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Letnie utrzymanie to nie tylko koszenie

Atrakcja turystyczna w Wilanowie

Doppstadt potwierdza renomę!

Gdy tylko skończyły się kłopoty z zimowym
utrzymaniem dróg, to pojawiły związane z letnim. Tym samym odpowiednie służby stają
przed kolejnym ważnym wyzwaniem

Ogród okalający królewską rezydencję Jana
Sobieskiego wymaga pielęgnacji olbrzymich
trawników. Dlatego też zdecydowano o częściowym zautomatyzowaniu koszenia

Na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim
wzrok przyciągają dwie pomarańczowe maszyny Doppstadt. Nie znalazły się tu z przypadku
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Skoszą, zamiotą, a na koniec umyją

Masz Kubotę? Masz efekty!

Na zaufanie trzeba zapracować

Te i wiele innych czynności wykonać można
stosując maszyny i urządzenia przeznaczone
do letniego utrzymania dróg i obszarów miejskich znajdujące się w ofercie firmy Pronar

Położony malowniczo ośrodek Dojo-Stara Wieś
ma czterdzieści ha terenów zielonych. Łąki,
trawniki, oczka wodne, boiska, a wreszcie kilometry ścieżek wymagają ciągłej pielęgnacji

Na placu złomowym przy hucie w Ostrowcu
Świętokrzyskim pracuje nowy żuraw przeładunkowy Sennebogen 830E. Jego właściciel ma
całkowite przekonanie do jakości sprzętu
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Sprawdzone i efektywne kosiarki Mulag

Oby zima nie zaskoczyła drogowców

Mustangi na padoku

Dużo kłopotów związanych z utrzymaniem
dróg sprawia porastająca skarpy i rowy odwadniające trawa. Należy ją ścinać nie tylko
ze względów estetycznych

Każdego roku z takim życzeniem wszyscy
oczekujemy nadejścia zimy. Problem utrzymania bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych nie dotyczy bowiem jedynie kierowców

Choć teren pokazów przypominał padok, nie
biegały po nim konie. Nie jeździły też kultowe
modele Fordów, ale publiczność doczekała
się obiecanych „mustangów”.
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Fastrac – wydajny, komfortowy, bezpieczny…

Graco bierze na hak

Dla każdego coś odpowiedniego

Ciągniki Fastrac są przez wielu niezależnych
ekspertów uznawane za najbardziej zaawansowane technologicznie ciągniki spośród produkowanych seryjnie

Pojazdami najczęściej wykorzystywanymi
w pracach komunalnych są hakowce. Połączenie podwozia ciężarowego z ramieniem załadowczym skutecznie przyspiesza prace

Prace komunalne często odbywają się w tak
nietypowych i trudnych warunkach, że nie da
się ich prowadzić za pomocą jednej, choćby
najbardziej uniwersalnej, maszyny
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Drodzy Czytelnicy,
plaga pożarów składowisk śmieci, która przetoczyła się w tym roku przez Polskę, jest zjawiskiem niespotykanym
i słusznie spowodowała natychmiastową reakcję rządu oraz podległych mu służb. Tylko w pierwszym półroczu odnotowano 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów. W tym było dwadzieścia siedem bardzo dużych i dużych, czyli takich, w których gaszeniu brało udział kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Dla porównania w całym
ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna zanotowała trzydzieści siedem takich pożarów. Pożary wysypisk to plaga,
która rozlała się na cały kraj. Praktycznie w każdym rejonie kraju potrzebna była interwencja strażaków. I choć
w większości przypadków trwa jeszcze badanie bezpośrednich przyczyn, można już teraz przypuszczać, że przynajmniej w miejscach nielegalnego magazynowania odpadów (Zgierz, Trzebinia oraz Wszedzień) mogło dojść do celowych podpaleń. Zresztą z ostatnich doniesień wynika, że prokuratura stawia już pierwsze zarzuty, a tylko kwestią
czasu jest pojawienie się następnych. Można przypuszczać, że w proceder zamieszane są zorganizowane grupy przestępcze, które wykorzystując luki w systemie postanowiły pozyskać nielegalne dochody, a pożary miały ukryć prowadzone przez nich działania. Oczywiście proceder trzeba ukrócić i sprawić, aby stał się nieopłacalny. Dlatego dobrze
się stało, że rząd tak szybko przystąpił do zmian w aktach prawnych, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości, a prace nad zmianami są już na ostatniej prostej. Nowe przepisy mają pomagać w walce z patologiami w systemie gospodarowania odpadami. Jednym z głównych rozwiązań jest wprowadzenie kaucji, którą płacić będą firmy
śmieciowe. Projekt stanowi, że zabezpieczenie będzie mogło mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Konkretne stawki – w zależności od rodzaju odpadów – zostaną określone w rozporządzeniu do ustawy. Obowiązek posiadania zabezpieczenia nie będzie dotyczyć odpadów obojętnych,
czyli takich, które są np. niepalne, nie są odpadami niebezpiecznymi. Projekt mówi również o tym, że posiadacze odpadów, którzy je magazynują, zarządzają składowiskiem będą musieli wprowadzić wizyjny system kontroli takich
miejsc. Taki monitoring będzie musiał być prowadzony przez całą dobę i pozwalać na identyfikacje przebywających
w tym miejscu osób. Po zmianie przepisów odpady na składowiskach będzie można magazynować tylko rok, a nie jak
obecnie trzy lata. Nowe przepisy regulować będą też kwestie dotyczące międzynarodowego transportu odpadów.
Zgodnie z projektem do Polski nie będzie można wwieźć odpadów w celu ich unieszkodliwienia, zmieszanych odpadów komunalnych i pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Projekt przewiduje ponadto większe dyscyplinowanie firm zajmujących się gospodarką odpadową, będą one mogły łatwiej stracić odpowiednie zezwolenia,
nie uzyskując odszkodowania. Pojawią się też kary administracyjne za niezgodne z prawem zbieranie odpadów lub
ich przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia, a wahać się będą od dziesięciu tysięcy do miliona złotych.
Ostateczny kształt ustawy może się jeszcze nieco różnić, gdyż do parlamentarzystów wpływają sugestie poprawek,
które winny się w niej znaleźć, ale główny jej kształt i kierunek zmian na pewno się nie zmieni.

Krzysztof Małyszko
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Polska na targach IFAT 2018
W dniach 14-18 maja 2018 roku odbyły się w Monachium Światowe Wiodące Targi Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami IFAT 2018. Targi poprzez intensywny rozwój
kolejnych edycji umacniają się na pozycji światowego lidera w technologiach ochrony środowiska. Podczas ostatniej imprezy wystawcy wypełnili do ostatniego miejsca wszystkie 18
hal oraz ekspozycje zewnętrzne rozległych Monachijskich Terenów Targowych. Już na kilka
miesięcy przed imprezą zabrakło miejsc dla kolejnych aplikujących. Nic dziwnego, że tegoroczna edycja odnotowała kolejne rekordy: 3.035 wystawców z 58 krajów oraz ponad 141.000 odwiedzających z ponad 160 krajów świata. Siłą targów i magnesem dla odwiedzjących jest nie tylko liczba wystawców, którzy licznie reprezentują wszystkie grupy produktów
i technologii reprezentowanych na IFAT, ale też bogaty program forum, konferencji, prezentacji
oraz pokazów na żywo, podczas których goście naocznie mogą się zapoznać z najnowszymi trendami i technikami stosowanymi w branży.
Jak oświadczył dyrektor zarządzający Messe Muenchen Stefan Rummel – IFAT prezentuje technologie przyszłości dla czystego środowiska i dlatego napędza publiczny dialog bardziej aktywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Znalazło to odbicie w bardziej licznych wizytach międzynarodowych polityków, delegacjach
z całego świata, obecności ekspertów, którzy przybyli by podzielić się pomysłami, doświadczeniami i wiedzą know-how. Targi odzwierciedlają znaczenie gospodarki środowiskowej i jej problematyki: liczba wystawców wzrosła
o 7% do 3.035, natomiast liczba odwiedzjących o 4% do ponad 141.000 gości.
Od czasu „rewolucji śmieciowej” w Polsce, która nastąpiła przed 2014 rokiem, odnotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania IFAT-em polskich uczestników targów. W edycji 2014 powierzchnia 26 polskich stoisk wzrosła o blisko 65% w stosunku do 2012 roku i po raz pierwszy przekroczyła tysiąc metrów kwadratowych. W roku 2016 polskich wystawców było trzydziestu, a w tej edycji było ich już trzydziestu ośmiu.
Od kilku lat największym polskim wystawcą jest firma Pronar z Narwi, która eksponuje maszyny do recyklingu oraz
urządzenia stosowane w technologiach komunalnych. W 2018 Pronar przeniósł swoje dotychczasowe stoisko z ekspozycji zewnętrznej do hali B4, gdzie już bez względu na warunki atmosferyczne prezentował się niezwykle okazale.
Kolejno do największych naszych wystawców należy dynamicznie rozwijająca się firma Prodeko Ełk, która produkuje urządzenia do oczyszczalni ścieków. Na uwagę zasługuje również lubelskie Centrum Kooperacji Recyklingu, które pojawiło się na targach po raz pierwszy w 2016 z niewielkim 30-metrowym stoiskiem, by powrócić na targi w 2018
roku w znacznie bardziej okazałej formie reprezentując grupę 7 polskich wystawców z branży recyklingowej. Plany
na przyszłość tej organizacji są jeszcze bardziej ambitne. Oprócz technologii odpadowych nasi wystawcy licznie reprezentowali dział maszyn i urządzeń do gospodarki wodą i ściekami m.in. wyposażenie oczyszczalni wody i ścieków, armaturę, wodomierze, pompy i zbiorniki. Mieliśmy pojazdy mające zastosowanie w technologiach komunalnych i ich zaawansowane wyposażenie. Na przykład firma ELTE GPS pokazała, jak użyteczne jest elektroniczne wyposażenie pojazdów do zbiórki odpadów komunalnych.
Nie tylko w stoiskach polskich wystawców słychać było nasz język. Wśród gości targowych przewinęło się niemal dwa tysiące odwiedzających z kraju. To, jak ważne są w naszym otoczeniu wyzwania związane z gospodarką
odpadami, realizacja celów w ramach unijnych zobowiązań związanych z coraz większym odzyskiwaniem surowców, a także czystość wody i powietrza, ma swoje odzwierciedlenie w naszej obecności na targach IFAT, które są
w całości i kompleksowo poświęcone tym zagadnieniom. Tegoroczny IFAT adresował je zarówno do przemysłu, jak
i władz lokalnych, które muszą ściśle współpracować przy realizacji zadań polityki środowiskowej.

Grzegorz Grabarczyk
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
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Bartosz Tomczak
Zastępca Dyrektora, Eksport Maszyn Komunalnych i do Recyklingu w Pronar Sp z o.o.
Targi IFAT to największa światowa wystawa związana z technologiami i produktami przeznaczonymi
do recyklingu i szeroko pojętej ochrony środowiska. My prezentowaliśmy swoje najnowsze produkty
do przesiewania oraz rozdrabniania odpadów i kolejny raz potwierdziliśmy swoją kluczową pozycję
w tym segmencie gospodarki. Potwierdzeniem tego były dwie premiery naszych produktów – rozdrabniacza jednowałowego MRW 1300 oraz mobilnej przerzucarki kompostu PRONAR MBA 4512g.
Obydwie maszyny to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów sektora gospodarki odpadami i to nie tylko z rynków europejskich, ale również obu Ameryk, Australii oraz Azji. Dodajmy, że produkty z linii recyklingowej Pronaru są używane w takich gałęziach przemysłu, jak wspomniana wcześniej gospodarka odpadami, gospodarka leśna, produkcja kompostu, czy pozyskiwania energii z odpadów.
Chciałbym podkreślić, że firma z Narwi własnymi zasobami projektuje, produkuje, testuje i wprowadza na rynek wszystkie modele maszyn. A naszą siłą jest systematyczna praca nad rozwojem produktu. Struktura firmy, z nowoczesnym Centrum Badawczo-Rozwojowym wspierającym zakłady produkcyjne umożliwia konstruktorom Pronaru projektowanie i wdrażanie rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia ich jakości,
wytrzymałości i uniwersalności. Należy zaznaczyć, że Pronar uważnie analizuje globalny rynek maszyn recyklingowych, tak aby poziom cen jego produktów był zgodny z oczekiwaniami klientów. Produkty Pronaru oferowane są zatem za cenę konkurencyjną, nie należą też do najtańszych na rynku.
Zastosowanie najnowszych technologii, wysokogatunkowych materiałów i komponentów – jak również wyposażenie przesiewaczy oraz rozdrabniaczy w szereg opcji poprawiających ich funkcjonalność – warunkuje poziom cenowy zgodny z tym, który
prezentują wiodący europejscy producenci. Należy zaznaczyć, że polityka cenowa Pronaru została określona jako prezentująca właściwy stosunek jakości do ceny względem produktów o podobnej jakości i parametrach technicznych. Podkreślają to
zarówno klienci z rynków międzynarodowych, jak i polscy partnerzy. Poza tym dokładamy starań, aby nasze produkty były coraz bardziej dostępne, żeby czas oczekiwania na nowe maszyny był jak najkrótszy. W tym celu zwiększamy możliwości produkcyjne poprzez otwarcie nowej hali w Siemiatyczach. Mamy nadzieję spotkać się z naszymi obecnymi partnerami handlowymi oraz przyszłymi klientami również na kolejnej edycji IFAT-u, aby tak jak i podczas obecnej zaprezentować najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie maszyn do recyklingu.

Jacek Zawadzki,
prezes spółki Agrex-Eco
Na tegorocznych targach IFAT wystawiło się wiele firm, których produkty znajdują się także w ofercie
naszej spółki. Będąc w Monachium mogłem ponownie zaobserwować, jak olbrzymim zainteresowaniem cieszą się one wśród odwiedzających imprezę. Zainteresowanie było potęgowane tym, że wiele
z nich to całkowicie nowe produkty, które z całą pewnością przyczynią się do wzbogacenia oferty
w sektorze komunalnym. Żeby nie być gołosłownym proponuję bliżej przyjrzeć się kilku interesującym
maszynom wystawionym w Monachium. Uważam, że warto zapoznać się z możliwościami wystawionego na tegorocznych targach IFAT nowego modelu w rodzinie rozdrabniaczy szybkoobrotowych
Axtor 4510 wyprodukowanego przez firmę Komptech. Jest to najmniejsza w typoszeregu maszyna o mocy 456 KM. Mimo tego zachowuje ona wszelkie zalety większych modeli, a więc przede wszystkim możliwość pracy w trybie rębaka do produkcji zrębków
oraz – po nadzwyczaj szybkim przezbrojeniu – rozdrabniacza do biomasy.
Drugą wartą szczególnego odnotowania nowością firmy Komptech jest mobilny separator metali żelaznych i nieżelaznych Metalflex. Urządzenie zostało wyposażone w separator magnetyczny i wiroprądowy produkcji austriackiej firmy Steinert.
W swoim stoisku firma Komptech pokazała również nowy układ rozdrabniający „V”, który będzie opcjonalnie montowany
w jednowałowych rozdrabniaczach wolnoobrotowych Terminator. Oznacza to, że w sposób istotny zwiększa on wydajność
rozdrabniaczy oraz poszerza zakres ich zastosowań.
Z kolei firma Binder + Co zaprezentowała unikatowy system separatorów optycznych Clarity Multiway. System
umożliwia separację optyczną aż do sześciuciu frakcji w jednym przejściu. Ponadto jest kompaktowy i wymaga tylko jednego systemu pneumatycznego dla wszystkich separatorów optycznych. Chcę poinformować, że wszystkie te nowości nasza firma zaprezentuje także szerszej polskiej publiczności. Tą okazją będą
najbliższe poznańskie Targi POLEKO-SYSTEM, na które już teraz wszystkich chętnych zapraszam.
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Eneasz Gawora
Kierownik Regionalny w Arcon Polska
Firma Arcon Polska bierze udział w targach IFAT od blisko dwóch dekad. W tym roku byliśmy obecni
w stoiskach naszych partnerów, jakimi są Doppstadt czy Steinert. Obydwie są w branży przetwarzania odpadów od samego początku i zaliczają się do ważniejszych wystawców IFAT-u. Ponieważ
impreza odbywa się co dwa lata, odwiedzający nie czują przesytu. Nie widzę zagrożenia, aby te targi
miały tracić na znaczeniu i popularności. Pomimo, że mamy w Polsce swoje imprezy, i to co roku,
wielu klientów z kraju decyduje się spotkać nas w Niemczech. Tam mają okazję odwiedzić nieporównywalnie większą liczbę wystawców i obejrzeć ciekawe pokazy. Dla nas także jest to dobra okazja
do podpatrzenia, w jakim kierunku rozwija się branża. Wiele trendów i technologii wkracza do nas
z pewnym poślizgiem w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów UE. Korzystając z obserwacji tamtejszych
rynków możemy przewidzieć, w jakim kierunku rozwijać się będzie polska gospodarka odpadami oraz jakich
błędów warto unikać. Także producenci obserwują się nawzajem, tym razem zobaczyli jak wiele firm poszło
śladem Doppstadta, choćby w kwestii łączenia i zapętlania układów rozdrabniaczy mobilnych z przesiewaczami. Porównując poszczególne edycje IFAT można zauważyć, które firmy wyznaczają nowe ścieżki, a które
specjalizują się w podpatrywaniu i czerpaniu z ich inspiracji. Takie imprezy pełnią rolę czegoś na kształt olimpiady i mistrzostw, gdzie regularnie weryfikuje się osiągnięcia poszczególnych „zawodników”.”

Adam Gamoń
Prezes Zarządu Pojazdy Komunalne GAMON Sp. z o.o.
IFAT to bez wątpienia wiodące targi w branży wodno-kanalizacyjnej dla firm z całego świata. To tutaj
wyznaczane są nowe tendencje i kierunki rozwoju całej naszej branży a swoją premierę mają najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania. Nasza firma od lat uczestniczy w każdej edycji tej
niezwykłej wystawy. Udział w niej daje możliwość bezpośredniej prezentacji naszych pojazdów, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz pochwalenia się wysoką jakością i przemyślanymi rozwiązaniami technologicznymi. Jest również dla nas znakomitym narzędziem marketingowym i jedną z najlepszych form komunikacji z klientami. Często podejmowane są tu najważniejsze decyzje biznesowe i nawiązywane długotrwałe relacje z klientami z całego świata. Jest to miejsce, w którym rozmawiamy, dyskutujemy, odpowiadamy na pytania, ale też obserwujemy, słuchamy, poznajemy opinie klientów i specjalistów
z branży. Targi te są okazją do podpatrzenia trendów i rozwiązań wdrażanych przez konkurentów.
Zdobyta wiedza, nowe doświadczenia i kontakty przyczyniają się do systematycznego rozwoju
naszej firmy oraz szybkiej ekspansji na kolejne zagraniczne rynki. W związku z tym dynamicznym
rozwojem Zarząd PK GAMON podjął decyzję o przeprowadzeniu zmian wizerunkowych i identyfikacji
wizualnej firmy. Wiąże się to z modyfikacją nazwy, zmianą graficzną logo oraz opracowaniem nowej
strategii marki. Cały proces zmian planujemy zakończyć w grudniu.

Zbigniew Proboszcz
menadżer ds. eksportu w spółce DOBROWOLSKI
Czasy, kiedy na targach takiej rangi dochodziło do setek realnych transakcji, już dawno odeszły
do lamusa. Obecnie najważniejszą funkcją IFAT jest prezentacja nowości w branży oraz okazja
do spotkań na linii producent-dostawca-klient. Uważam, że IFAT nie traci nic na swojej atrakcyjności. Oprócz wiodących producentów w Monachium pojawia się także wiele nowych firm reprezentujących zarówno sektor dostawców gotowych maszyn i pojazdów, jak i producentów komponentów i osprzętu. Odpowiedź na pytanie czy warto być obecnym na targach IFAT jest jednoznaczna.
Zdecydowanie tak! Oczywiście formuła może być różna, czasami jest to własne stoisko, a czasami
sama wizyta na targach. Dlatego może martwić fakt, że udział Polski nadal nie jest odzwierciedleniem i możliwości, i potencjału naszego rynku. Warto aktywniej i w większym stopniu promować polskie
firmy na zagranicznych rynkach, gdyż od eksportu w dużej mierze zależy dobrobyt całego kraju.
W tym roku firma DOBROWOLSKI również była obecna na targach IFAT. Zaprezentowaliśmy przystosowaną specjalnie do rynku niemieckiego innowacyjną zabudowę asenizacyjną z własnym napędem silnikowym SKH8H i zamontowaną na uniwersalnej palecie hakowej. Pojazd z podwoziem MB Antos był prezentowany na testach dla publiczności i przyjęty z uznaniem. Odbyliśmy naprawdę wiele interesujących rozmów,
również z klientami z dalekich Chin. Dlatego też za dwa lata także przyjedziemy do Monachium!
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Letnie utrzymanie to nie tylko koszenie
Gdy tylko skończyły się kłopoty z zimowym utrzymaniem dróg i obszarów miejskich, to
natychmiast pojawiły się nowe, związane z ich letnim utrzymaniem. Tym samym odpowiednie
służby w gminach, miastach i powiatach stają przed wyzwaniem efektywnego zorganizowania
prac z tym związanych. A będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy skierowane do tych prac
firmy dysponować będą odpowiednim parkiem maszyn i urządzeń.
Każdy samorząd zobowiązany jest do utrzymania czystości na terenach, które mu podlegają.
A w procesie oczyszczania miast można wyróżnić trzy główne rodzaje działań – oczyszczanie
mechaniczne, polewanie oraz mycie ciśnieniowe. Trawiaste skwery i parki wymagają regularnego koszenia, drzewa przycinania, a czasami
i podlewania. Drogi, chodniki, alejki – bieżącego
odśnieżania i posypywania w zimie. Ręczne sposoby wykonywania tych prac wymagają zaangażowania dużej liczby osób, więc są kosztowne
i nieefektywne. Poza tym na przykład zamiatanie
ręczne wznieca kurz, co w wielu sytuacjach może być uciążliwe dla otoczenia, a jednocześnie
powoduje zabrudzenie pozostałej infrastruktury.
Wiele samorządów dbanie o podległe im tereny
zielone zleca własnym służbom. Dzieje się tak
głównie na terenach miejskich, zamieszkiwanych
przez większą liczbę osób, gdzie dużo jest takich
miejsc jak parki, skwery, trawniki, ulice, ścieżki
rowerowe i inne ciągi komunikacyjne. Inaczej
jednak ma się sprawa z konserwacją terenów
wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych oraz
wałów przeciwpowodziowych. Tam zazwyczaj
odpowiedzialne są firmy, które wypełniają kontrakty wynikające z zobowiązań przetargowych.
Jednak bez względu na wielkość firm i skali zadań, jakie mają do wykonania, wszystkie muszą
być wyposażone w odpowiedni sprzęt, a z tym
na szczęście nie ma kłopotu, a wręcz przeciwnie,
jego oferta jest bardzo bogata, uwzględniająca
potrzeby wszystkich użytkowników.
Poza odpowiednim sprzętem ważne jest też
optymalne zaplanowanie prac, muszą one być

a W wielu miejscach należy
skosić trawę, która porasta
skarpy, na przykład wałów
prze ciw po wo dzio wych.
Idealnie do takich prac nadają się głowice koszące
na wysięgnikach

s Do skoszenia trawy można
używać różnych nośników
narzędzi. Starając się zwiększyć uniwersalność maszyn, konstruktorzy wyposażają je w osprzęt, który
umożliwia
wykonywanie
różnych prac. Dobrym przykładem są ładowarki kołowe, które z powodzeniem
mogą być wykorzystywane
jako nośnik także kosiarek

zsynchronizowane i odbywać się w odpowiedniej
kolejności. Po okresie zimowym zarządcy muszą
rozpocząć od usuwania piasku z chodników i nawierzchni dróg, a także zadbania o oznakowanie
poziome ulic. To czas na malowanie/odświeżanie pasów przejść dla pieszych, uzupełnianie
ubytków w nawierzchniach bitumicznych oraz
mycie zabrudzonych znaków drogowych. Następnie nadchodzi czas pierwszego koszenia
traw na poboczach i skarpach, ale zabieg ten należy w ciągu roku wykonać kilkakrotnie.
Do zrealizowania tylko tych czynności potrzeba
specjalistycznego sprzętu. Na szczęście coraz
częściej producenci konstruują maszyny, które
dzięki specjalistycznym przystawkom mogą wykonywać wiele czynności. Obecnie kupując koparko-ładowarkę lub ładowarkę możemy doposażyć je w osprzęt, który z powodzeniem posłuży jako kosiarka albo zamiatarka. Zresztą nawet
wyspecjalizowane maszyny, jak na przykład zamiatarki, są także oferowane w wersjach z dodatkowymi funkcjami, typu myjka do znaków
drogowych. Warto szukać takich pojazdów
i sprzętu, który można wykorzystywać wielokrotnie i to do różnych zadań, gdyż obniża to zdecydowanie jego koszty. A czynnik finansowy
przecież nadal jest decydujący w procedurach
przetargowych. Dlatego idealnym rozwiązaniem
byłoby posiadanie maszyny zdolnej podołać
wszystkim zadaniom. A najbliższe ideału są
bezsprzecznie kompaktowe zamiatarki.
Na co dzień mamy bardzo duży wybór urządzeń
sprzątających. Są wśód nich zarówno przeznaczone do czyszczenia ulic wielkie zamiatarki zaPośrednik Komunalny
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budowane na podwoziach samochodów ciężarowych, jak i małe urządzenia. Wyróżniają się
one bardzo kompaktową budową i bez trudu
mieszczą się na chodniku.
Jeszcze do niedawna do czyszczenia ulic i chodników używano najczęściej – wyposażonych
w odpowiedni osprzęt – ciągników rolniczych.
Jednakże w myśl przepisów unijnych nie jest to
dłużej możliwe. Tego rodzaju maszyny nie powinny być bowiem stosowane w terenach miejskich. Kolejnym mankamentem jest to, że duże
ciągniki są ciężkie, a w dodatku emitują nadmierne ilości spalin oraz powodują hałas przekraczający obowiązujące normy. Stąd też jedyną sensowną alternatywą stają się zamiatarki kompaktowe, które nie tylko są pozbawione są wad ciągników, ale też mogą, poza zamiataniem, wykonywać cały szereg innych zadań. Umożliwia to
ich dodatkowy osprzęt, w który wyposażają je
producenci. Dzięki temu zamiast czterech maszyn wystarczy zakupić jedną, ale wyposażoną
w cztery różne narzędzia robocze. W ten sposób
maszynę można wykorzystywać przez okrągły
rok, a to oczywiście przynosi jej użytkownikowi
wymierne korzyści ekonomiczne.
Walory nawet najbardziej okazałych budynków,
parków czy osiedli mieszkaniowych mogą przyćmić zanieczyszczone chodniki i ulice. Wśród
nieczystości pojawiających się w tego typu miejscach najczęściej można spotkać: liście, pyły,
piasek lub drobne odpady komunalne. Główną
przyczyną nagromadzenia tego typu zanieczyszczeń są warunki atmosferyczne (na
przykład silny wiatr) oraz sami użytkownicy. Dlaczego usunięcie ich jest tak ważne? Po pierwsze chcemy, by całe otoczenie, w którym się poruszamy, było przyjazne – a więc zadbane i bezpieczne. Ponadto na bezpieczne poruszanie się
po traktach komunikacyjnych wpływ ma na
przykład zalegający piasek. Problemów związanych z oczyszczeniem takich miejsc jest kilka.
Przede wszystkim są to nawierzchnie zazwyczaj
nierówne (stare chodniki), a w dodatku o słabej
nośności, uniemożliwiające stosowanie ciężkie-
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a Letnie utrzymanie dróg to
nie tylko koszenie trawy.
W tym okresie nawierzchnie
muszą być polewane, gdyż
sypki piasek nie tylko wznieca kurz, ale dla bezpieczeństwa poruszania się jest
równie groźny, jak śnieg
i lód w zimie

s Polewaczka poradzi sobie
tylko z sypkim, świeżo naniesionym piaskiem. W przypadku zaschniętego błota
i piasku zmieszanego z olejem konieczne będzie użycie zamiatarki

go sprzętu. Natomiast żaden z tych powodów
nie wyklucza stosowania kompaktowych zamiatarek. Jednak samo zamiatanie to za mało – efektywne sprzątanie można zapewnić tylko wtedy, kiedy brud czy piasek jest zbierany
i wywożony. Na szczęście wszystkie dostępne
na rynku samojezdne zamiatarki wyposażone
są w odpowiednie funkcje, a dodatkowy
osprzęt pozwala na zbieranie także innych nieczystości. Na przykład maszyna z osprzętem
do koszenia oraz systemem odsysania sprawdzi się także przy zbieraniu liści. Dostępny często wąż ssawny pozwala zbierać liście, a nawet śmieci z miejsc, do których pojazd nie może dojechać. Zresztą zakres zastosowań samych szczotek zwiększa wyposażenie dodatkowe, obejmujące np. trzecią wychylną szczotkę przednią służącą do usuwania zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych, szczotkę
do chwastów, frez usuwający zanieczyszczenia przylegające do nawierzchni oraz dodatkowy wąż ssawny do ręcznego usuwania zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych. Ponadto w opcji często są oferowane: urządzenia
do rozdrabniania odpadów, co przyczynia się
do lepszego wykorzystania kontenera, urządzenia myjące do znaków drogowych, kubłów
na śmieci, oddzielne urządzenia do usuwania
fekaliów czy oddzielne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku utrzymania
terenów zielonych pojazdy tego typu doposaża się w zestawy koszące ze zbiornikiem
na trawę, kosiarkę mulczującą, kosiarkę sierpową, kosiarkę bijakową, nożyce do żywopłotów, narzędzia do przycinania krawędzi trawników, a nawet przyczepkę samowyładowczą.
Wyposażając urządzenie w system myjący,
maszyna może pełnić rolę nie tylko polewarki,
ale myjki lub szorowarki. Wysokociśnieniowy
układ pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń z betonu, asfaltu, kostki brukowej
czy tartanu. Wyposażenie w głowicę szorującą
umożliwia, przy zastosowaniu specjalnej chemii, usuwać także tak trudne zabrudzenia, jak
na przykład plamy z oleju.

www.pronar.pl
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Skoszą, zamiotą, a na koniec jeszcze umyją
To wszystko i jeszcze wiele innych czynności mogą wykonać maszyny i urządzenia przeznaczone do letniego utrzymania dróg produkowane przez Pronar. Wszechstronna oferta sprawia,
że przedsiębiorca działający w tym sektorze bez trudu stworzy z nich kompletny park maszyn.
Na pewno jedną z maszyn, którą należy rozpatrywać przy kompletowaniu parku maszyn powinna być zamiatarka. Pronar produkuje dziewięć modeli zamiatarek, wśród których warto zwrócić uwagę na model oznaczony symbolem ZMC3.0. Jest to zamiatarka elewatorowa, czyli z mechanicznym transportem zanieczyszczeń. Zasada działania zamiatarki opiera się na systemie dwóch szczotek talerzowych i szczotki walcowej które
oczyszczają powierzchnię, oraz przenośnika transportującego
zanieczyszczenia do zbiornika. Maszyna ułatwia utrzymanie
właściwego stanu dróg, ulic miejskich i osiedlowych placów
o dużej powierzchni. Z powodzeniem można ją stosować także
w pomieszczeniach magazynowych, a także na ścieżkach rowerowych i chodnikach. Na podkreślenie zasługuje przemyślana konstrukcja maszyny. Przede wszystkim zwraca uwagę
boczny wysyp, ułatwiający wyładunek zanieczyszczeń na przyczepę lub do kontenera. W dodatku wyładunek odbywa się
w sposób hydrauliczny, a operator nie musi opuszczać kabiny
ciągnika. Kolejna zaleta to prosty w obsłudze pulpit sterowniczy, a możliwość łączenia z wszystkimi dostępnymi na rynku
ciągnikami – wyposażonymi w dolny lub górny zaczep transportowy o minimalnej nośności pionowej 1.700 kg i prędkość
WOM wynoszącą 540 obr/min – optymalizuje koszty jej zakupu. Zamiatarka ZMC3.0 jest standardowo wyposażona w system zraszania, a zbiornik wody o dużej pojemności pozwala
na jednorazowe zatankowanie aż 1.150 litrów wody.
Aby utrzymać czystość i bezpieczeństwo na drogach, samo zamiatanie może nie wystarczyć.. W wielu wypadkach jeszcze bardziej niezbędnym narzędziem będą kosiarki bijakowe zawieszane na ciągnikach i głowice koszące wysięgników wielofunkcyjnych, gdyż utrzymanie we właściwym stanie poboczy dróg oraz
terenów zieleni miejskiej wymaga systematycznego koszenia trawy. I w tym względzie oferta Pronaru może zaspokoić nawet najwyższe wymagania. Znajdziemy w niej zarówno bardzo szeroki
wybór wysięgników o różnym zasięgu roboczym, jak i skutecznych kosiarek bijakowych na zawieszeniu pantografowym. Wysięgniki wielozadaniowe Pronaru mogą być montowane z przodu
lub z tyłu ciągnika, a ich zasięg roboczy wynosi od 4,2
do 7 metrów. Zarówno wysięgniki tylne WWT, jak i przednie WWP

a Maszyna ZMC 3.0. ułatwia utrzymanie właściwego stanu dróg, ulic miejskich i osiedlowych placów o dużej powierzchni

a Wszystkie produkowane przez Pronar wysięgniki są przystosowane do współpracy z szeroką gamą głowic roboczych

przeznaczone są przede wszystkim do prac związanych z pielęgnacją poboczy drogowych, przycinaniem gałęzi i konarów drzew
oraz oczyszczaniem rowów melioracyjnych. Dzięki dużemu zasięgowi ramion roboczych umożliwiają koszenie wysokich skarp,
a nawet poboczy za rowem. Wysięgniki WWT są wyposażone
w niezależny układ hydrauliczny napędzany z tylnego WOM-u ciągnika. Bezpiecznik mechaniczny chroni maszynę przed uszkodzeniem w przypadku zaczepienia w trakcie pracy o przeszkodę,
a sterowanie maszyną odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonych w kabinie operatora. Z kolei wysięgniki serii WWP montowane są z przodu nośnika. Zasięg ramienia z głowicą koszącą
waha się od 5,5 do prawie 7 metrów. Wysięgniki tej serii mogą
być zasilane z przedniego WOM-u nośnika lub z układu hydraulicznego pojazdu, z którym współpracują (np. wielozadaniowy pojazd Unimog). Jednak aby zestaw do koszenia był kompletny ramię robocze musi być uzbrojone w specjalistyczną głowicę.
Wszystkie wysięgniki są przystosowane do współpracy z głowicami roboczymi (kosiarka bijakowa, piła do gałęzi, głowica odmulająca, szczotka myjąca). Głowice wysięgnikowe Pronaru produkowane są w różnych szerokościach roboczych (od 0,8 do 1,4
metra), i można je podzielić na lekkie, przeznaczone do mniej
wymagających prac i mniejszych wysięgników oraz na ciężkie,
które mogą być stosowane w trudniejszych warunkach i są agregowane z wysięgnikami, które wymagają cięższych ciągników
o większej mocy. Wewnętrzny płaszcz ciężkich głowic koszących
wykonany jest ze stali trudnościeralnej. Ich wały są produkowane z rur grubościennych opartych na łożyskach, a noże koszące – z wysokogatunkowej stali. Dzięki temu, że wszystkie elementy charakteryzują się wysoką wytrzymałością, narzędzia te
są bardzo trwałe i niemal bezawaryjne, co pozwala na ich długą
eksploatację. Wśród współpracujących z wysięgnikami głowicami warto zwrócić uwagę na myjkę PRONAR GM500. Służy ona
do mycia znaków drogowych, tablic informacyjnych, barierek lub
słupków drogowych. Stosując różnego typu głowice w połączeniu z wybranym wysięgnikiem otrzymamy bardzo przydatny zestaw wszechstronnych narzędzi, idealnie nadających się dla firm
działających w sektorze komunalnym.
Pośrednik Komunalny
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Sprawdzone i efektywne kosiarki Mulag
W lecie najwięcej pracy i kłopotów związanych z utrzymaniem dróg sprawia, porastająca skarpy i rowy odwadniające, trawa. Należy ją ścinać nie ze względów estetycznych – choć to też
ma znaczenie – ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Pozostawiona bez dozoru szybko zarośnie pobocza i rowy, a to utrudni odpływ wody z jezdni i ograniczy widoczność.
Dlatego służby zobowiązane do letniego utrzymania dróg zmuszone są do systematycznych prac konserwacyjnych, przede
wszystkim koszenia trawy, a sprawna realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez odpowiedniego sprzętu.
Szeroką ofertę sprawdzonych na całym świecie produktów
w tym zakresie posiada firma Aebi Schmidt. Gama urządzeń
renomowanych producentów gwarantuje zarówno jakość, jak
i efektywność realizowanych zadań. Na jakość produktów
wpływają w takim samym stopniu zastosowane materiały oraz
rozwiązania technologiczne, które wynikają z wieloletniego doświadczenia w konstruowaniu takich maszyn. Na pewno cechy te reprezentują wszystkie urządzenia służące letniemu
utrzymaniu drogowemu opracowane przez firmę Mulag. Ten
czołowy niemiecki producent systemów służących konserwacji dróg i lotnisk przez ponad 60 lat istnienia zdołał zyskać sobie renomę jednego z najsolidniejszych partnerów w tym
względzie. Dowodem może być fakt, że z ich rozwiązań korzystają zarządcy dbający o drogi i autostrady na całym świecie.
A ich wysięgniki i kosiarki montowane są przeważnie na specjalistycznych samochodach Unimog oraz ciągnikach komunalnych JCB Fastrac. Jednym ze sprawdzonych zestawów tej
firmy jest kosiarka Mulag MKM 700 do koszenia poboczy
i skarp. Montowana może być z przodu pojazdu, a w wersji
podstawowej dostarczana jest także z montowanym z przodu
pojazdu wysięgnikiem.
Wysięgnik ma możliwość pracy zarówno z lewej, jak i z prawej
strony. Zasięg pracy razem z kosiarką do poboczy, mierzony
od środka pojazdu, wynosi 6,7 metra (7,2 metra podczas pracy tylko z wysięgnikiem). Wysięgnik może obracać się o 190
stopni, posiada hydrauliczne zabezpieczenie w przypadku najechania na przeszkodę. Poza tym wysięgnik wyposażony jest
w mechanizm szybkiej wymiany głowic roboczych, a także
elektrycznego układu awaryjnego wyłączania wałka z ostrzami. Do sterowanie wysięgnikiem wystarczy jedna ręką. Pulpit

a Kosiarka do poboczy posiada automatyczny układ omijania przeszkód, a dodatkowo kierowca z pulpitu sterującego znajdującego się w kabinie może bezstopniowo dostosować prędkość koszenia do ruchu wychylania się głowicy koszącej
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a Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pracy jest zainstalowany
układ sterowania odciążeniem wysięgnika typu m-tronic, czyli wspomagana komputerowo regulacja siły docisku głowicy koszącej do powierzchni

wyposażono w joystick, a na ekranie wyświetlane są wszystkie
istotne dla operatora informacje o pracy urządzenia.
Bardzo podobne parametry i rozwiązania techniczne zastosowano w kosiarce do poboczy. Ona także przystosowana jest
do pracy z prawej i lewej strony. Zasięg pracy od środka pojazdu wynosi 3 metry. Maszyna wyposażona jest w elektryczny układ awaryjnego wyłączania wałka z ostrzami. Poza tym
posiada automatyczny układ omijania przeszkód, a dodatkowo kierowca z pulpitu sterującego znajdującego się w kabinie
może bezstopniowo dostosować prędkość koszenia do ruchu
wychylania się głowicy koszącej. Wyposażona jest także
w blok sterujący z układem automatycznego ustawiania głowicy w położeniu roboczym oraz składania w położenie transportowe. Pulpit sterujący obsługiwany jest jedną ręką. W wyposażeniu kosiarki znajduje się także wysokociśnieniowa dmuchawa do czyszczenia jezdni. Jest ona zabudowana na ramie
z przodu kosiarki i napędzana z jej układu hydraulicznego.
Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pracy
jest układ sterowania odciążeniem wysięgnika typu m-tronic,
czyli wspomagana komputerowo regulacja siły docisku głowicy koszącej do powierzchni. Współpracuje on z następującymi głowicami roboczymi:
• uniwersalną głowicą koszącą UMK 1200,
• głowicą koszącą udarową MK 1200,
• głowicą koszącą udarową MK 1600,
• głowicą GMK 1200) do koszenia odrostów.
Nie mniej ważną rolę niż wysięgnik i kosiarka pełnią w takich
zestawach zastosowane głowice robocze. Model do koszenia
poboczy wyposażony jest w udarowe ostrza oraz czujnik najechania na przeszkodę. Szerokość robocza wynosi 1.200 mm,
a grubość cięcia to maksymalnie 10 mm. Z kolei w przypadku
głowic typ MK 1200 Plus z nożami MS, szerokość robocza jest
identyczna, ale do 20 mm zwiększa się maksymalna grubość
cięcia. Dla bezpieczeństwa dodatkowo urządzenie wyposażono w osłonę zapobiegającą wyrzucaniu kamieni.

MASZYNY KOMUNALNE

www.interhandler.pl

JCB Fastrac

Wydajny, komfortowy, bezpieczny…
Wytwarzane przez brytyjski koncern JCB ciągniki Fastrac to pojazdy o niezwykle interesującej
ramowej konstrukcji. Przez wielu niezależnych ekspertów uznawane są za najbardziej zaawansowane technologicznie ciągniki spośród produkowanych seryjnie.
Koncern JCB ma w ofercie pięć modeli ciągników. Są one napędzane silnikami o mocy od 175 do 350 KM, mogą rozwijać
prędkość 70 km/h. Bezpieczną jazdę z tak dużą prędkością
umożliwia specyficzna konstrukcja ciągnika. Fastrac zbudowany jest na pełnej ramie, co daje równy rozkład masy
maszyny na przednią i tylną oś i pozwala tak rozmieścić podzespoły, by odizolować je od naprężeń i udarów pochodzących z nierówności podłoża. Wzmocniona konstrukcja ramy
umożliwia zastosowanie resorowania z automatycznym
wyrównywaniem poziomu nadwozia. Optymalny komfort jazdy
i wysokie bezpieczeństwo zapewniają także mechaniczne
wspomaganie kierownicy, zamontowane po zewnętrznych
stronach wszystkich czterech kół hamulce tarczowe z podwójnymi zaciskami i układ ABS.
W pracach związanych z niwelacją nawierzchni kierujący ciągnikiem musi pracować przy minimalnej prędkości starając się
jednocześnie uzyskać maksymalną siłę pociągową. W przypadku ciągników wyposażonych w manualną skrzynię biegów
osiągnięcie takich parametrów pracy jest praktycznie niewykonalne. Problemu tego nie ma operator Fastraca, który został
wyposażony w bezstopniową skrzynię biegów JCB Beronic.
Przypomina ona przekładnię stosowaną w samochodach osobowych i umożliwia precyzyjną pracę.
Fastrac został wyposażony w przestronną kabinę posadowioną w strefie ograniczonych wibracji pomiędzy obiema resorowanymi osiami napędowymi. Umiejscowiony w centralnym punkcie kabiny fotel kierowcy oraz duża powierzchnia
przeszkleń zapewniają doskonałą widoczność z kabiny. Podczas jazdy nierówności terenu są doskonale kompensowane dzięki układowi pełnej amortyzacji całej maszyny oraz samopoziomujących się osi przedniej i tylnej, linia wzroku ope12 Pośrednik Komunalny

ratora utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie,
Po wykonaniu zadań transportowych ciągnik można wykorzystywać do innych prac. Fastrac jest maszyną wielozadaniową.
Możliwość różnorodnych zastosowań wynika z samej konstrukcji maszyny. W odróżnieniu od ciągników konwencjonalnych Fastrac ma nie trzy, a pięć punktów zawieszenia narzędzi roboczych. Maszyna pracować może z różnego rodzaju
osprzętem roboczym, takim jak na przykład łyżka skarpująca,
zamiatarka, kosiarka-mulczer, rozdrabniarka gałęzi, myjki do
znaków, ładowacz czołowy czy żurawik. Dzięki temu w sektorze komunalnym Fastrac może być wykorzystywany
do różnego rodzaju prac transportowych, stabilizacji gruntu,
zamiatania nawierzchni drogowych, chodników i poboczy, odśnieżania, koszenia dużych połaci, a także porządkowania
oraz rekultywacji terenu. Obserwując pracę Fastraca z przyczepą-wywrotką dostrzec można szereg zalet takiego
zastosowania. Zwykła ciężarówka podlega sporym ograniczeniom trakcyjnym w ciężkim, pofałdowanym terenie. Wozidło
co prawda z łatwością daje sobie radę w trudnych warunkach
terenowych, najczęściej jednak nie posiada dopuszczenia
do ruchu po drogach publicznych. Fastrac ma bardzo wiele
zalet w porównaniu z samochodem ciężarowym czy wozidłem.
Ubezpieczenie, ogumienie i bieżące utrzymanie ciągnika kosztują znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnej ciężarówki.
Fastrac wyposażony w pełni amortyzowany układ jezdny zapewnia największy komfort pracy operatora. Nawet przy maksymalnej prędkości nie odczuwa on uciążliwych i szkodliwych
dla zdrowia wibracji. Ciągnik doskonale spisuje się nawet
w najtrudniejszych warunkach terenowych. Napęd na cztery
koła, wielkogabarytowe opony i blokada mechanizmu różnicowego to główne zalety trakcyjne tej innowacyjnej maszyny.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

www.husqvarna.com/pl

Atrakcja turystyczna w Wilanowie
Ogród okalający królewską rezydencję Jana Sobieskiego wymaga codziennej pielęgnacji olbrzymich połaci trawników. Nie dziwi zatem, że dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
postanowiła odciążyć swoich pracowników i zdecydowała się na częściowe zautomatyzowanie koszenia.
Uwijające się po parkowych trawnikach automatyczne
kosiarki Husqvarna Automower na pierwszy rzut oka
przypominają popularne ostatnio roboty-odkurzacze. Mirosław Bednarczyk, specjalista do spraw konserwacji drzewostanu i obsługi sprzętu, opowiada,
że nikt z odwiedzających ogród nie przechodzi obok
koszących robotów Automower 430X oraz 450X
obojętnie. Na początku jest zaskoczenie, spacerowicze nie bardzo wiedzą, co to za urządzenia
i do czego służą. – Sam byłem świadkiem zdarzenia,
gdy rodzic próbował posadzić dziecko na maszynie
i zafundować mu przejażdżkę. Praca maszyn bywa
w ten sposób zakłócana, ale mogę uspokoić, że automatyczne kosiarki nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla naszych pracowników, ani osób postronnych – mówi Mirosław Bednarczyk. Czy wyposażona w trzy ostrza kosiarka pracująca bez operatora
na pewno nie jest niebezpieczna? Spacerowicze
mogą być spokojni, kosiarka bowiem, natrafiając na
przeszkodę, natychmiast zatrzymuje się i wznawia
pracę dopiero po usunięciu zatoru lub wytyczeniu
nowej trasy pozwalającej na jego ominięcie. W razie próby zakłócenia pracy maszyny, na przykład
przez jej podniesienie, natychmiast jest ona unieruchamiana, włącza się alarm dźwiękowy, a do pracownika zostaje wysłany odpowiedni komunikat.
Nadzorujący maszyny wyposażeni są w opracowaną przez firmę Husqvarna aplikację na smartfon, która pozwala obsługiwać koszące roboty. Paroma kliknięciami w ekran mogą oni wyznaczyć
czas pracy, awaryjnie zatrzymywać maszyny czy
też wymuszać ich powrót do stacji dokujących.
Program służy też do precyzyjnej lokalizacji kosiarek na mapie, co w wypadku ewentualnej kradzieży pozwala szybko je odnaleźć. Można też określić obszar, po opuszczeniu którego maszyna zostaje na trwałe zdezaktywowana. Tym samym staje się całkowicie bezużyteczna dla złodzieja.
Większość parkowych trawników koszona jest tradycyjnymi metodami raz na tydzień. W najbardziej
prestiżowych miejscach – za pomocą robotów

f Kosiarki Husqvarna pracują
codziennie, od godziny
5 do 22, z przerwami na ładowanie w stacji dokującej.
Maszyna pracuje ponad
dwie godziny, z kolei czas
ładowania w stacji dokującej nie przekracza 60 minut

a Jeszcze chwila i Mirosław
Bednarczyk wyśle kosiarkę
do pracy. Dopiero po dwóch
godzinach będzie ona musiała
powrócić do stacji dokującej,
by naładować akumulatory

a Aplikacja na smartfon pozwala
na sterowanie i zarządzanie
maszyną z dowolnego miejsca.
Paroma kliknięciami w ekran
można wyznaczyć czas pracy,
wymusić powrót do stacji dokującej, czy też awaryjnie zatrzymać maszynę

d Zarówno maszyna, jak i stacja dokująca są całkowicie
wodoszczelne. Dzięki temu
koszenie może odbywać się
też w czasie deszczu
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Husqvarna – codziennie. Koszą one od godziny
5 do 22, z przerwami na ładowanie akumulatorów
w stacji dokującej. Zarówno maszyna, jak i baza są całkowicie wodoszczelne. Maszyna pracuje
efektywnie po zmroku i podczas padającego
deszczu. Średnie zużycie energii przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia wynosi 20 kWh
miesięcznie. W tym czasie maszyna 430X jest
w stanie skosić trzy tysiące metrów kwadratowych, a model 450X nawet pięć tysięcy. Kosiarka może pracować nieprzerwanie przez ponad dwie godziny, a czas ładowania w stacji dokującej nie przekracza sześćdziesięciu minut.
Gdy pada pytanie o najważniejsze zalety zautomatyzowanego koszenia maszynami Husqvarna,
Mirosław Bednarczyk nie namyśla się ani przez
chwilę. – Efekty koszenia są doskonałe, maszyny
i ich oprogramowanie nie zawodzą. Husqvarna jest
naszym partnerem technologicznym i już trzy lata
temu przekazała nam do testów automatyczną kosiarkę Automower 450X. Zaoszczędzony dzięki niej
czas pozwalał pracownikom zająć się innymi pracami na terenie ogrodu. Maszyna tak spodobała
się dyrekcji, że zapadła decyzja o zakupie kolejnej. Dla mnie zaletami automatycznych kosiarek
Husqvarna są także bezgłośna praca i brak emisji
spalin, które niekorzystnie wpływałyby na środowisko – mówi Mirosław Bednarczyk.
Kosiarki automatyczne Husqvarna Automower ścinają kilka milimetrów źdźbła trawy, dając bujny, zielony trawnik. Takiego efektu nie są w stanie zapewnić tradycyjne maszyny. Spadające ścinki trawy
tworzą ściółkę i nawożą glebę, wspomagając zdrowy wzrost trawy i zapewniając efekt równo skoszonego, bujnego trawnika. Kosiarki odstraszają również krety, które omijają obszar ich pracy kosiarek,
a brak kretowisk poprawia walory wizualne ogrodu. Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest bardzo zadowolona z pracy robotów
i z pewnością w przyszłości rozszerzy park maszyn
o kolejne modele Husqvarna Automower.
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www.kubota-eu.com

Masz Kubotę? Masz efekty!
Kubota nieprzypadkowo wybrała na miejsce prezentacji swoich maszyn komunalnych Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo – Stara Wieś. Położony malowniczo w okolicach
miejscowości Przedbórz ośrodek zajmuje sześćdziesiąt hektarów, w tym blisko czterdzieści
terenów zielonych. Rozległe łąki, trawniki, oczka wodne, boiska, a wreszcie kilometry ścieżek
wymagają nieustannej pielęgnacji. Okrągły rok, bez względu na warunki pogodowe. W zależności od sezonu trzeba kosić, porządkować, zamiatać lub odśnieżać.
Położone w malowniczej scenerii Przedborskiego
Parku Krajobrazowego Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo Stara Wieś” zaprojektowano zgodnie z kanonem architektury japońskiej.
Nasz ośrodek to nie tylko domy mieszkalne zbudowane zgodnie z kanonem japońskiej architektury,
ale także budynek treningowy o powierzchni
dwóch tysięcy metrów kwadratowych, zabudowania gospodarcze oraz rozległe tereny rekreacyjne.
Teren i obiekty pielęgnujemy zgodnie z japońską
tradycją wykorzystując do tego najlepszy sprzęt.
Zdecydowanie do takowego zaliczam maszyny komunalne Kubota. Już od siedmiu lat eksploatujemy duży ciągnik rolniczy tej marki z ładowaczem
czołowym. Wykorzystywany jest głównie na potrzeby naszej stadniny. Z biegiem czasu korzystać zaczęliśmy także z innych maszyn Kubota, takich jak
pojazd wielofunkcyjny z kosiarką międzyosiową,
użytkowe pojazdy terenowe RTV, miniciągnik komunalny z kosiarką oraz profesjonalna kosiarka
z mulczerem. Wszystkie, choć eksploatowane niezwykle intensywnie w dość trudnym terenie, spisują się doskonale – mówi Paweł Krzywański, prezes Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego będącego właścicielem Dojo Stara Wieś.
Współpraca Dojo Stara Wieś z Kubotą trwa już
kilka lat, jej początek dało zorganizowane tu
spotkanie dealerskie. Okazało się, że miejsce
prezentacji możliwości maszyn wybrano doskonale. Sprawdziły się na rozległym terenie, a gospodarzom efekty ich pracy przypadły tak do gustu, że zdecydowali się niektóre z nich
natychmiast włączyć do swego parku maszynowego. W ten sposób Kubota stała się dla Dojo Stara Wieś sponsorem wspomagającym. Co oznacza
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a Imponujący bogatym wposażeniem ciągnik L2602
może być z powodzeniem
wykorzystywany do cięższych prac, na przykład zimowego utrzymania dróg

s Sprawdziliśmy i potwierdzamy, tak wyposażony ciągnik
B2311 jest bardzo funkcjonalną koparko-ładowarką!

to w praktyce? Japoński producent oddaje
swym partnerom w użytkowanie maszyny komunalne, które pozwalają utrzymać nieskazitelny
ład i porządek na rozległych terenach należących do Centrum Japońskich Sztuk Walki.
W ośrodku organizowane są także prezentacje
maszyn dla branży komunalnej. W maju z ich
walorami mogli zapoznać się także dziennikarze
naszej redakcji. Pod lupę dane nam było wziąć
nie tylko sprzęt, który trafił do sprzedaży na przełomie roku, ale także stanowiący absolutną nowość napędzany silnikiem o mocy 61 KM ciągnik L2602 z Serii L2. Imponująca bogatym wyposażeniem – między innymi w komfortową kabinę, automatyczną klimatyzację i tempomat – maszyna może być z powodzeniem wykorzystywana do cięższych prac, na przykład
przy zimowym utrzymaniu dróg.
Nieprzypadkowo podczas spotkania w Dojo Stara
Wieś królowały ciągniki. Gospodarze imprezy postanowili zaprezentować zmiany konstrukcyjne
w najnowszej generacji tego typu maszyn, przyczyniające się do znacznej poprawy parametrów
roboczych. Szczególne zainteresowanie budziła
Seria B2 obejmująca cztery profesjonalne miniciągniki o mocy od 20 do 31 KM. Dzięki zastosowaniu układu zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn, ciągniki Kubota B2 nie mają sobie równych
pod względem zwrotności. Promień zawracania
nowych ciągników wynosi tylko 2,1 metra, co jest
wynikiem nieosiągalnym dla innych maszyn tej klasy. Wysłannikom naszej redakcji przypadł szczególnie do gustu model B2311. Maszyna wyposażona w ładowacz czołowy oraz tylny osprzęt koparkowy jest w praktyce funkcjonalną koparko-ła-
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dowarką. Jej zaletą jest też niewielki ciężar roboczy, dzięki czemu nie niszczy wrażliwych nawierzchni ścieżek i terenów parkowych. – Wprowadzając na polski rynek serię B2 Kubota udowadnia,
dlaczego jest numerem jeden wśród producentów
miniciągników. Seria B2 to miniciągniki dla każdego użytkownika, który nie toleruje kompromisów.
To prawdziwe japońskie okręty flagowe, w których
każdy najmniejszy detal jest przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Od układu napędowego czy ramy nośnej, aż po linię maski. Możliwości,
jakie oferuje Kubota B2, są w zasadzie nieograniczone. Nie ma zadania, z którym te maszyny sobie
nie poradzą – mówi Waldemar Zaremba, szef Działu Sprzedaży Maszyn Komunalnych Kubota.
Wymagający użytkownicy z całą pewnością docenią trzy, w pełni niezależne wałki odbioru mocy, znajdujące się w standardowym wyposażeniu
maszyny. W ciągnikach konkurencyjnych marek
przedni WOM jest bowiem zazwyczaj zależny
od wałka międzyosiowego, co nie ma miejsca
w nowej konstrukcji Kuboty. Co istotne, wszystkie wałki mogą pracować jednocześnie.
Przełączanie biegów odbywa się z wykorzystaniem dziewięciobiegowej skrzyni manualnej z rewersem. Dostępna jest również przekładnia hydrostatyczna o trzech zakresach reduktora. Prostotę obsługi zapewnia pojedyncza dźwignia wielofunkcyjna, sterująca przednim i tylnym osprzętem, która jest montowana w niektórych mode-

a Miniciągniki Serii B2 to maszyny dla użytkowników nie
uznających kompromisów.
Producent zapewnia, że
każdy ich detal został starannie przemyślany w najdrobniejszych szczegółach

lach ciągników serii B2. Operator doceni również
hydrauliczne wspomaganie kierownicy, przestronną i cichą kabinę, zapewniającą panoramiczny widok oraz napęd na cztery koła.
Wszechstronność maszyn nowej serii zwiększa
opcjonalny ładowacz czołowy z możliwością szybkiego podłączenia oraz odłączenia. Taki system
hydrauliczny zapewnia większy udźwig w porównaniu z miniciągnikami o analogicznym zakresie
mocy innych producentów. Przekłada się to
na praktycznie nieograniczone możliwości współpracy z maszynami towarzyszącymi. Funkcjonalność ciągników zwiększa możliwość doboru ogumienia. Kubota oferuje trzy warianty – opony na nawierzchnie trawiaste, przemysłowe oraz rolnicze.
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Oby zima znów nie zaskoczyła drogowców
Każdego roku z takim życzeniem wszyscy oczekujemy nadejścia zimy, wszyscy, gdyż problem
utrzymania bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych dotyczy nie tylko kierowców – choć
ich jednak przede wszystkim – ale także pozostałych mieszkańców. Przecież każdy musi dotrzeć do pracy, szkoły, lub do sklepu po codzienne zakupy. A nieprzejezdne drogi, ścieżki rowerowe, śliskie chodniki i zasypane parkingi skutecznie to uniemożliwiają. Dlatego od sprawności służb i wykorzystywanego przez nich sprzętu w dużej mierze zależy, czy także w ekstremalnych warunkach pogodowych uda się nam zrealizować wszystkie cele. Tym bardziej, że
śnieg i lód mogą stać się przyczyną śmiertelnie groźnych wypadków.
Zimowe utrzymanie dróg stanowi szczególnego rodzaju zadanie zarządców dróg. Realizowane jest w związku z występującymi w świecie przyrody zjawiskami atmosferycznymi, których
skali i czasu wystąpienia nie sposób przewidzieć, a które można jedynie prognozować. Rokrocznie tak zwana „akcja zima”
obciąża w znacznym stopniu budżety i to zarówno na szczeblu
centralnym, jak i samorządowym. A wartość nakładów przeznaczanych na ten cel wzrasta niemal w każdym sezonie i to pomi-

a Dzięki bezkonkurencyjnej zwrotności i kompaktowej budowie ładowarki o sterowaniu burtowym znakomicie dają sobie radę w pracach polegających na usuwaniu śniegu z ulic, chodników, parkingów czy podjazdów
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mo wykorzystywania coraz doskonalszych technologii w zakresie monitoringu warunków pogodowych oraz organizacji prac
drogowych. Jednocześnie w społeczeństwie od lat panuje niezmienne przekonanie o niewystarczającym zaangażowaniu
służb publicznych w zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych i komfortu jazdy w okresie zimowym. A obowiązek
utrzymania drogi, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa
użytkownikowi drogi publicznej, ma bez względu na czas jej
użytkowania. Dlatego droga powinna być bezpieczna dla jej
użytkowników także niezależnie od występujących na niej i w jej
otoczeniu warunków środowiskowych i pogodowych. Stąd też
wielka odpowiedzialność, jaka spada na zarządców i realizujące ten cel firmy. Oczywiście my także powinniśmy w tym szczególnym okresie wzmóc ostrożność, gdyż choć zapewnienie bezpiecznego poruszania się to rola zarządców, to jednak nie zwalnia nas od odpowiedzialnego poruszania się po drogach z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa.
W sezonie zimowym bezpieczeństwu w równym stopniu zagrażają zarówno obfite opady śniegu, jak i niska temperatura.
Każde zjawisko może w równym stopniu uniemożliwić całkowicie, bądź w znacznym stopniu ograniczyć bezpieczne poruszanie się. Tym niemniej są skuteczne sposoby, aby oba niekorzystne zjawiska całkowicie zniwelować. W przypadku obfitych opadów śniegu trzeba przede wszystkim usunąć nadmiar
śniegu i błota pośniegowego z ulic i innych ciągów komunikacyjnych. W przypadku gołoledzi środkiem zaradczym jest

www.poskom.pl

uszorstnianie nawierzchni za pomocą piasku, żwiru lub soli.
Zarządcy dróg dysponują coraz solidniejszą bazą sprzętową,
która gwarantuje im niezależność i niezwłoczne wykonanie najważniejszych prac. Część obowiązków zlecana jest firmom zewnętrznym. Zarówno zarządcy, jak i wykonawcy dbając o należyte utrzymanie dróg kierują się przy wyborze sprzętu ceną,
jakością, funkcjonalnością, komfortem i niskimi kosztami eksploatacji, gwarancją, serwisem i dostępnością części zamiennych. Dodatkowo chętnie kupowane są maszyny, które już się
sprawdziły. A takich sprawdzonych producentów – którzy dowiedli, że oferowany przez nich sprzęt jest najwyższej jakości – na szczęście w Polsce nie brakuje. I są to zarówno krajowi producenci, jak też dystrybutorzy sprzętu zagranicznych
firm. O produktach wielu z nich piszemy na następnych stronach Pośrednika Komunalnego. Oczywiście renomowanych
producentów sprzętu zimowego utrzymania dróg jest więcej.
Wśród nich na pewno znajduje się polski producent spółka
SaMASZ, która produkuje 70 modeli maszyn służących
do usuwania śniegu i brył lodu z różnych nawierzchni.

a Z usuwaniem tak dużych zwałów śniegu poradzi sobie pracująca wysoko w górach duża ładowarka. W celu poprawy parametrów trakcyjnych jej koła wyposażono w specjalne łańcuchy

Szczegółowo o maszynach i urządzeniach używanych w zimowym utrzymaniu dróg piszemy na kolejnych stronach. Tu prezentujemy jedynie ich ogólną charakterystykę. Przede wszystkim sprzęt ten można podzielić na dwie grupy – na ten do usuwania nadmiaru śniegu i na ten do walki z gołoledzią. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim pługi odśnieżne. Są dostępne w bardzo szerokim zakresie pod względem wielkości.
Od bardzo małych i lekkich, mogących współpracować nawet
z autami osobowymi, do dużych i ciężkich, których waga przekracza pół tony i tylko duże samochody ciężarowe mogą być
ich nośnikami. Te największe używane są przede wszystkim
do odśnieżania autostrad, dróg ekspresowych i innych licznie
uczęszczanych ciągów komunikacyjnych. Natomiast tam gdzie
z powodu ilości śniegu nawet największe pługi nie dają rady
kieruje się odśnieżarki wirnikowe. Maszyny o różnej szerokości
roboczej wyposażone są w specjalny wirnik, który zgarnia zalegający przed pojazdem śnieg, a następnie odrzuca go na odległość nawet ponad trzydziestu metrów. Ślimak tnący rozdrabnia i tnie śnieg oraz bryły lodu, następnie transportuje je
do środka maszyny, a znajdujący się tam wirnik wyrzuca je
z dużą prędkością do komina. Odśnieżarki mogą nie tylko odrzucać śnieg na boki, ale także umieszczać go bezpośrednio
na przyczepę. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze i prze-
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a Bogata oferta pługów od śnieżnych umożliwia dobranie odpowiedniego rozwiązania
do każdych warunków. Sprawdzą się one doskonale zarówno na autostradach, ulicach miast, jak i wiejskich bezdrożach

strzeń, gdyż nie zawsze jest miejsce, aby rozsunięty śnieg zalegał w hałdach na poboczach czy trawnikach – wygląda to nieestetycznie i może tworzyć problemy w wypadku utrzymujących się w dłuższym okresie opadów, więc wymaga usunięcia
i przetransportowania do miejsca docelowego.
Z kolei najmniejsze znakomicie sprawdza się na małych osiedlowych uliczkach czy parkingach. A warto wiedzieć, że i one
muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego wiele
z nich wyposażonych jest w sprężynowy bezpiecznik najazdowy, który podczas najechania na przeszkodę umożliwia pochylenie się lemiesza, zapewniając stabilność. Pług taki jest
przystosowany do współpracy z wieloma nośnikami (ciągnikami komunalnymi, rolniczymi, ładowarkami, samochodami terenowymi i pojazdami komunalnymi). Mimo małych rozmiarów
pługi te charakteryzują się wysoką skutecznością odśnieżania,
między innymi poprzez zastosowanie trzydziestostopniowego
kąta natarcia lemiesza. Dodatkowo małe rozmiary sprzętu są
jego zaletą, gdyż umożliwiają dotarcie w miejsca niedostępne
dla maszyn o większych gabarytach. Warto zaznaczyć, że pługi nie rysują odśnieżanych nawierzchni, ponieważ listwa zgarniająca jest odpowiednio zaokrąglona, a jej wykonanie ze stali
trudno ścieralnej zapewnia trwałość na długie lata.
Drugą grupę maszyn – kierowaną do usuwania gołoledzi – stanowią różnego typu posypywarki i polewarki. Mogą one być
zawieszane, ciągnione lub umieszczane na platformie,
a współpracują najczęściej z ciągnikami, jak też samochodami ciężarowymi. Efektem ich pracy jest usuwanie gołoledzi lub
oblodzenia oraz zwiększenie szorstkości nawierzchni. Podobnie jak w przypadku pługów występują w bardzo szerokiej
„rozmiarówce”. Najczęściej z ich podajników wysypuje się
na nawierzchnie piasek i kruszywo, a także środki chemiczne
(chlorki sodu, wapnia i magnezu). Rzadziej stosowaną w walce z gołoledzią, ale równie skuteczną maszyną jest polewarka. Podstawowa różnica pomiędzy nią a posypywarką polega
na tym, że polewarka nie sypie, a polewa, a tak naprawdę rozpyla solankę. Rozwiązanie interesujące, gdyż metoda rozpylania pozwala ograniczyć zużycie soli i przyczynia się do ochrony nie tylko środowiska naturalnego, ale i budżetu. Szerzej
o sposobach walki ze śniegiem i gołoledzią można przeczytać
na kolejnych stronach naszego magazynu.
Pośrednik Komunalny
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Lemiesze Küper
Efektywne, bezpieczne i… ciche
Półwieczne doświadczenie firmy Küper w projektowaniu i produkowaniu lemieszy do zestawów odśnieżnych zaowocowało wypracowaniem konstrukcji, które są w stanie utrzymać we
właściwym stanie nawierzchnie drogowe nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. W dodatku spełniają one nawet najbardziej wyśrubowane normy dotyczące emisji hałasu i nie uszkadzają odśnieżanej nawierzchni.
Zima to trudny czas zarówno dla użytkowników dróg, jak i firm odpowiedzialnych
za utrzymanie ich w należytym stanie. Dużą
niedogodnością dla tych drugich jest
zwłaszcza pogodzenie wymogów środowiskowych związanych z ograniczeniami dotyczącymi poziomu hałasu i użycia soli,
a zapewnieniem komfortowego i bezpiecznego korzystania z drogi nawet w przypadku obfitych opadów śniegu. Pomóc
w tym mogą tylko produkty najwyższej
klasy, opracowane z użyciem najnowocześniejszych technologi i materiałów.
A takimi właśnie cechami charakteryzują się lemiesze firmy Küper. Do tego
wieloletnie doświadczenie i stałe
udoskonalanie produktów sprawia,
że z jej lemieszy korzystają profesjonaliści na całym świecie.
Produktami, po które chętnie sięgają profesjonalne firmy, są wytwarzane przez firmę Küper lemiesze serii
GK i FK. Są to ciche narzędzia gumowo-korundowe, które dzięki swojej
konstrukcji optymalnie dopasowują się do każdej jezdni. Przeznaczone są szczególnie do miejsc
wymagających cichego i delikatnego odśnieżania, które
nie spowoduje uszkodzeń
nawierzchni ani oznakowania poziomego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elastycznych materiałów. Dodatkowe elementy ceramiczne i specjalne wzmocnienie stalowym kołnierzem zapewniają użytkownikom lemie20 Pośrednik Komunalny

szy z serii GK i FK znakomite efekty odśnieżania, bez uszkodzeń nawierzchni i efektu wyginania się krawędzi.
Warto zaznaczyć, że firma Küper jako jedyna oferuje lemiesze FK przeznaczone specjalnie do pługów z mechanizmem sprężynowym. Lemiesze te zmniejszają typowe dla
takich pługów stukanie o jezdnię, zwłaszcza przy natrafieniu na suchy fragment nawierzchni.
Z kolei modele GK7 to lemiesze gumowo-korundowe zaprojektowane specjalnie do stosowania w pługach Schmidt SNK. I w tym wypadku Küper jest
w stanie dostarczyć lemiesze, które nie tylko zapewnią o wiele lepszą jakość odśnieżania w porównaniu do zwykłych gumowych lemieszy, ale
także nie powodują efektu drgania lub „podskakiwania” pługów odśnieżnych podczas pracy.
Nawet na suchej nawierzchni. Elastyczne materiały i wkładki ceramiczne (korundowe) pozwalają
uzyskać bardzo dobre rezulaty odśnieżania i – co
niezwykle istotne – nie powodują przy tym
uszkodzeń nawierzchni czy oznakowania
poziomego. Jednocześnie, dzięki specjalnej konstrukcji, lemiesze odśnieżne GK7
nie uginają się i nie podwijają podczas pracy. Od tradycyjnych lemieszy gumowych
odróżnia je przede wszystkim dużo większa
trwałość oraz lepsze efekty działania.
Jednak szczególną popularnością wśród
firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg cieszą się lemiesze
kombinowane.
Takie
właśnie
narzędzia stosowane są do odśnieżania wszystkich płatnych odcinków polskich autostrad.
I tak, lemiesze kombinowane Kombi S 36 Wave i Kombi S 50 Wave to
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www.kueperpolska.com

profesjonalne narzędzia zapewniające efektywne
odśnieżanie autostrad, dróg szybkiego ruchu
i aglomeracji miejskich. Wykorzystywane
na wszystkich drogach Europy, a także innych
kontynentów, wyznaczyły swoiste standardy w zakresie profesjonalnego odśnieżania dróg. Lemiesze kombinowane z serii Kombi S cechują się kilkunastokrotnie większa trwałością od lemieszy
gumowych i kilkukrotnie większą od zwykłych lemieszy stalowych. Produkty te to kombinacja stali, gumy oraz korundu, który jest materiałem twardym, odpornym na ścieranie i posiadającym niski
współczynnik tarcia. Dlatego zaletami lemieszy
Kombi S są: trwałość niespotykana w konkurencyjnych lemieszach gumowych lub stalowych, redukcja tarcia oraz hałasu na drodze, zmniejszenie
zużycia paliwa oraz ograniczenie niszczenia nawierzchni. Najistotniejsze jest jednak to, że lemiesze odśnieżne Kombi S firmy Küper odznaczają
się doskonałą skutecznością odśnieżania, co
w znacznym stopniu poprawia płynność ruchu
i bezpieczeństwo na drodze – nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
Kolejną grupę w ofercie firmy Küper stanowią lemiesze poliuretanowe. Są to profesjonalne narzędzia zapewniające efektywne odśnieżanie lotnisk,
parkingów, oraz aglomeracji miejskich. Tego typu lemiesze powinny być stosowane w miejscach, gdzie konieczne jest delikatne, a jednocześnie skuteczne odśnieżanie nawierzchni i nie

a Lemiesz TUCA SX charakteryzuje się najwyższą wydajnością i trwałością

a Bezszelestny lemiesz gumowo-korundowy GK-5 dopasowuje sie
̨ do każdej jezdni

a Lemiesz Kombi S 50 zapewnia
skuteczne odśnieżanie autostrad i dróg szybkiego ruchu

można używać lemieszy stalowych. Poliuretan
Küprene firmy Küper to trudnościeralny, wytrzymały materiał, odporny na hydrolizę i charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieranie mechaniczne oraz wytrzymałością na temperatury
w zakresie od -40 do +70°C.
Oczywiście same najlepsze nawet lemiesze nie spełnią oczekiwań jeśli nie będą odpowiednio doposażone. Dlatego firma Küper opracowała ślizgi Kombi K
i Kombi V dla wszystkich typów pługów, które wymagają ich stosowania. Ślizgi Kombi K i Kombi V są
pod względem budowy dopasowane do odpowiednich lemieszy, gdyż tylko odpowiednia kombinacja lemieszy i ślizgów wpływa na poprawę ich trwałości.
Stosowanie trwałych ślizgów wydłuża ich żywotność
o trzydzieści procent, a można je łączyć także ze zwykłymi lemieszami stalowymi innych producentów.
Poza ślizgami ważnym elementem wyposażenia
lemieszy są odbojniki (odbojnice przykrawężnikowe). To rozwiązanie firmy Küper także ma korzystny wpływ na trwałość lemieszy. Cylindryczny
kształt odbojników zapobiega między innymi blokowaniu pługa podczas pracy, a dodatkowo są to
elementy bardzo łatwe w wymianie i demontażu.
Warto wiedzieć, że konwencjonalny lemiesz bez
odbojnika wykazuje wyraźne ślady zużycia materiałowego w miejscach zderzenia pługa z krawężnikiem. A rozwiązanie proponowane przez firmę
Küper daje optymalną ochronę nawet podczas
odśnieżania najbardziej wymagających miejsc.
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Wytrzymałość
Wytrzymałość poparta
poparta techniką
techniką
Skuteczne posypywarki, innowacyjne, zapamiętujące kształt pługi odśnieżne, a w dodatku
wszystkie zróżnicowane pod względem wielkości i zastosowanych technologii. To wszystko
sprawia, że oferta Pronaru spełnia całkowicie wymagania dotyczące sprzętu wykorzystywanego w zimowym utrzymaniu dróg i ciągów komunikacyjnych.
Gdy firma Pronar wkracza w jakiś obszar
działalności, czyni to na całego i z przytupem. Dowód? Czterdzieści modeli pługów odśnieżnych,
cztery odśnieżarki wirnikowe, dwanaście posypywarek. Wielkość oferty robi wrażenie, tym bardziej,
że za ilością podąża też nowoczesna technologia,
jakość materiałów i w efekcie niezbędna trwałość.
Te wszystkie cechy charakteryzują też posypywarki
PRONAR SPT70 i SPT40. Posypywarka SPT70 składa się między innymi z ramy oraz zamontowanego na niej zasobnika na rozrzucane
materiały. Rama może być zabezpieczona powłoką malarską albo ocynkowana ogniowo (stosowane
są też kombinacje
tych rozwiązań).
Zasobniki są
stan dar do wo wykonane ze
stali zabezpieczonej dwuwarstwową powłoką
malarską, ale
można też je zamówić w wersji ze
stali nierdzewnej. Ich
pojemności mogą
wynosić 7, 8 lub 9 m3.
22 Pośrednik Komunalny

a Kilkanaście rodzajów posypywarek Pronaru, różniących
się wielkością, sprawia, że
mogą być stosowane z różnymi nośnikami, w tym także
na samochodach, tworząc
kompletne zestawy do zimowego utrzymania dróg

a Model SPT70 jest w chwili
obecnej największą posypywarką samochodową Pronaru

Posypywarka jest wyposażona w układ zraszania
soli solanką ze zbiornikami z tworzywa sztucznego
o pojemności 2.700 l. Modułowa budowa posypywarki pozwala dostosować ją do wymagań użytkownika. Wszystkie elementy układu rozsiewającego są wykonane ze stali nierdzewnej, co wydłuża ich żywotność. PRONAR SPT70 jest napędzana silnikiem spalinowym Diesla umieszczonym
na ramie posypywarki. Dzięki temu może pracować na ciężarówkach, na których nie jest zainstalowany układ hydrauliczny.
Poza tym modułowa budowa pozwala dostosować ją do wymagań użytkownika.
Przeznaczona jest
do współpracy z samochodami o ładowności powyżej 14 ton,
a steruje się ją za pomocą kolorowego, ergonomicznego panelu
umieszczonego w kabinie
samochodu. Przy jego
pomocy można zmieniać gęstość, szerokość i asymetrię posypywania oraz aktywować
zwilżanie soli solanką. Panel rejestruje też czas
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pracy posypywarki, ilość zużytych materiałów
oraz pozwala sterować pracą silnika spalinowego. Atutem SPT70 jest system załadunkowy RO-RO, który umożliwia załadunek maszyny na pojazd bez użycia dodatkowych urządzeń. Elementami jej wyposażenia dodatkowego i opcjonalnego, które zwiększają efektywność i ułatwiają obsługę są: możliwość zabudowy modułu GPS (pozwala na graficzne śledzenie na mapie trasy przejazdu z zaznaczeniem obszarów, które zostały już posypane) oraz automatyczny system sterowania
dozowaniem rozrzucanych materiałów (dostosowuje
parametry sypania do temperatury otoczenia).
SPT70 jest największą posypywarką samochodową Pronaru, ale
w ofercie jest kilkanaście, zróżnicowanych
pod względem wielkości urządzeń. Wśród nich jest
mniejsza siostra modelu SPT70 posypywarka PRONAR SPT40. Ten model ma wszystkie zalety większej maszyny, ale może współpracować z samochodami o ładowności powyżej 10 ton. Posiada też
opatentowany przez Pronar system regulacji pojemności zasobnika, co pozwala na powiększenie pojemności skrzyni z 4,5 do 6 m3.
Posypywarki to doskonałe narzędzia w walce z gołoledzią, ale co zrobić, gdy sypnie śniegiem i opady uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się
po wszystkich ciągach komunikacyjnych? Wtedy
konieczne staje się
uruchomienie
pługów odśnieżnych, a tych
w ofercie Pronaru
znajdziemy jeszcze
więcej niż posypywarek. Zróżnicowana gama pługów
odśnieżnych Pronaru została w ostatnim czasie wzbogacona o kolejne produkty powiększające
serię PU-S o modele:
PU-S25HL, PU-S27HL,
PU-S30HL oraz PUS34HL.
Pługi te wyróżniają się technologią produkcji odkładnicy ze specjalnego rodzaju tworzywa, które
powoduje, że po jej zniekształceniu wraca
do kształtu pierwotnego. Zastosowanie takiej odkładnicy obniżyło także jego wagę. W efekcie
konstrukcja nie tracąc na stabilności i wytrzymałości jest znacznie lżejsza i waga poszczególnych modeli serii wynosi odpowiednio 450, 530, 550, i 590 kg, a szerokość robocza: 2,15; 2,38; 2,63 i 2,97 metra. Nowe modele

a Pług PRONAR PU-S34HL
jest największy w tej serii.
Pługi wyróżniają się innowacyjną technologią produkcji
odkładnicy ze specjalnego
rodzaju tworzywa, które powoduje, że po jej zniekształceniu wraca ona do pierwotnego kształtu

a W modelu PU-S27HL tak, jak
i w pozostałych pługach, zastosowano rozwiązania chroniące przed uszkodzeniem
odśnieżaną nawierzchnię

pługów zostały również wyposażone w dwa – zależne od siebie – siłowniki skrętu, które umożliwiły zastosowanie zaworu przelewowego. Jest
on nieocenionym elementem konstrukcji, który – po najechaniu na przeszkodę powodującą
osiągnięcie wcześniej wprowadzonej wartości ciśnienia bezpieczeństwa w instalacji hydraulicznej – sprawia, że odkładnica pługu obróci się, nie
doprowadzając do uszkodzenia elementów maszyny. Podobnie jak
w innych modelach
tak i tu operator ma
możliwość sterowania pługiem z pulpitu umieszczonego
w kabinie. Natomiast aby sterowanie było jeszcze
bardziej intuicyjne,
panel został zaopatrzony w joystick.
Także za pomocą
joysticka można wybrać opcję sterowania „pływanie”- wówczas nacisk na podłoże wynika jedynie z ciężaru
pługu oraz opcję „docisk” – krótkotrwałe zwiększenie nacisku na niewielkich połaciach śniegu.
Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje lemieszy
zgarniających: metalowe i gumowe. Pierwsze
z nich, umożliwiają zdarcie zalęgającego na powierzchni drogi, niebezpiecznego dla kierowców
ujeżdżonego śniegu. Natomiast lemiesze gumowe doskonale sprawdzają się w sytuacji, kiedy priorytetem jest dbałość o nie zarysowanie nawierzchni, którą odśnieżamy.
Dodatkowym zabezpieczeniem są montowane wcześniej w starszych modelach pługów odbojniki zapobiegające uszkodzeniom
krawężników oraz konstrukcji
maszyny. System hydrauliczny nowej serii pługów może być dostosowany do posiadanego
przez nabywcę nośnika. Powiększenie linii pługów odśnieżnych PU-S o kolejne modele to doskonały przykład, jak Pronar poszerza ofertę maszyn komunalnych o nowe konstrukcje, wzbogacone o najnowsze rozwiązania technologiczne.
Tym samym firma kompletuje ofertę produktami,
które nie tylko różnią się wielkością, ale także
stopniem zaawansowania technologicznego, dając przedsiębiorcom wybór i dostosowania sprzętu do posiadanych nośników.
Pośrednik Komunalny

23

SPRZĘT NA DRODZE

www.dobrowolski.com.pl

W firmie DOBROWOLSKI
o zimowym utrzymaniu myślą także w upały!
DOBROWOLSKI Sp. z o.o. należy do ścisłego grona czołowych producentów sprzętu do zimowego utrzymania dróg. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama najwyższej jakości pługów i posypywarek, które mogą być montowane na podwoziach od 3.500 do 32.000 kg DMC.
Już na początku tego roku rozpoczęto przygotowania do nowego sezonu zimowego, tak by
sprostać potrzebom jak największej rzeszy użytkowników.
Oczywiście jak co roku znaczna część przetargów na utrzymanie dróg odbywa, a w zasadzie
rozstrzyga, tuż przed terminem gotowości. W tym
okresie dostawcy sprzętu muszą być już przygotowani na sto procent, dlatego też posypywarki
oferowane przez spółkę DOBROWOLSKI są budowane modułowo. Daje to możliwość, by na etapie montażu skompletować posypywarkę według
specyfikacji wynikającej z indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.
W tym roku firma oferuje dwa podstawowe modele posypywarek – SOLKA i ORION. Rodzinę posypywarek SOLKA tworzą sterowane elektrycznie
o mniej skomplikowanej konstrukcji. Posypywarka SOLKA przeznaczona jest szczególnie do pracy na drogach niższej kategorii, gdzie nie wymaga się precyzyjnego dozowania środka posypującego. Do utrzymania zimowego dróg o podwyższonym standardzie służą posypywarki z rodziny
ORION. Posypywarka o wyższym standardzie wyposażona jest w pulpit z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Zadane parametry utrzymywane
są względem prędkości pojazdu. Pulpit umożliwia zgranie wszystkich monitorowanych parametrów na nośnik pendrive lub kartę SD. Możliwy
jest też wydruk parametrów na specjalnej drukarce podłączanej bezpośrednio do pulpitu poprzez
złącze USB. Posypywarka ORION to wyrób znany już od kilku lat, sprawdzony w różnych warun-
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a Posypywarka ORION to wyrób cieszący się bardzo dobrą opinią użytkowników

s O zimowym utrzymaniu w firmie
DOBROWOLSKI myślą z odpowiednim wyprzedzeniem

kach i cieszący się bardzo dobrą opinią użytkowników, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Z uwagi na ostatnio dość krótkie sezony zimowe – co ma znaczny wpływ na opłacalność zakupu sprzętu – firma DOBROWOLSKI wprowadziła
na rynek posypywarki, które mogą być wykorzystywane przez cały rok. Standardowa posypywarka ORION zyskała jeszcze dodatkową funkcję remontera, co umożliwia wykonywanie drobnych
prac naprawczych w sezonie letnim. To dość popularne rozwiązanie w krajach zachodnich, jednak u nas do tej pory jeszcze nie wykorzystywane. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby przyjęło się także w Polsce.
Oprócz posypywarek w ofercie firmy znajduje się
cała gama pługów odśnieżnych. Każde z narzędzi
może zostać zamontowane na samochodach już
od 3.500 kg DMC. Firma DOBROWOLSKI zajmuje
się produkcją nie tylko typowych pługów patrolowych, ale także i tych w wersjach przeznaczonych
do zadań specjalnych. Oprócz tego w ofercie firmy
dostępne są pługi segmentowe, z podwójnym lemieszem, a także ciężkie pługi lotniskowe.
Bliższe szczegóły oferty firmy DOBROWOLSKI
otrzymać można od pracowników jej działu handlowego. Z całością oferty zapoznać się można natomiast odwiedzając stronę internetową:
www.dobrowolski.com.pl

www.aebi-schmidt.pl
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Jak skutecznie walczyć z gołoledzią?
Ostatnimi czasy zimy w Polsce charakteryzują się niewielkimi opadami śniegu. Z tego powodu największym problemem dla drogowców okazywała się walka z gołoledzią. Do zmagań
z tym niekorzystnym zjawiskiem używa się najczęściej posypywarek, ale najskuteczniejszą
bronią okazać się mogą polewarki marki Schmidt Straliq oraz Combi Soliq Flex.
Schmidt, jako firma działająca na całym świecie i dysponująca
międzynarodowym serwisem, do zwalczania gołoledzi oferuje
indywidualne rozwiązania. Nowoczesne posypywarki, wyposażone w elektroniczny układ sterowania, gwarantują uzyskiwanie wyjątkowo dokładnej gęstości oraz równomierności posypywania. Modułowy system budowy umożliwia skonfigurowanie posypywarki odpowiadającej indywidualnym, specyficznym
potrzebom i wymaganiom. Poszczególne elementy wykonane
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i ze stali szlachetnej
zapewniają długą żywotność posypywarki, co jest ważnym kryterium w przypadku odsprzedaży urządzenia. Odpowiednią posypywarkę Schmidta można dobrać do każdego pojazdu;
w wielu przypadkach można ją bezproblemowo dopasować
również w przypadku zmiany pojazdu. Duży asortyment posypywarek o pojemności zbiornika zasadniczego od 0,6
do 12,0 m3 umożliwia dokonanie właściwego wyboru sprzętu.
Jednak jeszcze skuteczniejsze, a przede wszystkim ekonomiczniejsze w walce z gołoledzią mogą być polewarki. Na pewno
są one interesującą propozycją dla odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę
ostatnie zimy. Niewielkie opady śniegu za to silne mrozy wywoływały zjawisko gołoledzi, a przy jej zwalczaniu najlepiej
sprawdzi się zaprojektowana specjalnie do rozpylania solanki
na drogach polewarka. Zaletą tej metody jest ograniczenie zużycia soli, co wpływa na niższe koszty, a dodatkowo stosowanie jej jest przyjazne środowisku naturalnemu. Zwłaszcza, że
przeprowadzane są testy w celu redukcji obciążenia drobnym
pyłem, w wyniku których proponuje się rozpylanie chlorku wapnia, który działa wiążąco i drobny pył przylepia się do powierzchni pasa drogowego. Polewarka Straliq firmy Schmidt
przystosowana jest do eksploatacji z wielkogabarytowymi pojazdami transportowymi i wykorzystuje nową 3-pasmową technologię rozpylania. Wysokiej jakości zbiorniki z polietylenu nadają się do obsługi wszelkiego rodzaju środków przeciwoblodzeniowych. Dzięki pojemności zbiornika w zakresie od 7.500
do 15.000 litrów możliwe jest równoczesne rozpylanie na trzech
pasach drogowych. Szerokość rozpylania można dostosować
indywidualnie do każdego pasa drogowego (3,5 metra). Operator może także regulować szerokość roboczą co 1 m. Komfortową obsługę polewarki Straliq umożliwia pulpit sterujący ES. Sercem systemu dozowania jest pompa membranowa
(maks. 295 l/min) lub pompa odśrodkowa (maks. 700 l/min).
Roztwór soli rozdzielany jest z tyłu pojazdu poprzez różne dysze przepływowe. Stanowi to gwarancję stałego ciśnienia i pozwala ograniczyć powstawanie mgły.
Całkowitą nowość w ofercie firmy Schmidt stanowi Combi Soliq
Flex – urządzenie, które błyskawicznie może przemienić się
z posypywarki substancji stałych w polewarkę solanki. Ta nowa
koncepcja opiera się na wykorzystaniu przestrzeni zbiornika
na materiał suchy (sól) posypywarki Stratos, do „wypełnienia”
roztworem solanki. Zależnie od konfiguracji pojemność układu
solanki zawiera się w zakresie od 5.350 do 13.750 litrów.

a Posypywarki/polewarki rodziny Stratos sprawdzają się w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach, dzięki czemu cieszą się bardzo dobrą opinią użytkowników

Rozwiązania firmy Schmidt w celu zapewnienia bezpiecznego
poruszania się po drogach także w warunkach zimowych to
nie tylko maszyny, ale także specjalistyczne oprogramowanie
pomagające firmom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie
dróg w optymalnym zarządzaniu sprzętem marki Schmidt.
Oprogramowanie umożliwia nie tylko skuteczną realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków do bezpiecznej
jazdy, ale także pomaga zoptymalizować efekty finansowe.
Jest to możliwe, gdyż ASH SmartCare to program, który między innymi pomaga kierowcom, wyznaczając optymalną trasę
przejazdu. To pozwala na ekonomiczne zużycie paliwa nawet
w najbardziej wymagających warunkach ruchu drogowego.
Z kolei system ThermoLogic stale i automatycznie dopasowuje ilość soli do temperatury nawierzchni. Ilość użytego środka
jest dzięki temu zawsze odpowiednio dobrana zarówno
pod kątem bezpieczeństwa na drodze, jak i maksymalnej skuteczności działania. W efekcie można zaoszczędzić do 15%
materiału odmrażającego, a to oznacza niższe koszty i mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.
To tylko niektóre korzyści z wykorzystywania ASH SmartCare.
Poza tym program, dzięki telematycznej platformie DMI (Data
Mining Innovators), pozwala śledzić maszyny online w czasie rzeczywistym. Pojazdy są wyposażone w nadajnik GPS
i systemy kontroli danych. To pozwala na płynny przepływ informacji do głównego serwera. Stąd dzięki specjalnemu modułowi można wysłać swoim pracownikom komunikat o tym,
kiedy i jak mają wykonać konkretne zadanie. Oprogramowanie dostępne jest w trzech wersjach – podstawowej, premium
i expert. Korzystanie z każdej z nich pozwala na optymalizację
pracy, skuteczne zarządzanie flotą pojazdów i stworzenie kompleksowej dokumentacji pracy.
Pośrednik Komunalny
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GAMON PCK 6 – uniwersalny czyściciel
Na tegorocznych targach Wod-Kan
w Bydgoszczy spółka GAMON prezentowała pojazd typu GAMON PCK 6. Wyposażono go w wysięgnik oraz kołowrót
przeznaczony jest do czyszczenia wpustów ulicznych, a także ciśnieniowego
mycia kanałów i przykanalików.
Może być wykorzystywany do udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów, z jednoczesną możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu. Poza tym doskonale sprawdza się
przy opróżnianiu szamb, odstojników
i różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych. Zresztą dzięki swym parametrom i po zamontowaniu na dennicy bębna na wąż DN19 (wychylnego na promieniu 1.100 mm, z automatycznym układaczem i licznikiem wysuwu) sprawdzi się
we wszystkich zadaniach, w których wymagane jest podciśnieniowe opróżnianie
zbiorników lub aplikacja wody pod dużym ciśnieniem, jak do przykanalików
oraz kanałów o średnicy do 300 mm.
Dwukomorowy, cylindryczny zbiornik

pojazdu wykonany jest z odpornej stali
węglowej o grubości 6 milimetrów. Jego pojemność to 6 m3 z czego komora
na wodę czystą ma pojemność 1 m3,
resztę objętości zajmuje komora wody
brudnej i osad.
Istotny element zabudowy stanowi wysięgnik z kołowrotem na wąż ssawny.
Napędzany hydraulicznie może być sterowany zarówno drogą radiową, jak
i ręcznie. Umiejscowiony jest horyzontal-

a Prezentowana w Bydgoszczy zabudowa była zamontowana na podwoziu samochodu Renault D 16 MED.
P4x2 250E6. Dopuszczalna Masa Całkowita to 16 ton,
a moc silnika wynosi 185 KM

nie na górze zbiornika, a wyposażono go
w rurę ssawną o śr. DN 110.
Elementy układu wysokociśnieniowego – w tym węże ciśnieniowe, filtry
przedwstępne i wtórne oraz układ odpowietrzający – wykonane są z materiałów
wysokiej jakości. Ponadto układ wysokociśnieniowy wyposażony jest w przedmuch pneumatyczny elementów układu wodnego i węży. Z kolei urządzenie
grzewcze, wymuszające obieg wody
przez wszystkie przewody w układzie zamkniętym z równoczesnym jej podgrzewaniem, pozwala na pracę przy temperaturze do -15°C. Natomiast pompa wody zabezpieczona jest przed pracą
na sucho i nadmiernym wzrostem ciśnienia. Jej wydajność wynosi 61 litrów na
minutę, a ciśnienie to 150 bar.
W skład zabudowy wchodzi jeszcze
służący do prac pomocniczych pistolet
wodny z dwiema dyszami. Poza tym wygospodarowano miejsce na węzeł sanitarny ciepłą i zimną wodą, pojemnik
na śmieci oraz inżektor.

Najwyższa jakość w przystępnej cenie
Spółka DOBROWOLSKI to ścisła czołówka polskich producentów pojazdów komunalnych. Wśród nich wyróżniają się
modele serii SSC, które są przeznaczone
do czyszczenia kanalizacji o średnicy
od 50 do 1.000 mm. Zostały one zaprojektowane z uwzględnieniem najnowszych technologii, a najbardziej popularny model, to zabudowa ssąco-płucząca
SSC8-K. Zbiornik ma łączną pojem-

a W stoisku firmy DOBROWOLSKI o zabudowie ssąco-płuczącej SSC8-K i innych pojazdach można było
rozmawiać z (stoją od lewej): Zbigniew Proboszcz
menadżer ds. eksportu, Robert Mesjasz dyrektor
handlowy rynku polskiego, Mariusz Miszewski, nowy
dyrektor zarządzający i Dariusz Zagozda, handlowiec
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ność 8 m3, można go podzielić w sposób
odpowiadający potrzebom klienta. Zastosowanie podajnika kasetowego zmniejsza masę całkowitą pojazdu, a przede
wszystkim wpływa na wysokość pojazdu,
mieszczącą się w granicach do 3,4 m.
Długość węża ssącego jaki mieści się
w kasecie wynosi 16 metrów. Taka długość zapewnia ssanie nieczystości z głębokości do 8 metrów bez konieczności
łączenia węża. W przypadku potrzeby
skorzystania z większej długości węża
ssącego po lewej stronie pojazdu został
zainstalowany specjalny stelaż umożliwiający przewóz krótszych odcinków węży. Stelaż jest uchylny co znacznie ułatwia montaż i demontaż tych węży. Takie
rozwiązanie zostało docenione przez
klientów, którzy podkreślają, że ten stosunkowo drobny szczegół znacznie ułatwia pracę pracowników obsługi. Wysięgnik węża ssącego zabudowany jest
na tylnej dennicy z przesunięciem osi
wzdłużnej pojazdu o około 800 mm. Daje to możliwość zasięgu pracy wężem
ssącym na odległość do 4.250 mm od tej
osi na prawą stronę pojazdu. Standardowo stosowane są napędy wszystkich

układów hydraulicznych od przystawki
silnikowej. Zdecydowano się na zastosowano takiego rozwiązania ponieważ jest
ono bezawaryjne. Poza tym w porównaniu ze skrzynią rozdzielczą zapewnia
znacznie lepsze warunki ekonomiczne.
Firma stosuje w swych pojazdach pompy
ciśnieniowe i kompresory renomowanych
producentów. Pojazdy SSC8-K standardowo wyposażone są we wciągarkę dużą
z wężem ciśnieniowym o średnicy 1cala
i długości 120 metrów, a także w wciągarkę małą, na której nawinięty jest wąż ciśnieniowy o średnicy 0,5 cala i długości 60
metrów bieżących. Dodatkowo stosowane jest sterowanie radiowe.
Na czas pracy w sezonie zimowym zabudowa ssąco-płucząca SSC8-K wyposażona jest w system recyrkulacji wody.
W części wodnej zbiornika umieszczony
jest wymiennik ciepła, który stale utrzymuje temperaturę wody umożliwiając pracę w temperaturach do -15°C na zewnątrz. Bardzo ważnym elementem tego
systemu jest dodatkowa pompa wodna
zapewniająca recyrkulację podgrzanej
wody przez pompę wodną oraz wszystkie
węże ciśnieniowe, także w czasie jazdy.
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Zaawansowane technicznie, ale proste w obsłudze
Ciekawą ekspozycję pojazdów zaprezentowała podczas tej edycji targów Wod-Kan
spółka Müller Polska, przedstawiciel znanego producenta specjalistycznych zabudów MÜLLER Umwelttechnik.
Doświadczony producent zdając sobie
sprawę, że częste, regularne kontrole
i inspekcje, wymagają sprzętu, który nie
tylko spełnia techniczne wymogi, ale też
umożliwia redukcję kosztów związanych
z zużytą wodą, konstruuje pojazdy, które łączą obie te cechy. Dlatego pojazdy
do wysokociśnieniowego czyszczenia,
posiadają też system odzysku wody. Poza tym redukcji kosztów sprzyja dopasowanie pojazdów do potrzeb poszczególnych klientów. A indywidualne podejście
jest możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu konstruktorskiemu. W rezultacie
powstają zaawansowane technologicznie pojazdy, które gwarantują optymalne
efekty ekonomiczne.
– Zdecydowaliśmy się na prezentację
w Bydgoszczy tych właśnie pojazdów ze
względu na unikatowość rozwiązań, jakie

zostały użyte przy ich projektowaniu. Zresztą zostały one docenione zarówno przez
klientów, jak i światowych ekspertów. Warto bowiem zaznaczyć, że pojazd specjalny
MÜLLER Canalmaster F130E WA I z ramieniem tandemowym FRONTLINER o zasięgu 7m otrzymał nagrodę VAK – Innowacyjność Roku 2018 – za system zarządzania
pracą MÜLLER Umwelttechnik Cockpit – podkreśla Krzysztof Michoń dyrektor/prokurent w spółce Müller Polska.
Warto też wiedzieć, że zabudowy
MÜLLER mogą być montowane na pojazdach dwu, trzy lub czteroosiowych.
Drugim pojazdem na stoisku firmy był
kamerowóz do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych RAUSCH RCA 4.0.
System został wyposażony w kamery
do badania kanałów głównych, a także
jednostkę umożliwiającą inspekcję przyłączy z kanału głównego na odległość
aż 60 m. Warto zauważyć, że kamery – główna i satelitarna – pracują w technolgii FullHD, co znacznie poprawia jakość obrazu, a tym samym zwiększa do-

a W Bydgoszczy firmę Müller Polska reprezentowali dyrektor
serwisu Dawid Sobczyk, prezes zarządu dr Volkwin Müller
oraz dyrektor-prokurent Krzysztof Michoń

kładność oględzin kontrolowanego obszaru. Poza tym samochód jest wyposażone we własne studio umożliwiające
obróbkę przekazywanego obrazu od razu po wykonaniu pomiaru oraz w kompletny zestaw elementów niezbędnych
do samodzielnej realizacji inspekcji.

Efektywny i przyjazny dla środowiska
W Bydgoszczy spółka MEPROZET
z Kościana zaprezentowała nowy pojazd. Powinien on zainteresować przede
wszystkim zarządców odpowiedzialnych za pielęgnację zieleni miejskiej.
Nowością jest bowiem zestaw służący
do podlewania zieleni miejskiej. W zasadzie mogłoby się wydawać, że w tak
banalnej czynności jak podlewanie ro-

a Marcin Marciniak w Bydgoszczy prezentował
zaprojektowany przez siebie zestaw do podlewania
zieleni miejskiej

ślin nie ma nic takiego, czemu warto poświęcać czas i uwagę. Tymczasem okazuje się, że podlewanie roślin – szczególnie podczas suszy, która panuje
w tym roku w Polsce – dla wielu samorządów generują bardzo poważne koszty. Dlatego każda propozycja ograniczająca koszty z tym związane jest cenna i musi wzbudzać zainteresowanie samorządowców. A konstrukcja zestawu
proponowanego przez MEPROZET,
umożliwia także ograniczenie zużycia
wody. – Pomysł na skonstruowanie zestawu powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, którym niezbędna
była pompa umożliwiająca wykorzystywanie zbiornika na wodę pitną także
w innych celach niż tylko jej dowóz. Problem tkwił w tym, że sam zbiornik zgodnie z normą pozwala wytwarzać ciśnienie wody do pół bara, a to zdecydowanie za mało, by na przykład móc wykorzystywać go do podlewania roślin nawet zwykłym wężem ogrodniczym. Z tego powodu należało wyposażyć go
w odpowiednią pompę, która pozwalałaby uzyskać pożądane parametry.
Skonstruowany przez nas zestaw daje

taką możliwość, gdyż zastosowana pompa z napędem hydraulicznym
zwiększa ciśnienie robocze do sześciu
barów, co wystarcza do skutecznego
podlewania, nawet przy użyciu długich
węży i specjalistycznych końcówek, jak
lance czy zraszacze – tłumaczy Marcin
Marciniak, główny konstruktor w firmie MEPROZET Kościan.
W skład kompletnego zestawu wchodzi
zbiornik na wodę pitną, napędzana silnikiem pompa odśrodkowa i długi
na dwadziścia metrów wąż na zwijaku.
Do tego można zamówić odpowiednie
końcówki, takie jak pistolet i lance, dysze, zraszacze, rozpylacze. Producent
radzi decydować się na pełen zestaw
wraz ze zbiornikiem, ale jednocześnie
zapewnia, że stosować można z nim także produkowane wcześniej zbiorniki. – Największe oszczędności dla klientów są w możliwości wykorzystania zbiornika wody pitnej do różnych celów. Poza
tym zestaw zapewnia pracę ciągłą, a wytwarzane ciśnienie przewyższa te uzyskiwane od klasycznego kompresora. Poza
tym dzięki niemu zużyjemy zdecydowanie
mniej wody – dodaje Marcin Marciniak.
Pośrednik Komunalny
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www.graco.pl

Graco bierze na hak
Pojazdami najczęściej wykorzystywanymi w pracach komunalnych są hakowce. I nie ma w tym niczego dziwnego, połączenie podwozia samochodu ciężarowego z ramieniem załadowczym okazało się skutecznym sposobem nie tylko na przyspieszenie prac, ale także podniesienie ich efektywności. Warto więc bliżej zapoznać się z możliwościami hakowców oferowanych przez firmę Graco.
Popularność i zaufanie do marki Palfinger wynika z doskonałych parametrów urządzeń. Nie bez
znaczenia jest też ich trwałość zapewniona
dzięki specjalistycznemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu POP (Palfinger Origin Protect),
na które składa się piaskowanie, odtłuszczanie,
malowanie podkładowe i elektrostatyczne.
Uproszenie obsługi serwisowej to także zysk
klienta, który nie musi obawiać przestojów.
Konstruktorzy Palfingera nie zapomnieli także
o nowoczesnych rozwiązaniach zwiększających
ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Dobry przykład stanowi tu układ BISPEED dostosowujący
prędkość pracy haka do konkretnych warunków.
Dzięki niemu, z pustym kontenerem lub bez niego, prędkość powrotu ramienia haka może być
większa, co przekłada się na większą zyskowność określaną liczbą wykonanych kursów.
Zadbano także o optymalizację ostatniej fazy
załadunku polegającej na posadowieniu kontenera na ramie. System Soft Stop zapobiega degradującemu uderzaniu kontenera o ramę oraz
powstawaniu uciążliwego hałasu. Poza tym sterowanie hakowcem odbywa się z kabiny, a to
przewyższa rozwiązania bramowe, wymagające większego zaangażowania kierowcy. Dodatkowo Palfinger oferuje aż siedem rodzajów kinematyki ramienia, dzięki czemu spełnia wymagania wszystkich europejskich standardów: NF,
DIN, CHEM, DIN ACTS, SCAN.
Dużym uznaniem użytkowników cieszy się urządzenie hakowe Palfinger Power P20 o zdolności
załadunkowej 20 ton. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych stali drobnoziarnistych konstruktorom Palfingera udało się obniżyć masę
własną hakowca do zaledwie 2.100 kg. W zasadniczy sposób wpływa to na wzrost całkowitej ładowności pojazdu przy jednoczesnym zredukowaniu zużycia paliwa, co jest szczególnie odczuwalne podczas przejazdów „na pusto”.
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a Graco oferuje pełną gamę
usług związanych z nabyciem urządzeń załadunkowych. Firma specyfikuje,
sprzedaje, montuje, serwisuje i dostarcza materiały
eksploatacyjne

f Bardzo często ramię załadowcze jest montowane
na jednym podwoziu razem
z np. żurawiem do złomu.
Na zdjęciu obok MAN
TGS 28.440 z zamontowanym żuraw Epsilon typu
Q150Z96 oraz urządzeniem
hakowym Palfinger T20
s W zakładaniu kontenera
operatora wspomaga funkcja
Soft Stop automatycznie spowalniając działanie urządzenia przy zbliżaniu się do położenia transportowego

Przegubowe ramię hakowca przydaje się
przy załadunku niskich kontenerów, na przykład
w niewysokich halach czy podziemnych garażach. Biorąc pod uwagę rosnącą urbanizację
miast i ograniczoną powierzchnię na kontenery
komunalne, może to być bardzo ciekawa propozycja dla firm działających w miastach. Przegubowe ramię ułatwia także pobieranie dłuższych
kontenerów bez potrzeby mocnego „zadzierania” ich do góry. Jeżeli taki kontener posiada wysoko umieszczony środek ciężkości, może to
być nawet niebezpieczne. Inną zaletą POWER
A jest opcja podejmowania pojemników z poziomu znajdującego się poniżej poziomu pojazdu.

POJAZDY KOMUNALNE

www.renault-trucks.pl

Elektryczne Renault Trucks
wejdą do sprzedaży w przyszłym roku
Bazując na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w testach pojazdów w pełni elektrycznych
w warunkach rzeczywistych eksploatacji, Renault Trucks ogłasza wprowadzenie do sprzedaży
w roku 2019 gamy pojazdów elektrycznych. Te w stu procentach elektryczne pojazdy, przeznaczone do pracy w obszarze miejskim i podmiejskim, będą produkowane seryjnie w fabryce Renault Trucks Blainville-sur-Orne w Normandii.

Elektromobilność jest dziś na pierwszym miejscu w strategii energetycznej Renault Trucks, jeśli chodzi o zrównoważony transport miejski.
Pojazdy o zerowej emisji spalin pomogą zachować jakość powietrza, ograniczą efekty ocieplenia klimatu, zmniejszą poziom hałasu. W przyszłości pojazdy elektryczne będą jedynymi
środkami transportu, które będą mogły poruszać się po centrach miast.
Od roku 2009 Renault Trucks inwestuje pokaźne środki w badania i rozwój w zakresie elektromobilności, w tym przede wszystkim w testy
w warunkach rzeczywistych. Biorą w nich udział
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a Testy Renault Trucks pozwoliły zebrać kluczowe informacje
na temat eksploatacji, zachowania baterii, infrastruktury ładowania oraz obsługi serwisowej pojazdów elektrycznych

s Jest coraz bardziej prawdopodobne, że w przyszłości
pojazdy elektryczne mogą
być jedynymi środkami transportu, które będą mogły poruszać się po centrach miast

w pełni elektryczne pojazdy testowe w segmencie od 12 do 16 ton (szybka dystrybucja w firmach spedycyjnych) – pozwoliły zebrać kluczowe informacje na temat ich eksploatacji, zachowania baterii, infrastruktury ładowania i obsługi
pojazdów elektrycznych.
Dodatkowo od 2010 roku Renault Trucks ma
w ofercie, pojazd elektryczny Maxity 4,5 t. „Wprowadzenie do sprzedaży pojazdu elektrycznego
Maxity pozwoliło nam przygotować sieć dystrybucyjną do sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów elektrycznych” tłumaczy François Savoye,
dyrektor ds. Strategii efektywności energetycznej
Renault Trucks. „Dziś i w przeciwieństwie do 2010
roku, nasze pojazdy elektryczne mają perspektywę konkurencyjnej ekonomiczności”.
Niewątpliwym wsparciem w zrozumieniu zasad
eksploatacji i rynku są również badania i działania przeprowadzane w ramach grupy Volvo, testowane technologie i silne synergie między jednostkami grupy, które tak jak na przykład autobusy produkują pojazdy w pełni elektryczne.
Osiągnięte dzięki temu ogromne oszczędności,
pozwalają Renault Trucks wprowadzić do sprzedaży ekonomiczną gamę pojazdów elektrycznych już w roku 2019.
Linia produkcyjna pojazdów w 100% elektrycznych jest w trakcie przygotowań w fabryce Renault Trucks w Blainville-sur-Orne w Normandii.

KOMPONENTY

www.cmso.co

Opony
Camso
do prac
komunalnych
Różnego rodzaju place przeładunkowe, magazynowe i składowiska odpadów komunalnych to
przykłady miejsc, w których pracujące maszyny są narażone na działanie szeregu agresywnych czynników. Dlatego do prac w takich miejscach są kierowane najbardziej wytrzymałe maszyny, ale nawet i one nie spełnią oczekiwań jeśli nie będą wyposażone w odpowiedniej jakości opony. Bo tylko najlepsze produkty zapewnią ciągłość pracy w terenie, w którym opony są
codziennie narażone na przecięcia i działanie agresywnych substancji chemicznych.
Specyficzne warunki towarzyszące wielu pracom komunalnym sprawiają, że o ich powodzeniu w równym stopniu decydują różne czynniki. Dlatego przedsiębiorcy działający w tym
sektorze muszą brać pod uwagę także unikalne parametry, jakimi muszą się charakteryzować maszyny wykorzystywane przy ich wykonywaniu. A właściwie dobrana maszyna to maszyna z odpowiednim ogumieniem, gdyż specyfika prac komunalnych ma duże wymagania,
związane z wytrzymałością na duże obciążenia,
prędkością poruszania oraz na obciążenia
związane z pracą w zmiennych temperaturach
i warunkach terenowych. Przykładem takich
miejsc mogą być składy odpadów komunalnych i złomu. Tam bowiem opony, poza obciążeniami związanymi z transportowanymi ładunkami, narażone są na ostre przedmioty i chemikalia. Opony o takich parametrach ma w ofercie Camso Polska (dawniej Solideal Polska).
Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę rozmiarów i wersji opon pneumatycznych (Ecomatic
ED, Solideal ED Plus, Hauler LT), superelastycznych-pełnych (Ecomatic, Magnum, Xtreme, SolidAir), opasek amortyzujących, a także
felg pierścieniowych, skręcanych i tłoczonych
bezdętkowych. Ponadto spółka zajmuje się
produkcją felg na indywidualne potrzeby klienta, usługami wypełniania opon pneumatycznych elastomerem oraz montażem na prasie
specjalistycznej opon superelastycznych (pełnych) o średnicy do 2,1 metra na felgi do 33”.
Oferta Camso Polska kierowana jest zarówno

a Opona TLH 792S zapewnia
maszynie optymalną stabilność nawet na śliskich i nieutwardzonych nawierzchniach, jest odporna na przebicia i daje doskonałą przyczepność w najtrudniejszych
warunkach terenowych

do producentów maszyn (OEM/pierwsze wyposażenie), jak i na rynek wtórny.
Wiele z opon oferowanych przez Camso idealnie
nadaje się do maszyn wykorzystywanych w sektorze komunalnym. – Przykładem ogumienia
do zastosowań w pracach komunalnych może być
model TLH 792S. Jest to wytrzymała opona przeznaczona do podnośników teleskopowych. Opona zapewnia maszynie optymalną stabilność, jest
odporna na przebicia i pozwala uzyskać doskonałą przyczepność w skrajnych warunkach – tłumaczy Jan Korda z Camso Polska.
Opona, dzięki odpowiednio ukształtowanemu
bieżnikowi oraz składowi użytej do jej produkcji
mieszanki, pozwala uzyskać maksymalna stabilność nawet na śliskich i nieutwardzonych nawierzchniach. Opinie użytkowników potwierdzają, że opony sprawdzają się doskonale także
w środowisku zanieczyszczonym chemikaliami.
Jednymi z najczęściej używanych maszyn w pracach komunalnych są różnej wielkości ładowarki
kołowe. Można je spotkać niemal na wszystkich
placach przeładunkowych, a ich głównym wrogiem są tam ostre krawędzie i przedmioty, powodujące trwałe uszkodzenie opon. Dlatego najlepszym sposobem zabezpieczenia przed przecięciem jest stosowanie opon pełnych.
– Do kompaktowych ładowarek kołowych proponujemy opony MPT 793S. Są to pełne opony, które charakteryzują się maksymalną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym doskonale
sprawdzą się zarówno na wysypiskach śmieci, jak
i na placach złomowców – zapewnia Jan Korda.
Pośrednik Komunalny
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www.treegator.com.pl

Worki do kropelkowego podlewania
W porównaniu z tradycyjnymi metodami podlewania, worki do kropelkowego podlewania
TREEGATOR® pozwalają zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych tylko na kosztach pracy
ludzkiej. Dodatkowe zalety to wygoda i lepsze warunki do rozwoju świeżo posadzonych roślin.
O tym, że świeżo posadzone drzewa i krzewy wymagają systematycznego podlewania wie każdy,
ale mało kto już orientuje się, że musi to być głęboka irygacja, gdyż tylko głębokie nawadnianie
pozwala rozwijać system korzeniowy w dół głęboko do gleby. Dlatego tradycyjne, powierzchniowe podlewanie drzewa, nawet regularne, jest niewystarczające. Większość podanej w ten sposób
wody zostanie utracona z powodu odpływu lub
odparowania. Co ważne, takie „lekkie” powierzchniowe podanie wody będzie wymuszać
prowadzenie systemu korzeniowego w kierunku
powierzchni, prowadząc do płytkiego rozwijania
korzeni i słabego ukorzenienia rośliny. Natomiast
worki do kropelkowego podlewania drzew i krzewów nie dość, że dostarczają wodę głęboko to
jeszcze powoli i równomiernie dostarczają dużą
ilość wody przez długi czas. Już w pojedynczej
aplikacji worek TREEGATOR® może podać
do 189 l wody. Taki worki zazwyczaj stosuje się
podczas początkowych 1-2 sezonów wegetacyjnych (tj. od wiosny do jesieni) od nasadzenia.
Jednakże worki te są trwałe i wytrzymają wiele lat.
Oznacza to, że mogą być stosowane jako dodatkowe urządzenie do podlewania nawet w kolejnych sezonach- szczególnie w okresach suszy.
Kolejną zaletą worków kropelkowego podlewania
drzew jest prostota stosowania. Wystarczy opleść
aplikator wokół drzewa, złączyć z pomocą zamka
błyskawicznego dwa boki ze sobą i napełnić wodą. Jednak jeszcze ważniejszą ich cechą jest
oszczędność wody, a przede wszystkim czasu
poświęcanego na podlewanie.
Chociaż nie ma ściśle określonej stałej ilości wody
do podlewania, która jest właściwa dla wszystkich
nowych drzew, istnieją ogólne wskazówki dotyczące nawadniania, których należy przestrzegać. Jedna z powszechnie stosowanych reguł sugeruje 39
l wody na tydzień na każde 25 mm średnicy drzewa. Na przykład: drzewo o średnicy 50 mm wymagałoby około 78 l wody na tydzień. Natomiast
w porównaniu do tradycyjnych metod, worki
do kropelkowego podlewania drzew pozawalają
na znaczne zmniejszenie częstotliwości podlewania. W przypadku większości nowych nasadzeń
worek TREEGATOR® napełniany jest tylko raz
na 5 do 7 dni. W przypadku większości nowych nasadzeń jednokrotne podanie wody z pojedynczego worka zazwyczaj zapewnia wystarczającą wilgoć, aby utrzymać stabilny wzrost drzewka o grubości od 25 do 50 mm przez maksymalnie 7 dni.
W ofercie Zakładu Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek J. Franek są dwa rodzaje wor32 Pośrednik Komunalny

f Zazwyczaj worki TREEGATOR® są używane podczas
początkowych 1-2 sezonów
wegetacyjnych (tj. od wiosny do jesieni) od nasadzenia. Jednakże worki te są
trwałe i wytrzymają wiele lat.

a Worki do kropelkowego
podlewania drzew i krzewów
dostarczają równomiernie
przez długi czas dużą ilość
wody na znaczną głębokość

a Aaplikator Jr. Pro jest przeznaczony do podlewania niskopiennych drzew, krzewów
lub roślin zimo-zielonych

ków – aplikator TREEGATOR® Original idealnie
nadaje się do świeżo posadzonych drzew z koroną zaczynającą się co najmniej 64 cm powyżej
gruntu, a aplikator Jr. Pro jest przeznaczony
do podlewania niskopiennych drzew, krzewów
lub roślin zimo-zielonych. Ten model cechuje się
niskoprofilową konstrukcją, dzięki czemu mieści
się pod nasadzeniami z koroną zaczynającą się
zaledwie 15 cm (6 cali) nad ziemią.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

www.gnejsy.pl

Kamienna kora z Doboszowic?
Idealna do parków i ogrodów!
Architekci krajobrazu projektując tereny zielone, parki i ogrody coraz chętniej sięgają po gnejsowy
kamień ozdobny. Pod względem estetycznym, jakościowym i funkcjonalnym stanowi on doskonałą
alternatywę dla tradycyjnej kory sosnowej. Gnejs w tym charakterze prezentuje się doskonale zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnie zaprojektowanych przestrzeniach.
Kora kamienna to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów z gnejsu. Stosuje się ją głównie do wykładania dekoracyjnych
trawników, rabat i tworzenia efektownych kamiennych podłoży. Gnejsowa kora może być wykorzystywana nie tylko do dekoracji, ale także budowy
efektownych ogrodzeń. – Produkowana przez nas
gnejsowa kora kamienna ma wiele zalet. Daje
wprost nieograniczoną możliwość aranżacji przestrzeni i – w odróżnieniu od tradycyjnej kory sosnowej – nie ulega dekompozycji. Najbardziej wydajna, a jednocześnie dająca świetny efekt wizualny jest ta najdrobniejsza. Wysypywanie nią przestrzeni pomiędzy roślinami nie tylko ogranicza konieczność odchwaszczania, ale ma także korzystny wpływ na dłuższe utrzymywanie optymalnej wilgotności gleby. Wiosną nagrzana słońcem kora
kamienna przyspiesza wegetację – tłumaczy
Arkadiusz Majcher, prezes zarządu i dyrektor generalny firmy TESM Sp. z o.o. Sp. k zajmującej
się wydobyciem gnejsu z własnego złoża w Doboszowicach na Dolnym Śląsku.
Pozyskiwany tu gnejs ma niezwykle ciekawą barwę i strukturę. Nadaje się zarówno do produkcji
okładzin wnętrzarskich, jak i aranżacji terenów zielonych. Rosnące zainteresowanie kamieniem
ozdobnym sprawiło, że TESM stworzył też własną
markę – gnejsy. pl, która dosłownie z dnia na dzień
zyskuje sobie coraz większą renomę w całej Polsce. Zdobywa też nagrody i wyróżnienia na specjalistycznych pokazach i imprezach targo-

a Gnejsowa kora kamienna dostępna jest w różnych frakcjach, co pozwala dobrać
wielkość kamienia do wykonywanych kompozycji

wych. – Nasz gnejs dzięki swym walorom estetycznym zyskał sobie olbrzymie uznanie wśród klientów
z całej Polski, postanowiliśmy więc zbudować własną sieć dystrybucji naszych wyrobów. Jest to innowacja, żadna inna z polskich kopalń surowców skalnych nie zdecydowała się bowiem dotychczas
na sprzedaż kruszywa ozdobnego poprzez własnych handlowców – podkreśla Arkadiusz Majcher.
W porównainu z korą sosnową czy korą zrębkami drewnianymi, kora gnejsowa ma wiele zalet.
Przede wszystkim doskonale komponuje się
z otoczeniem tworząc ciekawe tło dla ekspozycji
roślinnych. Po rozsypaniu nie jest łatwo rozwiewana, dzięki czemu konserwujący teren nie muszą często uzupełniać ubytków. Gnejs ze względu na swój słabo kwaśny odczyn (pH) nie wpływa niekorzystnie na glebę i rośliny. Można stosować go bez przeszkód w ogrodach i parkach, także do luźnego wyłożenia chodników i ścieżek.

f Pozyskiwany w Doboszowicach kamień ma niezwykle ciekawą barwę i strukturę. Nadaje
się zarówno do produkcji okładzin wnętrzarskich, jak i aranżacji terenów zielonych
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Szczotka plus kosa to skuteczny duet
W sezonie letnim utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych, parkingów i innych placów komunalnych to nie tylko walka z błotem i innymi nieczystościami, ale to także problem porastających
obrzeża ciągów komunikacyjnych chwastów. Często do ich skutecznego usunięcia wystarczy
zastosować, współpracującą z kosą spalinową, specjalną szczotkę.
W sezonie letnim przy pracach konserwacyjnych
ciągów komunikacyjnych najwięcej problemów
przysparza wysoka trawa i towarzyszące jej chwasty. Szczególnie te drugie sprawiają wiele kłopotu, gdyż porastają często miejsca trudno dostępne, jak na przykład zagłębienia w kostce brukowej i krawężników. A to właśnie betonowe prefabrykaty są obecnie najczęściej wykorzystywane
do budowy nawierzchni osiedlowych ulic, ścieżek
rowerowych, parkingów i innych placów komunalnych. Nic dziwnego, wszak wykonane z nich
nawierzchnie są estetyczne, dają duże możliwości aranżacji, a do tego są stosunkowo tanie.
Zresztą chwasty można spotkać nie tylko na nawierzchniach z betonowej kostki. Pojawiają się
w narożnikach, przy krawężnikach także asfaltowych nawierzchni. Jednak bez względu na rodzaj
nawierzchni ich konserwacja, w tym przede
wszystkim usuwanie wszędobylskich chwastów,
jest uciążliwa i czasochłonna. Tym bardziej, że
w miastach stosowanie preparatów chemicznych
jest praktycznie niemożliwe i dopuszczalne jest
tylko oczyszczanie mechaniczne.
Poza chwastami jednym z najtrudniejszych
do usunięcia zabrudzeń są ślady pozostawione
po olejach silnikowych, które szczególnie trudno
usuwa się z betonowych, w dodatku niezabezpieczonych chemicznie, powierzchni. Dużo łatwiej
jest usunąć je z kostki granitowej, ale dla odmiany w przypadku kostki granitowej częściej pojawiają się mchy czy trawy, które trzeba systematycznie usuwać, aby nie doprowadzać do ich
nadmiernego rozrostu.
Często dodatkowym utrudnieniem jest ograniczona przestrzeń, wykluczająca na przykład użycie
ciężkiego zmechanizowanego sprzętu, jak chociażby samojezdnych zamiatarek. W takim wypadku jedynym bezpiecznym rozwiązaniem może być usuwanie chwastów przy pomocy kompaktowych, ręcznych narzędzi. Jednak także
wtedy, aby praca była skuteczna i wykonana
w miarę komfortowych warunkach, potrzebny jest
odpowiedni sprzęt. Przede wszystkim do efektywnego usuwania trawy i chwastów niezbędne są
specjalistyczne szczotki, gdyż te używane do codziennej pielęgnacji placów i ulic nie gwarantują
skutecznego odchwaszczenia, a do tego przy takich pracach szybciej ulegają zniszczeniu. Dlatego szczotka do chwastów musi być wykonana
z niezwykle odpornego materiału, najlepiej stalowego drutu.
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f Szczotki firmy Kastell, po zastosowaniu odpowiedniej
przystawki z powodzeniem
mogą współpracować z kosami spalinowymi

a Głowica Chwastgo współpracująca z kosą spalinową

a Głowica V-Shape do zastosowania z kosą spalinową

a Szczotka służąca do usuwania chwastów

a Szczotka do sprzątania pozimowego i usuwania trawy

a Głowica Horizon przeznaczona do kosy spalinowej

Wiodącym producentem szczotek do zamiatarek,
w tym także szczotek do usuwania trawy i chwastów, jest spółka Kastell. Standardowe szczotki
do usuwania chwastów tej marki mogą być stosowane w zamiatarkach ulicznych prawie wszystkich
modeli. Poza usuwaniem chwastów przeznaczone
są także do usuwania zalegającego, zbitego brudu
i piachu. Dodatkowo doskonale radzą sobie z trawą i chwastami znajdującymi się w trudno dostępnych miejscach, takich jak zagłębienia przy krawężnikach oraz w rowkach kostki brukowej.
Firma Kastell ma w ofercie także rozwiązania
do ręcznego użytku. Wiadomo, że nie w każdym
miejscu można zastosować samojezdną zamiatarkę. Poza tym są miejsca, gdzie stosowanie
dużego pojazdu nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W takich wypadkach najlepszym rozwiązaniem jest używanie szczotek współpracujących z kosami spalinowymi. Doskonale do tego celu nadaje się na przykład oferowana przez
Kastell głowica Chwastgo. Może ona współpracować z kosami o mocy powyżej 2 kW, a dzięki
przemyślanym rozwiązaniom zamiana żyłki
na stalowe liny jest szybka i łatwa. Poza nią
do współpracy z kosami spalinowymi przeznaczone są także głowice Horizon i V-Shape. Obie
dostępne są ze średnicami 20 i 25,4 mm, a średnice szczotek zawierają się w przedziale od 165
do 300 mm. Dzięki temu wszystkie głowice oferowane przez Kastell umożliwiają skuteczną pracę nawet na dużych powierzchniach, a trwałość
materiałów użytych do ich produkcji gwarantuje
długotrwałe użytkowanie.
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Doppstadt potwierdza renomę!

Na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim wzrok
przyciągają dwie pomarańczowe maszyny Doppstadt. Ich zastosowanie nie wynika z przypadku,
lecz w głównej mierze z jakości i osiągów. Nie mniej ważny jest też poziom świadczonych usług
i renoma, jaką zdołał wyrobić sobie polski przedstawiciel marki, spółka Arcon Polska.
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Ostrowie Wielkopolskim przetwarza odpady komunalne z powiatów krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz milickiego. Stosowane
technologie umożliwiają dotrzymanie rocznych poziomów odzysku nałożonych na gminy przez Unię
Europejską. Działania zakładu przynoszą efekty
w postaci zmniejszenia masy frakcji kierowanej
na składowisko. W rezultacie można obniżyć opłaty
za składowanie. Wyposażenie zakładu w specjalistyczne separatory umożliwia zwiększenie poziomu
odzyskiwanych surowców z odpadów zmieszanych.
Modernizacja RZZO kosztowała ponad 36 milionów
złotych, z czego 11 milionów to kwota dofinansowania z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W związku z tym, że budowa instalacji
wsparta została środkami europejskimi, każdego roku RZZO osiągać musi określone wskaźniki związane z efektem ekologicznym. A dzięki technologiom
wykorzystywanym w RZZO, również współpracujące
z nią gminy osiągają roczne poziomy masy odpadów komunalnych wskazane przez Unię Europejską. Przepustowość instalacji w części mechanicznej to 75.704
ton/rok odpadów komunalnych zmieszanych i 5.340
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a Krystian Bury uważa, że gąsienicowy napęd rozdrabniacza jest w warunkach terenowych panujących w zakładzie wprost niezastąpiony

s Wyposażenie zakładu w rozdrabniacz Doppstadt umożliwiło zwiększenie poziomu
odzysku surowców z odpadów zmieszanych

ton/rok zebranych selektywnie. – Przywożone są
do nas głównie zmieszane odpady komunalne, ale
też zbierane selektywnie, takie jak papier, tworzywa
sztuczne oraz szkło. Wśród nich znaczną część stanowią odpady wielkogabarytowe – wylicza Krystian
Bury, Specjalista do spraw gospodarki odpadami
w RZZO Ostrów Wielkopolski.
Właśnie z myślą o efektywniejszym zagospodarowaniu, głównie odpadów wielkogabarytowych pojawiła się koncepcja zakupu nowego rozdrabniacza. Wcześniej do tego celu wykorzystywano wynajmowany rozdrabniacz kołowy, ale miało to mankamenty. Z racji nierównego, trudnego terenu maszyna sprawiała dużo kłopotów transportowych. – Z tego powodu ogłaszając przetarg określiliśmy, że jednym z najważniejszych kryteriów, które miały spełniać maszyny ma być ich duża mobilność. Z czterech firm, których oferty były rozpatrywane na finalnym etapie przetargu, najbardziej
przekonała nas złożona przez Arcon na wolnoobrotowy, wstępny, gąsienicowy rozdrabniacz Doppstadt DW 3060 K Type F. Przede wszystkim z racji
parametrów, które spełniały w całości nasze wymagania, ale także ze względu na gąsienicowy napęd.
W naszych warunkach terenowych jest on wprost
niezastąpiony. Pod tym względem Doppstadt nie
miał sobie równych – twierdzi Krystian Bury.
Mobilność maszyny potwierdza się nie tylko
w przypadku dotarcia na docelowy – w danym
dniu – obszar pracy, ale także podczas sypania
pryzmy rozdrobnionych już odpadów. – W obu
przypadkach napęd gąsienicowy sprawdza się
idealnie. Tym bardziej, że sterowanie maszyną jest
możliwe przy pomocy pilota. Możemy więc ją
przesuwać nie przerywając pracy, poszerzamy
w ten sposób pryzmę bez konieczności angażowania do tego ładowarki. Poza tym eksploatowany przez nas rozdrabniacz wyposażony jest w długi, bo siedmiometrowy taśmociąg, co sprawia, że
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możliwe jest sypanie wyższych pryzm. A to pozwala oszczędzać miejsce na składowanie urobku
i czas niezbędny do należytego wykonania pracy – podsumowuje Krystian Bury.
Wysoka mobilność rozdrabniacza DW 3060 K nie
jest oczywiście jego jedyną zaletą. Podkreślić
warto także łatwo wymienne zęby (na pojedynczą
śrubę) różnego rodzaju stosowane na wale, bezpośrednie przeniesienie napędu na wał rozdrabniający (brak strat, duży moment na wale, niskie
zużycie paliwa, dłuższa żywotność i niższe koszty przeglądów) oraz uchylny przeciwgrzebień,
który przepuszcza wtrącenia niekruszalne (stal,
skała) bez przerywania pracy i niszczenia elementów rozdrabniających.
Poza rozdrabniaczem w zakładzie pracuje jeszcze inna maszyna marki Doppstadt. Jest to przesiewacz mobilny model SM 620 Plus. – Eksploatujemy go dość intensywnie od grudnia ubiegłego roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
Poprzednio korzystaliśmy z przesiewacza SM 518
Profi i muszę przyznać, że różnica na korzyść
większego modelu jest wyraźna. Przede wszystkim zdecydowanie zwiększyła się ilość materiału,
jaką jesteśmy teraz w stanie przerobić – podkreśla zadowolony Krystian Bury.
Nowy model został dostarczony z bębnem przesiewającym oraz pokładem gwiaździstym, a przesiewacz jest dostosowany do pracy z obydwoma
systemami i stosuje się je zamiennie w zależno-

a Przesiewacz mobilny model
SM 620 Plus trafił do Ostrowa Wielkopolskiego w grudniu ubiegłego roku i spisuje
się bez zarztu

ści od rodzaju przerabianego surowca na placu.
Obie maszyny, mimo stosunkowo niedługiego
czasu eksploatacji, zdołały utwierdzić władze
spółki o słuszności podjętych decyzji. Przede
wszystkim umożliwiają sprawniejszą realizację założonych celów. Poza tym – dzięki temu, że są
prostsze w obsłudze – ułatwiają najbardziej uciążliwe prace. – Decydując się na zakup maszyn
Doppstadta w równym stopniu kierowaliśmy się
ich parametrami, ceną, oraz obsługą serwisową. Co do niej nie mieliśmy żadnych wątpliwości, gdyż nasza trwająca już sześć lat współpraca ze spółką Arcon zawsze układała się wzorowo. Przede wszystkim doceniamy walory dostarczanych maszyn, ale też jakość i szybkość reakcji serwisu – podsumowuje Krystian Bury.
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Na zaufanie trzeba zapracować
Od września ubiegłego roku na placu złomowym przy hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje
nowy żuraw przeładunkowy Sennebogen 830E. Jego właściciel – spółka HEAVYMOVEMENT Polska – ma całkowite przekonanie do jakości sprzętu. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że tylko w tym jednym miejscu pracuje sześć maszyn marki Sennebogen.
HEAVYMOVEMENT Polska to firma specjalizująca się świadczeniu usług na rzecz przemysłu
ciężkiego, w szczególności metalurgicznego. Zajmuje się także rekultywacją terenów i zagospodarowaniem odpadów. Kilkunastoletnie doświadczenia w tej branży pozwoliło zdobyć szeroką rzeszę zadowolonych klientów, nie tylko w Europie,
ale także na innych kontynentach. – W Polsce
działamy od roku 2012, czyli od momentu kiedy
staliśmy się partnerem dla największego producenta stali w tym rejonie. Na obrzeżach Ostrowca
Świętokrzyskiego obsługujemy pod względem logistycznym plac złomowy wykorzystując w tym
celu żurawie przeładunkowe Sennebogen oraz ładowarki kołowe. Poza nimi w segregacji złomu
pomagają strzępiarka i praso-nożyce, a do codziennych obowiązków dochodzą także załadunki oraz rozładunki materiałów z samochodów ciężarowych i wagonów kolejowych – informuje Maciej Chudak, kierownik Zakładu HEAVYMOVEMENT Polska w Ostrowcu Swiętokrzyskim.
HEAVYMOVEMENT swój sukces zawdzięcza
stworzeniu warunków zapewniających partnerskie relacje pod względem technologicznym i logistycznym. W trosce o poprawę świadczonych
usług i zapewnienie lepszych standardów pracy
spółka stale udoskonala stosowane procesy, co
przynosi doskonałe efekty w postaci zwiększenia
wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Pozwala to zwiększyć konkurencyjność.
– Dzięki wzmożonym akcjom marketingowym
marka Heavymovement Polska zaczyna być znana dla coraz szerszego grona odbiorców w naszym kraju. Wiemy, że mamy jeszcze wiele
do zrobienia w branży związanej z recyklingiem,
a największym beneficjentem wykonywanych
przez nas usług oprócz potencjalnych zleceniodawców będzie środowisko naturalne. Musimy

a Nowy żuraw Sennebogena
od początku został skierowany do ciężkiej pracy. Jego rola polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości
wsadu do strzępiarki

f Konstruktorzy żurawia zadbali przede wszystkim
o bezpieczeństwo i wygodę
operatora. Stąd też wygodne schodki, poręcze, pomost. Dodatkowo przednia
szyba zabezpieczona jest
ochronną siatką

d Dzięki specjalistycznemu
chwytakowi operator żurawia jest w stanie dokonać
selekcji transportowanego
złomu. Pozwala to szybko
odizolować materiał niewłaściwej jakości
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zadbać o jak najlepsze warunki życia dla przyszłych pokoleń – dodaje Maciej Chudak
Oferowane przez firmę specjalistyczne rozwiązania dla branży metalurgicznej zapewniają rentowność działania. Oczywiście przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych oraz bezpieczeństwa. I to właśnie względy bezpieczeństwa
miały niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowego żurawia przeładunkowego. – Musieliśmy szybko zadecydować
o kupnie nowego żurawia, bo ten który pracował
u nas, został trwale uszkodzony i dalsza jego eksploatacja zagrażała bezpieczeństwu pracy. A ponieważ koszt jego naprawy był wysoki, to okazało się, że bardziej opłacalny jest zakup nowej maszyny. Zdecydowaliśmy się na Sennebogena z kilku powodów. Po pierwsze zaproponowane nam warunki, specyfikacja i czas realizacji za-
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kupu były satysfakcjonujące, a po drugie nasza firma ma
bardzo dobre doświadczenia związane z tą marką. Po prostu wiemy, czego spodziewać się po tych maszynach.
Przecież tylko w samym Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje jeszcze pięć innych maszyn tej marki, a w pozostałych
oddziałach naszej firmy w kolejnych trzydzieści Sennebogenów – wylicza Maciej Chudak.
W efekcie do Ostrowca Świętokrzyskiego trafił Sennebogen 830E. Jest to mobilna, poruszająca się na kołach
maszyna o masie eksploatacyjnej około 40 ton. Napędzana jest przez silnik Cumminsa o mocy 164 kW, a jej
maksymalny zasięg roboczy wynosi około siedemnastu metrów. Istotną zaletą takich maszyn, szczególnie istotną na placach przeładunkowych jest ruchoma kabina, umożliwiająca operatorowi obserwowanie całego otaczającego terenu. Poza tym kabina jest bardzo wygodna, a sterowanie joystikami
intuicyjne i nie wymaga długiego szkolenia. Nic
więc dziwnego, że operatorzy bardzo sobie
chwalą pracę na niej. Podobnie zresztą, jak
i na pozostałych pięciu żurawiach przeładunkowych Sennebogena – modelach 821 i 835E.
Jednak o wyborze Sennebogena nie zdecydowały jedynie parametry techniczne. Obsługa placów przeładunkowych, zwłaszcza
tych, na których gromadzony jest złom wymaga stosowania najlepszych, najbardziej wytrzymałych oraz niezawodnych
maszyn i urządzeń. Parametry maszyny
umożliwiają jej pracę nie tylko
przy przeładunku złomu, ale także innych materiałów. Przy jej projektowaniu wykorzystano długoletnie doświadczenie Sennebogena w produkcji dźwigów i maszyn przeładunkowych. Firma działa
już od roku 1952
i obecnie osiągnęła miano potentata
w produkcji dźwigów oraz maszyn
przeładunkowych.
Funkcjonując
w skali międzynarodowej produkuje zaawansowane technologicznie dźwigi teleskopowe, koparki kratownicowe, żurawie oraz szeroką gamę specjalistycznych
maszyn przeładunkowych. Oprócz elastycznych serii urządzeń, firma projektuje maszyny na indywidualne specjalne
zamówienia opracowywane we ścisłej współpracy z przyszłym użytkownikiem. Ścisła współpraca z klientami przynosi efekty dla rozwoju konstrukcji. Inżynierowie Sennebogena uwzględniając sugestie użytkowników wprowadzają
zmiany konstrukcyjne w kolejnych generacjach maszyn.
Doceniają to szczególnie operatorzy, którzy dzięki temu
mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami pracy. – Decydujące znaczenie dla podjęcia decyzji o zakupie Sennebogena 830 E miała specyfikacja maszyny. Była dokładnie taka, jakiej potrzebowaliśmy. Zależało nam na maszynie, o
której wiedzieliśmy, że podoła trudnym warunkom pracy
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na placu złomowym i od razu będzie można ją wykorzystać
w pełnym zakresie. Do tej pory nasz Sennebogen sprawuje
się bez zarzutu. Utwierdza to nas w przekonaniu, że dokonaliśmy właściwego wyboru – wyjaśnia Maciej Chudak.
Nowy nabytek od samego początku eksploatowany jest bardzo intensywnie. Nie było mowy o jakiejkolwiek taryfie ulgowej, maszynę z miejsca skierowano do pracy przy przeładunku złomu i to od razu w pełnym zakresie. Oznacza to, że każdego miesiąca przerzucić musiała i musi czynić to nadal
wiele ton materiału. Pracując w trudnych warunkach maszyna narażona jest na oddziaływanie całego szeregu agresywnych czynników, co może sprawiać problemy natury technicznej. – Niezmiernie doceniam to, że konstruktorzy eksploatowanej
przez nas maszyny dopracowali detale konstrukcyjne, zadbali na przykład o ergonomiczne rozmieszczenie chłodnic.
Zamontowano je tak, by maksymalnie ułatwić dostęp do nich . Przyspiesza to codzienną obsługę
serwisową i ewentualne naprawy – podkreśla Maciej Chudak.
To tylko jedno z licznych rozwiązań, które mają ułatwiać
codzienną eksploatację żurawia. Konstruktorzy żurawia
zadbali przede wszystkim
o bezpieczeństwo i wygodę operatora. Stąd też
wygodne schodki, poręcze, pomosty serwisowe oraz punkty związane z codzienną obsługą dostępne z poziomu gruntu. Zwiększa
to bezpieczeństwo pracy.
W Polsce jednym z dwóch dealerów Sennebogena jest spółka Komatsu Poland. Współpraca obu firm rozpoczęła się w styczniu 2016 roku.
Na mocy parafowanej wówczas umowy Komatsu Poland
prowadzi dystrybucję sprzętu tej marki zajmuje się w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim,
podkarpackim i małopolskim. Firma oferuje zarówno fabrycznie nowe, jak i używane maszyny recyklingowe, przeładunkowe, stosowane w przemyśle drzewnym oraz ładowarki teleskopowe. Z punktu widzenia użytkowników
z pewnością największe znaczenie ma fakt, że Komatsu
Poland od samego początku obejmuje maszyny pełnym
serwisem. Zarówno gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.
Sennebogen zyskał w firmie Komatsu Poland solidnego
partnera, który pomaga mu w zdobyciu coraz silniejszej
pozycji na polskim rynku. Jest to o tyle łatwiejsze, że maszyny Sennebogen cieszą się powszechną renomą.
Na wszystkich rynkach znane są przede wszystkim ze
swojej niezawodności. Poza tym niemiecki producent
mocno stawia na specjalizację, dlatego oferowany przez
niego sprzęt pracuje zawsze w pełni efektywnie. Oferta
Sennebogena jest niezwykle szeroka, co sprawia, że potencjalny nabywca ma gwarancję optymalnego doboru
maszyny do warunków eksploatacji.

www.serafin-maszyny.com

NA ZŁOMOWISKU

DYNASET separuje szybko i skutecznie
Elektromagnesy są efektywnym narzędziem do segregowania metalowych elementów przy wyburzaniu, pracach na wysypiskach czy w kolejnictwie. Ze względu na swą dokładność są też
niezwykle użyteczne w zastosowaniach na terenie skupów złomu.
Używane na niektórych złomowiskach zwykłe chwytaki bez
problemu radzą sobie z większymi elementami, jednak nie są
w stanie szybko i naprawdę skutecznie uprzątnąć terenu. Z zadaniem tym poradzić sobie wyłącznie chwytaki wyposażone
w elektromagnes. Po ich uruchomieniu wytwarzane jest bowiem pole magnetyczne, które przyciąga zarówno większe
stalowe elementy, jak i wszelkiego rodzaju ścinki i drobinki.
Zalety magnesów hydraulicznych docenią szczególnie pracujący na złomowiskach. Dzięki ich zastosowaniu sortowanie i recykling złomu stał się łatwy, jak nigdy wcześniej.
Oczywiście nie jest to jedyny obszar zastosowań elektromagnesów HMAG. Można je wykorzystywać także na maszynach wyburzeniowych, rozdrabniarkach, koparkach, tradycyjnych chwytakach czy żurawiach. Szybkość i prostota instalacji sprawiają, że są to narzędzia nadające się doskonale do wynajmu. Wielkość wykorzystywanego narzędzia determinowana jest jedynie ciężarem roboczym maszyny,
do której ma być ono podłączane. Magnesy hydrauliczne
z serii HMAG posiadają wbudowany napędzany hydraulicznie generator. Do działania wymagają więc jedynie połączenia hydraulicznego. Ich włączanie i wyłączanie odbywa się
za pomocą układu hydrauliki maszyny roboczej.

a Chwytak HMAG wyposażony został w automatyczne zawory przepływu i ciśnienia
oleju. Wykorzystując funkcję szybkiego rozmagnesowywania operator maszyny
może precyzyjnie kontrolować upuszczenie przenoszonego materiału
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www.liebherr.pl

Liebherr – solidny partner w recyklingu
Restrykcyjne przepisy obowiązujące w gospodarce odpadami wymuszają na firmach działających w tym obszarze wykorzystywanie coraz doskonalszych maszyn i urządzeń. Tylko takie są
bowiem w stanie skutecznie pomóc w odzyskiwaniu coraz większej ilości surowców wtórnych.
Na rosnące wymagania zareagowała firma Liebherr, która opracowała gamę maszyn skrojonych na miarę potrzeb sektora recyklingu.
Znaczenie recyklingu w krajach Unii Europejskiej
stale rośnie, a zaostrzane przepisy zmuszają
do poszukiwania coraz skuteczniejszych rozwiązań zwiększających odzysk surowców wtórnych.
Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe
jedynie pod warunkiem wykorzystywania odpowiednich technologii oraz skutecznych, specjalistycznych maszyn. Maszyn, które dzięki swym
parametrom umożliwią separację surowców już
na wstępnym etapie procesu odzysku materiałów. To przede wszystkim pole do popisu dla różnego typu sprzętu przeładunkowego, a jego niezwykle bogatą ofertę przygotowała firma Liebherr.
Podczas prac nad nową generacją maszyn przeładunkowych konstruktorzy Liebherra wykorzystali najnowocześniejsze technologie, w tym nową generację silników, dzięki którym uzyskano
optymalne parametry pracy przy jednoczesnym
zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych. Zawdzięczają to technologii Liebherr Power Efficiency (LPE), która pozwala silnikowi pracować
z maksymalną mocą przy najniższym zużyciu paliwa. Zadbano także o należyte zabezpieczenie
wrażliwych elementów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych maszyn. Elementy wyposażenia takie jak: filtr wstępny powietrza z eliminacją pyłów,
odwrotny ciąg chłodnicy czy chłodnica wielkooczkowa zostały stworzone specjalnie dla zastosowań w miejscach o wysokim zapyleniu i gwarantują maksymalną niezawodność w tych trudnych warunkach.
Przykładem maszyny, która jest „skrojona” według potrzeb branży recyklingowej jest model
LH 22 M Litronic. Maszyna wykorzystywana
do transportu materiałów łączy komfort, wydajność i niezawodność, a do tego zapewnia dużą
zdolnością podnoszenia na długich dystansach.
Pomimo niewielkich wymiarów – obrys maszyny
mieści się w prostokącie o wymiarach 5x2,5 metra) – jest bardzo sprawna. Dzieje się tak między
innymi dzięki jednostce napędowej, o zwiększonej do 105 kW (143 KM) mocy, która umożliwia
znaczne lepsze wartości przeładunkowe. Dodatkowo nowa jednostka charakteryzuje się mniejszym apetytem na paliwo, gdyż można uzyskać
nawet 30-procentowe oszczędności.
Mocne podwozie LH 22 M Litronic jest dłuższe, niż
w poprzednim modelu, co gwarantuje wyjątkową
stabilność maszyny. A większa szerokość podpór
i geometria zmodyfikowanej dźwigni – między cylindrem monoblokowym, a podnoszącym – umożliwia
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a Przy masie roboczej około 21
ton kompaktowy LH 22 M Litronic jest najmniejszą maszyną Liebherr przeznaczoną
do prac przeładunkowych

a Ergonomiczna i komfortowa
kabina sprawia, że operator
pracuje wydajniej, efektywniej i bezpieczniej

a Siedmiocalowy ekran dotykowy jest prosty w obsłudze.
Skróty klawiszowe można dopasować do indywidualnych potrzeb i łatwo wybierać za pomocą paska menu

podnoszenie cięższych ładunków. Te parametry idealnie odpowiadają na potrzeby transportu materiałów, rozładunku, sortowania i załadunku. A transport
różnych materiałów umożliwia szeroka gama chwytaków, w które można wyposażyć maszynę. I tak
w zależności od rodzaju chwytak umożliwia transport materiałów nawet o objętości półtora metra sześciennego. Maksymalny zasięg ramienia wynosi
11 metrów, a maksymalna wysokość załadunku sięga 3 metrów. Natomiast ciężar roboczy maszyny waha się w granicach od 19,2 do 22,2 tony.
Pomyślano także o stworzeniu jak najlepszych
warunków pracy operatorom. Nowo opracowana
kabina Liebherr zapewnia odpowiednią przestrzeń
i komfort. Duże powierzchnie szklane, różne warianty wyposażenia kabiny, a także monitorowanie tylnych i bocznych przestrzeni umożliwiają kierowcy zachowanie optymalnej widoczności na obszar roboczy. Całość uzupełnia wygodny fotel, kolorowy ekran dotykowy oraz automatyczne centralne systemy smarowania maszyny.
Maszyna występuje w dwóch wersjach – ze
sztywnie zamontowaną kabiną i z hydraulicznym
podnośnikiem. W pierwszym wypadku wzrok
operatora znajduje się na wysokości 3,6 metra.
Natomiast regulowana hydraulicznie kabina pozwala operatorowi obserwować teren z poziomu
nawet pięciu metrów. Sterowanie maszyną odbywa się przy pomocy joysticka. Standardowy
joystick sterujący daje operatorowi dodatkowe
poczucie bezpieczeństwa. Rezygnacja z koła
kierownicy na rzecz sterowania za pomocą joysticka zwiększyła zarówno miejsce na nogi, jak
i widoczność na obszar roboczy.
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www.manitou.com

Mustangi na padoku
Choć teren pokazów przypominał padok, nie biegały po nim konie. Nie jeździły też kultowe
modele Fordów, ale publiczność doczekała się obiecanych „mustangów”. Na wygrodzonym
placu i pobliskich drogach uwijały się kompaktowe ładowarki Mustang. Wyposażone w wiertnice, koparki łańcuchowe, chwytaki do kostki, glebogryzarki i myjki potwierdzały swe walory,
za które są szczególnie cenione przez użytkowników nie tylko z branży komunalnej.
Amerykańska firma Mustang dokładnie od dekady
wchodzi w skład francuskiego koncernu Manitou.
O tym, że integracja obu marek zostanie zacieśniona, a Mustang całkowicie otwarcie korzystać będzie z prestiżu, jakim cieszy się Manitou, wróble
ćwierkały już od dawna. O tym, że mają ku temu
podstawy przekonaliśmy się wiosną w Paryżu.
Na ekspozycji towarzyszącej jubileuszowi sześćdziesięciolecia Manitou Group można było zobaczyć maszyny Mustang w czerwonych barwach.
Oficjalna decyzja Manitou Group o zmianach wizerunkowych jeszcze jednak nie zapadła…
Podczas pokazów w podwarszawskim Kajetanowie nie mieliśmy do czynienia z kolorystycznym
zaskoczeniem. Ładowarki Mustang zaprezentowały się w tradycyjnych barwach i potwierdziły
swe atuty w postaci przejrzystej konstrukcji, starannego wykonania i wysokiej produktywności.
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f Oba rodzaje ładowarek Mustang potwierdziły swe atuty
w postaci starannego wykonania i wysokiej wydajności

s Maszyna wyposażona w glebogryzarkę sprawdza się
przy pracach związanych
z kształtowaniem krajobrazu

Gospodarze imprezy – Manitou Polska i Zeppelin
Polska – zaprezentowali zarówno przegubowe ładowarki kołowe, jak i sterowane burtowo. Typoszereg AL ładowarek przegubowych Mustang
obejmuje maszyny o udźwigu od 860 do 1.990 kg
oraz wysokości podnoszenia do 3,3 metra. Do ich
napędu wykorzystano silniki Yanmar o mocy
od 23,9 do 74,3 KM. Maszyny mają napęd hydrostatyczny, a zastosowane w ich konstrukcji
wzmocnione osie z blokadą mechanizmu różnicowego zapewniają skuteczność działania nawet
w najtrudniejszych warunkach terenowych.
Podczas pokazu uwagę zwracano na wykonane
w specjalnej technologii wzmocnione siłowniki
NITRO-STEEL. Ich tłoczyska są specjalnie utwardzane i pieczołowicie zabezpieczone przed korozją. Jest to szczególnie ważne w przypadku
maszyn pracujących na co dzień w agresywnym
środowisku, na przykład w kompostowniach czy
sortowniach odpadów.
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Każda ładowarka wyposażona jest w daszek
ochronny ROPS/FOPS. W największych modelach zainstalować można zamkniętą kabinę. Operatorzy podkreślają łatwość operowania maszyną. Energonomiczny joystik umożliwia precyzyjne sterowanie ruchami wysięgnika, kierunkiem
jazdy i doborem biegu. Efektywność maszyn podnosi możliwość zastosowania niezwykle szerokiej
gamy narzędzi roboczych. Mustangi bardzo szybko uzbroić można w specjalistyczne łyżki i chwytaki, zamiatarki, wiertnice, ramiona koparkowe, lemiesze spychające, równiarki czy frezarki. Trzy
systemy szybkozłączy pozwalają wykorzystywać
narzędzia różnych producentów bez konieczności stosowania adapterów.
Podczas pokazów swe możliwości zaprezentowały również ładowarki sterowane burtowo. Mustang
należy do pionierów wśród producentów tego typu maszyn, pierwsza z nich opuściła bowiem fabrykę w roku 1965. Dzisiejsze wyroby wytwarzane
nadal na terenie USA wyróżniają się solidną konstrukcją, wydajną hydrauliką, co przekłada się
na trwałość i efektywność. Przed dziesięcioma laty
przejmując Mustanga, Manitou Group postawiło
sobie za cel wywalczenie sobie wiodącej pozycji
rynkowej w segmencie dużych ładowarek sterowanych burtowo. Z tego powodu znacznie zwiększono nakłady na prace badawczo-rozwojowe i moc
produkcyjną fabryki. W chwili obecnej amerykańskie zakłady Manitou Group wytwarzają aż czter-

a Możliwości wykorzystania
maszyn zwiększają się dzięki niezwykle szerokiej gamie
narzędzi roboczych

naście modeli skid-steerów. Wśród nich znaleźć
można zarówno maszyny z podnoszeniem radialnym, jak i wertykalnym. Większość z nich to konstrukcje kołowe, jedynie trzy mają napęd gąsienicowy. Maszyny o udźwigu od 386 do 1.497 kg
dzięki możliwości wykorzystania różnego rodzaju
narzędzi roboczych znajdują cały szereg zastosowań i sprawdzają się nie tylko w typowych pracach przeładunkowych. Coraz większe zainteresowanie sterowanymi burtowo Mustangami przejawiają firmy z branży komunalnej, choćby te zajmujące się kształtowaniem krajobrazu.

Pośrednik Komunalny

45

MASZYNY KOMUNALNE

www.dressta.pl

Zagęszczenie ma znaczenie
Racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenów wysypisk umożliwiają specjalistyczne maszyny, jakimi są kompaktory. Ich podstawowym zadaniem jest zgniatanie odpadów
powodujące redukcję ich objętości. Działania takie nie tylko przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji wysypiska, ale także ograniczają emisję szkodliwych gazów i eliminują konieczność codziennego pokrywania śmieci warstwą przesypową.
Produkcję maszyn przeznaczonych do pracy
na składowiskach odpadów uruchomiono w Stalowej Woli w roku od 1990. Jedną z takich konstrukcji jest kompaktor kołowy Dressta 534E LA
o masie 24 ton. Maszyna powstała na bazie ładowarki ma okołkowane stalowe koła jezdne, wyposażono ją także w lemiesz spycharkowy o dużej
powierzchni. Głównym celem konstruktorów było
osiągnięcie najwyższej wydajności maszyny
w pracy na terenie dużych i średnich wysypisk.
Zadania kompaktora polegają przede wszystkim
na rozgarnianiu odpadów, ich rozdrabnianiu
oraz redukcji objętości. Po kilkukrotnym przejeździe maszyny odpady zostają zagęszczone. Daje
to efekt w postaci utwardzenia podłoża, dzięki
czemu uzyskuje ono nośność umożliwiającą
swobodne poruszanie się po nim ciężkich maszyn kołowych i pojazdów o dużej masie własnej.
Dzięki zastosowaniu lemiesza spycharkowego
o dużej objętości i powierzchni kompaktor służyć może do przemieszczania i rozdrabniania
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a Kompaktory wykorzystywane są w głównej mierze
do rozprowadzania i zagęszczania warstw śmieci oraz
prac rekultywacyjnych

s Optymalne zabezpieczenie
podwozia chroni maszynę
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wnikaniem resztek
uciążliwych odpadów

warstw śmieci oraz materiału przesypowego.
Przeciętna gęstość odpadów komunalnych wynosi 350 kg/m3. Po przeprowadzeniu procesu zagęszczenia za pomocą kompaktora kołowego wartość ta wzrasta do około 1.200 kg/m3. Na wysypiskach przyjmujących duże ilości gruzu budowlanego po trzech do pięciu przejazdach kompaktora
kołowego tą samą trasą uzyskać można zagęszczenie dochodzące nawet do 2.500 kg/m3.
Podstawowym narzędziem roboczym kompaktora są stalowe walce jezdne z rozmieszczonymi
na ich powierzchni kołkami. Ich kształt pozwala
na wywieranie odpowiednio dużego nacisku
na podłoże. W ten sposób zalegające wysypisko
odpady są równocześnie rozdrabniane i zagęszczane. Decydujący wpływ na efektywność działania kompaktora jest nacisk na podłoże. Determinują go w głównej mierze średnica i szerokość
walców jezdnych, kształt kołków ugniatających
czy też płyt bieżnikowych oraz sposób ich rozmieszczenia. Aby zapewnić najwyższą wydajność
maszyny na przednich walcach jezdnych zastosowano kołki prostopadłościenne, zaś na tylnych
ustawiono je w „jodełkę”. Sprawia to, że odciski
kołków walców tylnych nie pokrywają się ze śladami pozostawianymi przez przednie. Takie rozwiązanie umożliwia lepszą penetrację składowiska, a w połączeniu z właściwym doborem parametrów roboczych (grubość warstwy odpadów,
liczba przejazdów), pozwala uzyskiwać najlepszy
stopień zagęszczenia oraz wydajność pracy. Odpowiednie rozłożenie kołków ugniatających pozwala ograniczyć ich liczbę. Ułatwia to samooczyszczanie kół, wpływa również na redukcję
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kosztów eksploatacji maszyny. Zaletą takiego rozwiązania są wyraźnie poprawione efekty zagęszczania przy ograniczonej liczbie przejazdów.
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości kompaktor może pracować na pochyłościach, a jego
operator – o ile pracuje w zgodzie z przepisami
BHP – nie musi obawiać się wywrócenia maszyny.
Jeżeli nawet doszłoby do takiego wydarzenia, obsługujący kompaktor jest należycie chroniony
w kabinie spełniającej standardy ROPS/FOPS. Panujące wewnątrz nadciśnienie oraz skuteczny
układ filtracyjny sprawiają, że operator jest odizolowany od szkodliwych agresywnych substancji,
pyłów i gazów uwalniających się z odpadów zalegających na składowisku.
W maszynie zastosowano napęd mechaniczny,
który w przeciwieństwie do układów hydraulicznych lepiej sprawdza się w pracy na składowiskach i jest znacznie mniej awaryjny. Dzięki temu
udało się zredukować zarówno bieżące koszty
utrzymania maszyny, jak i wydatki na ewentualne
naprawy i remonty. Kompaktor – w zależności od
konkretnych potrzeb – można dodatkowo doposażyć. Dostępny jest na przykład lemiesz z ażurową nadstawką, większy wstępny filtr powietrza
kierowanego do silnika, przeciwwaga o regulowanej masie ze zgarniaczami usuwającymi nadmiar zanieczyszczeń z gąsienic, parę analogicznych zgarniaczy z przodu spycharki oraz zabezpieczenia kratownicowe lamp roboczych.

a W maszynie zastosowano
napęd mechaniczny, który
bardzo dobrze sprawdza się
w pracy na składowiskach

f Newralgicznym narzędziem
roboczym kompaktora kołowego są stalowe walce jezdne z kołkami ugniatającymi
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MASZYNY KOMUNALNE

www.amago.pl

Dla każdego coś odpowiedniego
Prace komunalne często wykonywane być muszą w tak nietypowych i trudnych warunkach, że
nie da się ich prowadzić za pomocą jednej, choćby najbardziej uniwersalnej, maszyny. Dlatego dokonując wyboru sprzętu, warto zaopatrzyć się w taki, który jednocześnie zapewni możliwość efektywnego działania, a przy tym nie nadweręży zbytnio portfela swego właściciela.
Dlatego kompletując park maszynowy dokonać należy dobrego rozeznania w ofercie rynkowej, ale też dobrze zastanowić
się, jakie parametry będą niezbędne przy realizacji inwestycji.
Zróżnicowaną ofertę zarówno pod względem ilości, jak i rodzajów maszyn ma spółka Amago. Oczywiście przedsiębiorca
znajdzie w niej szeroki wybór tak popularnych w naszym kraju
koparko-ładowarek. Warto przyjrzeć się propozycji Amago
w tym zakresie, gdyż dystrybuowane przez spółkę koparko-ładowarki marki MST, to sprawdzone już na całym świecie maszyny, które jednocześnie dostępne są w przystępnej cenie.
A niska cena nie oznacza w tym wypadku niskiej jakości użytych podzespołów i jakości montażu.
Oferowane w standardzie bogate wyposażenie koparko-ładowarek MST stwarza przewagę nad konkurentami, którzy wymagają dopłat. Za co? Choćby za automatyczną skrzynię biegów, klimatyzację, szybkozłącze z przodu, teleskopowane ramię koparkowe czy dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota. W przypadku maszyn MST elementy te mające niebagatelny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy są dostępne w standardzie. Szybkozłącze umożliwiające błyskawiczne odpięcie łyżki ułatwia manewrowanie widłami. Na wysięgniku nie trzeba też wówczas dźwigać niewykorzystywanej
łyżki. Dodatkową zaletą jest także to, że łyżka nie przesłania
widoku na przód maszyny, co jest niezwykle istotne podczas
rozładunku pojazdu czy przenoszeniu palet.
Nabywca koparko-ładowarki MST otrzymuje w standardzie dodatkowy obwód hydrauliczny do zasilania młota oraz teleskopowane ramię koparkowe. Dzięki temu zwiększa się zakres zastosowań maszyny oraz poprawiają jej parametry robocze
w zakresie zasięgu oraz głębokości kopania, która sięgać może nawet sześciu metrów. Producent nieustannie dąży do ulepszania konstrukcji swoich maszyn. Dowodem może być fakt,
że szósta generacja koparko-ładowarek MST doczekała się

a Hyundai R18-9 to zgrabna, dwutonowa koparka gąsienicowa imponująca wydajnością i niskimi kosztami bieżącej eksploatacji
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a Szósta generacja koparko-ładowarek MST doczekała się modernizacji i od teraz
dostepna jest z oznaczeniem „Plus”

modernizacji i od teraz dostepna jest z oznaczeniem „Plus”.
Tym, którzy nie potrzebują tak dużych maszyn, spółka Amago
proponuje szeroką gamę mini koparek marki Hyundai, A jest
z czego wybierać, bo oferta obejmuje pięć modeli o wadze
od 1,6 do 3,5 tony. Najnowszą propozycją Hyundaia w gamie
mini koparek jest model R18-9. Ta zgrabna, dwutonowa koparka gąsienicowa imponuje szybkością cykli roboczych, mocą
silnika, wydajnością pomp oraz solidnością wykonania podwozia, ramienia i wysięgnika. A według zapewnień producenta to
tylko niektóre z zalet nowej minikoparki. W rezultacie powstała
maszyna, która idealnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju
pracach, zwłaszcza tam gdzie ograniczona przestrzeń zmusza
do korzystania ze sprzętu o niewielkich gabarytach. A warto pamiętać że za niewielkimi wymiarami kryje się duża moc, która
podoła sprawnie zrealizować nawet skomplikowane inwestycje. Jest to możliwe między innymi dzięki wykonanej ze stabilnych profili ramie podwozia. A tylna płyta wykonana z niezwykle mocnej stali odznacza się wyjątkową wręcz wytrzymałością.
Wzmocniono także konstrukcję ramienia i wysięgnika maszyny, co umożliwia bezproblemową pracę nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych. Hyundai wykorzystuje do produkcji nowej koparki starannie wyselekcjonowane najwyższej
jakości komponenty. Siłowniki hydrauliczne, łożyska i tuleje
o długiej żywotności pomagają w dłuższej perspektywie
w sposób istotny zmniejszyć koszty eksploatacji maszyny.
Minikoparka Hyundai R18-9 napędzana jest sprawdzonym
w praktycznym działaniu silnikiem Mitsubishi L3E. Jednostka
napędowa wyróżnia się dużą kulturą pracy, umiarkowanym zużyciem paliwa oraz niską hałaśliwością.

PANORAMA OD A DO Z
MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE
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PANORAMA OD A DO Z

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

POJAZDY

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 602 288 175,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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POŚREDNIK
komunalny

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

„Pośrednik Komunalny – maszyny, pojazdy, sprzęt” to specjalistyczne czasopismo branżowe pośredniczące w kontaktach firm związanych z szeroko
rozumianym sektorem komunalnym. Swoją tematyką obejmuje najnowsze
rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu współczesnych metod
zbiórki, odbioru, transportu, przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów użyteczności publicznej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji wykorzystywanego sprzętu,
a także skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Ukazuje się cztery razy w roku i jest bezpłatnie dystrybuowane do osób i instytucji branży komunalnej, jak również podczas targów Poleko/Komtechnika, Intermasz i Autostrada-Polska. Aktualny nakład drukowany czasopisma „Pośrednik Komunalny” to 4.500 egzemplarzy.

1/4 strony

182 x 32
88 x 64
182 x 64
88 x 128
182 x 128
88 x 260
182 x 260

Adresaci
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
Wydanie

Data ukazania się

4/2018
5/2018

31.08.2018
15.10.2018

Data dostarczenia
materia∏ów do druku
10.08.2018
17.09.2018

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem
si´ danego wydania.

1/2 strony
1/1 strona

Formy p∏atnoÊci
kolor
900,- z∏
900,- z∏
1.500,- z∏
1.500,- z∏
2.800,- z∏
2.800,- z∏
5.000,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje
prawo bezp∏atnego zamieszczenia
tekstu promującego oferowane przez
niego wyroby i us∏ugi.

Faktura VAT zostanie przes∏ana
wraz z egzemplarzem dowodowym.
Należność należy uiścić przelewem
zgodnie z terminem p∏atności widniejącym na fakturze.
Zamieszczanie reklam o formatach innych niż podane wymagają dop∏at i są
możliwe wy∏ącznie po otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane
miejsce wynosi 20%.

DO WSZYSTKICH CEN
DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.

Rabaty

- 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

Dane techniczne
Format:
A4, 210 mm x 297mm
Powierzchnia zadruku:
181 mm x 260mm
Rodzaj druku:
offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku:
wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy
redakcja dolicza poniesione
koszty do ceny.

* przy zamówieniu okładki,

2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Panorama 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∏

!
Prenumerata - zamówienie 3/2018
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”
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma „Pośrednik Komunalny – Maszyny, Pojazdy, Sprzęt”- firmę Poland Marketing
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