ana li zo wa -
li śmy sy tu ację. Mi mo zmian za cho dzą cym
na ryn ku bu dow la nym, ko par ko -ła do war ki są na -
dal naj po pu lar niej szy mi ma szy na mi bu dow la ny -
mi w Pol sce. Li czy my, że stwo rzy my sil ną kon -
ku ren cję dla in nych ma rek, bo ko par ko -ła do -
war ki MST wy róż nia ją się wy so ką ja ko ścią wy -
ko na nia, eko no micz ną eks plo ata cją i nie za wod -
no ścią. Oprócz te go za pew nia my wspar cie dla
na byw ców ma szyn MST w po sta ci ob słu gi ser -
wi so wej na naj wyż szym po zio mie i za opa trze nia
we wszel kie czę ści za mien ne – tłu ma czy Piotr
Klu pa, dy rek tor za rzą dza ją cy Ama go. 
Uno wo cze śnie nie kon struk cji i zwięk sze nie pro -
duk cji ko par ko -ła do wa rek MST by ło moż li we
dzię ki te mu, że ich pro du cent stał się spół ką za -
leż ną hol din gu San ko. Jest to jed no z naj więk -
szych tu rec kich przed się biorstw, dzia ła ją ce
w ska li mię dzy na ro do wej i za trud nia ją ce po -
nad czter na ście ty się cy pra cow ni ków. Efek tem
no wych moż li wo ści jest mię dzy in ny mi fla go wy
mo del – ko par ko -ła do war ka MST 642. Pro du ko -
wa na jest z wy ko rzy sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców, jak np. czte ro cy lin dro wy
sil nik Per kin sa. Po za tym ma szy na zo sta ła stan -
dar do wo wy po sa żo na w au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów PowerShift. Po zwa la to na zmia nę bie gów
pod ob cią że niem, a sys tem ECU kon tro lu je elek -
tro nicz nie wła ści wy do bór bie gu chro niąc w ten
spo sób prze kład nię. Oprócz au to ma tycz nej skrzy -
ni bie gów, stan dar do we wy po sa że nie ko par ko -ła -
do war ki MST 642, sta no wi tak że szyb ko złą cze hy -
drau licz ne z przo du, łyż ka dzie lo na (tak zwa ny
kro ko dyl) z wi dła mi, tyl ne ra mię te le sko po we, do -
dat ko wa in sta la cja hy drau licz na pod młot, a tak że
kli ma ty za cja au to ma tycz na.
Na efek tyw ność pra cy du ży wpływ ma szcze gól -
nie szyb ko złą cze. Umoż li wia bo wiem ono bły -
ska wicz ne od pię cie łyż ki oraz uła twia ma new ro -

wa nie wi dła mi. Na wy się gni ku nie trze ba też
wów czas dźwi gać nie wy ko rzy sty wa nej łyż ki. Do -
dat ko wą za le tą jest tak że to, że łyż ka nie prze -
sła nia wi do ku na przód ma szy ny, a to jest nie -
zwy kle istot ne pod czas roz ła dun ku po jaz du czy
prze no sze nia pa let. Du żą za le tą są tak że me ta -
lo we zbior ni ki pa li wa i ole ju hy drau licz ne go,
dzię ki któ rym ma szy na jest mniej po dat na
na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Wie le wy sił ku po świę co no na za pew nie nie jak
naj więk szej trwa ło ści. W ma szy nie mon to wa ne są
osie Car ra ro, a wzmoc nio na oś tyl na (He avy Du -
ty) o róż ni co wym ogra ni czo nym po śli zgu (LSD)
prze no si bły ska wicz nie mo ment na pę do wy
na mięk kim i nie rów nym te re nie, co znacz nie po -
pra wia wła ści wo ści trak cyj ne. Mak sy mal ny sto su -
nek mo men tu ob ro to we go na przed niej osi za -
pew nia z ko lei do sko na łą przy czep ność nie za leż -
nie od wa run ków ro bo czych.
W ukła dzie hy drau licz nym za sto so wa no spe cjal -
ne za wo ry prze ciw prze cią że nio we ty pu an ti -
-shock oraz an ty ka wi ta cyj ne. Za wór od cią ża ją cy
po zwa la au to ma tycz nie re gu lo wać wy da tek
pomp głów nych i po moc ni czej, w za leż no ści
od po trzeb wy ni ka ją cych z wa run ków kon kret ne -
go za da nia. Spe cjal ny układ za bez pie cza ją cy
dez ak ty wu je joy stick na czas prze jaz dów. Dzię ki
te mu od pa da ry zy ko przy pad ko we go uru cho mie -
nia ra mie nia ko par ko we go.
Pod kre ślić na le ży tak że wy so ki kom fort prze stron -
nej ka bi ny. Du ża po wierzch nia prze szkleń, układ
kli ma ty za cji, pneu ma tycz nie za wie szo ny fo tel i joy -
sti ki za miast dźwi gni zde cy do wa nie zwięk sza ją wy -
daj ność i po pra wia ją kom fort pra cy ope ra to ra. 

MASZYNY KOMUNALNE
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MST – ko par ko -ła do war ki o cie ka wej kon struk cji
Po pu lar ność ko par ko -ła do wa rek w Pol sce spra wia, że do wal ki o klien ta włą cza ją się ko lej -
ni pro du cen ci. Od pew ne go cza su co raz więk szą po pu lar ność zy sku ją tu rec kie ma szy ny
MST, a ich fla go wy mo del MST 642 cie szy się du żym uzna niem firm pro wa dzą cych ro bo ty
ko mu nal ne, pra cu ją cych na miej skich pla cach bu do wy. Spraw dza się tak że ja ko ma szy na
po moc ni cza w fir mach dro go wych i bru kar skich. 

a Szyb ko złą cze z przo du po -
zwa la bły ska wicz nie od piąć
łyż kę ła do war ko wą

a Wnę trze ka bi ny za pew nia
ope ra to ro wi wy go dę w każ -
dych wa run kach

a Za le tą ko par ko -ła do war ki
MST 642 są sto sun ko wo du -
że ko ła przed nie. Ta kie roz -
wią za nie za pew nia lep szą
trak cję pod czas prze miesz -
cza nia się w trud nym te re nie

http://www.amago.pl/
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JCB, jak ża den in ny kon cern pro du ku ją cy ma szy -
ny bu dow la ne, swój roz wój i po zy cję za wdzię cza
ko par ko -ła do war kom. Nie ma w tym nic dziw ne -
go, wszak to za ło ży ciel fir my wy my ślił i za pro jek -
to wał pierw szą w świe cie ko par ko -ła do war -
kę. I choć obec nie na ryn ku ko par ko -ła do wa rek
dzia ła wie lu re no mo wa nych pro du cen tów, to
w wie lu kra jach ma szy ny te ko ja rzą się z na zwą
JCB. Jed nak sa mo wy na le zie nie ko par ko -ła do -
war ki nie wy star czy ło by do utrzy ma nia przez tak
wie le lat po zy cji li de ra seg men tu. Do te go nie -
zbęd ne by ło dba nie o sta łe uno wo cze śnia nie
i wpro wa dza nie do pro duk cji ko lej nych, jesz cze
spraw niej szych mo de li, tak aby spro stać co raz
więk szym wy mo gom zmie nia ją ce go się ryn ku.
Do sko na łym przy kła dem nie ustan nych prac roz -
wo jo wych mo że być sztan da ro wy pro dukt JCB
ko par ko -ła do war ka 3CX Com pact. Pro to pla stą
obec nie pro du ko wa nej wer sji jest prze cież, le gen -
dar ny już, mo del 3C któ ry tak na praw dę za po -
cząt ko wał ma so wą pro duk cję tych ma szyn i był
pod wa li ną roz wo ju fir my. Po wstał on w 1963 ro ku
i od tam tej po ry, sta le uno wo cze śnia ny, ko ja rzy
się nie od łącz nie z mar ką JCB. 
W efek cie po nad pół wiecz ne go roz wo ju współ -
cze sna „trój ka” nie wie le przy po mi na swe go po -
przed ni ka. JCB 3CX Com pact to ma szy na na -

szpi ko wa na no wo cze sną tech no lo gią, któ ra za -
pew nia osią gi na po zio mie więk szych urzą dzeń,
a jed no cze śnie – z ra cji kom pak to wych wy mia -
rów (1,9 metra sze ro ko ści, 2,4 metra wy so ko -
ści) – umoż li wia pra cę w ogra ni czo nych prze -
strze niach. Wy ko ny wa nie prac w ob rę bie za tło -
czo nych miast, po za wy mia ra mi, uła twia ją
też cztery skręt ne ko ła, dzię ki któ rym pro mień
skrę tu wy no si za le d wie 5,8 me tra, co umoż li wia
swo bod ne za wró ce nie na wet na dro dze jed no -
jez dnio wej. Dla te go 3CX Com pact to ide al na
ma szy na nie tyl ko dla przed się biorstw ro bót dro -

MASZYNY KOMUNALNE
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JCB 3CX Com pact. 
Efekt pół wiecz nej ewo lu cji
JCB 3CX Com pact. 
Efekt pół wiecz nej ewo lu cji
JCB, jak przy sta ło na fir mę, któ ra szczy ci się po zy cją świa to we go li de ra w pro duk cji ko par ko -ła do -
wa rek, ma bo ga tą i zróż ni co wa ną ofer tę. Sie dem mo de li, do te go sze ro ki pa kiet opcji do dat ko wych
spra wia, że klien ci bez tru du mo gą wy brać opty mal ny, skon fi gu ro wa ny pod in dy wi du al ne po trze -
by, sprzęt. Wśród nich wy róż nia się JCB 3CX, bez po śred ni na stęp ca le gen dar ne go mo de lu 3C.

a Kom pak to we wy mia ry ko -
par ko -ła do war ki JCB 3CX
Com pact umoż li wia ją jej wy -
ko ny wa nie prac na wet
w miej scach o zwar tej za bu -
do wie i in ten syw nym ru chu
sa mo cho do wym

s Jak wi dać pod sta wo wa kon -
cep cja ko par ko -ła do war ki,
mi mo pół wiecz nej hi sto rii,
po zo sta ła nie zmie nio na

http://www.interhandler.pl/
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go wych, ale też za kła dów uży tecz no ści pu blicz -
nej, wy ko naw ców ro bót ziem nych lub wy ko naw -
ców prac w te re nie o ogra ni czo nej po wierzch ni.
Po za tym ma szy na umoż li wia szyb kie prze -
miesz cza nie się, gdyż hy dro sta tycz na prze kład -
nia za pew nia pręd kość jaz dy 40 km/h. 
Na po cząt ku bie żą ce go ro ku, w ce lu pod nie sie -
nia jesz cze bar dziej wszech stron no ści ma szy ny,
wpro wa dzo ne ko lej ne zmia ny. Ostat nia ewo lu cja
mo de lu nie jest wi docz na „go łym” okiem, ale
wpro wa dzo ne udo sko na le nia są nie zwy kle istot -
ne dla wy daj no ści i bez pie czeń stwa pra cy.
Przede wszyst kim ist nie je te raz moż li wość mon -
ta żu do dat ko we go ob wo du hy drau licz ne go o wy -
so kim prze pły wie na wet 120 l/min, przy ci śnie niu
ro bo czym 200 bar. Dzię ki te mu, w po łą cze niu
z opcjo nal nym za cze pem mon ta żo wym ła do war -
ki ze ste ro wa niem bur to wym, klien ci mo gą mo co -
wać z przo du mo de lu 3CX Com pact wię cej ty pów
osprzę tu o wy so kim prze pły wie, np. fre zar ki czy
ko par ki łań cu cho wej do ro wów.
Ob wód o wy so kim prze pły wie bę dzie wy po sa żo -
ny w wie lo funk cyj ną, elek tro nicz ną dźwi gnię ste -
ru ją cą ra mie niem ła do war ko wym ze zin te gro wa -
ny mi prze łącz ni ka mi ukła du pro por cjo nal ne go
i przy ci ska mi ak ty wa cyj ny mi. Za pew ni to jesz cze
więk szą kon tro lę nad mon to wa nym z przo du
osprzę tem, wpły wa jąc na więk szą pro duk tyw -
ność i wy daj ność. 
Do dat ko wo mo del 3CX Com pact bę dzie miał
moż li wość za mon to wa nia opcjo nal ne go ukła du
Po wer sli de ko par ki. Umoż li wia on ope ra to ro wi
płyn ne prze sta wia nie ko lum ny wy się gni ka ko -
par ki z jed nej stro ny ma szy ny na dru gą bez ry -
zy ka uszko dze nia pod ło ża przez łyż kę. Na to -
miast opcją wpły wa ją cą na po pra wę bez pie -
czeń stwa jest dru gi, mon to wa ny na wy so ko -
ści 430–440 mm od pod ło ża, sto pień uła twia ją -
cy do stęp do ka bi ny. Do ce nią go zwłasz cza
ope ra to rzy, któ rzy czę sto mu szą wy sia dać
i wsia dać do ma szy ny. Po za tym we wnątrz ka bi -
ny przy by ło przy dat nych schow ków.

Ostat nie zmia ny uwzględ nia ją tak że su ge stie, któ -
re zgła sza li użyt kow ni cy. Z te go po wo du fir ma JCB
zde cy do wa ła się na umiesz cze nie w ra mie niu mo -
de lu 3CX Com pact prze wo dów mło ta. Wcze śniej
je go ob wód biegł do koń ca głów ne go wy się gni ka,
a do dat ko we prze wo dy na ra mie niu ogra ni czą ry -
zy ko uszko dze nia wę ży pod czas pra cy.
Po za mo de lem 3CX Com pact w sa lo nach spół ki
In ter han dler – au to ry zo wa ne go przed sta wi cie la
JCB w Pol sce – moż na wy bie rać spo śród 6 in -
nych ko par ko -ła do wa rek. Są ni mi: naj mniej sze
z ga my mo de le 1CX i 1CXT (ta dru ga ma za miast
kół gą sie ni ce); kom pak to wi krew nia cy 3CX Com -
pact – wer sje 3CX i 3CX Glo bal oraz naj więk sze
i naj cięż sze ma szy ny 4CX i 5CX.

MASZYNY KOMUNALNE

a Ostat nie ulep sze nia nie są
wi docz ne „go łym” okiem,
ale znacz nie po pra wia ją
sku tecz ność pra cy

f Od po wied ni osprzęt umoż li -
wia sku tecz ną pra cę w róż -
nych wa run kach, np. skła -
do wi skach zło mu

s Zdję cie do sko na le ilu stru je
uni wer sal ność ma szy ny. Wy -
star czy wymia na osprzę tu i ko -
par ko -ła do war ka zmie nia cał -
ko wi cie swo je za sto so wa nie
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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

5/2017 16.10.2017 15.09.2017
6/2017 15.12.2017 27.11.2017

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 3/2017 

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/prenumerata
http://poskom.pl/
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