
komunalny
POÂREDNIK 3

ISSN 2544-2279

m a s z y n y •  p o j a z d y  •  s p r z ´ t

MAJ-CZERWIEC 2018

(18)





Pośrednik Komunalny  1

SPIS TREŚCI

Let nie utrzy ma nie to nie tyl ko ko sze nie

Gdy tyl ko skoń czy ły się kło po ty z zi mo wym
utrzy ma niem dróg, to po ja wi ły zwią za ne z let -
nim. Tym sa mym od po wied nie służ by sta ją
przed ko lej nym waż nym wy zwa niem 

Sko szą, za mio tą, a na koniec umy ją

Te i wie le in nych czyn no ści wy ko nać moż na
sto su jąc ma szy ny i urzą dze nia prze zna czo ne
do let nie go utrzy ma nia dróg i ob sza rów miej -
skich znaj du ją ce się w ofer cie fir my Pro nar

Spraw dzo ne i efek tyw ne ko siar ki Mu lag

Du żo kło po tów zwią za nych z utrzy ma niem
dróg spra wia po ra sta ją ca skar py i ro wy od -
wad nia ją ce tra wa. Na le ży ją ści nać nie tyl ko
ze wzglę dów es te tycz nych 

Fa strac – wydajny, kom for to wy, bez piecz ny…

Cią gni ki Fa strac są przez wie lu niezależnych
eks per tów uzna wa ne za naj bar dziej za awan -
so wa ne tech no lo gicz nie cią gni ki spo śród pro -
du ko wa nych se ryj nie

Atrak cja tu ry stycz na w Wilanowie

Ogród  okalający królewską rezydencję Jana
Sobieskiego wy ma ga pie lę gna cji ol brzy mich
traw ni ków. Dlatego też zde cy do wano o czę -
ścio wym zauto ma ty zo wa niu ko sze nia

Masz Ku bo tę? Masz efek ty!

Po ło żo ny ma low ni czo ośro dek Do jo -Sta ra Wieś
ma czter dzie ści ha te re nów zie lo nych. Łą ki,
traw ni ki, oczka wod ne, bo iska, a wresz cie ki lo -
me try ście żek wy ma ga ją cią głej pie lę gna cji 

Oby zi ma nie za sko czy ła dro go wców

Każ de go ro ku z ta kim ży cze niem wszy scy
ocze ku je my na dej ścia zi my. Pro blem utrzy ma -
nia bez pie czeń stwa na cią gach ko mu ni ka cyj -
nych nie do ty czy bowiem jedynie kie row ców 

Graco bierze na hak

Po jaz da mi naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny mi
w pra cach ko mu nal nych są ha kow ce. Po łą -
cze nie pod wo zia cię ża ro we go z ra mie niem za -
ła dow czym sku tecz nie przy spie sza pra ce

Doppstadt potwierdza renomę!

Na te re nie Re gio nal ne go Za kła du Za go spo da -
ro wa nia Od pa dów w Ostro wie Wiel ko pol skim
wzrok przy cią ga ją dwie po ma rań czo we ma szy -
ny Dop p stadt. Nie zna la zły się tu z przy pad ku 

Na za ufa nie trze ba za pra co wać

Na pla cu zło mo wym przy hu cie w Ostrow cu
Świę to krzy skim pra cu je no wy żu raw prze ła dun -
ko wy Sen ne bo gen 830E. Je go wła ści ciel ma
cał ko wi te prze ko na nie do ja ko ści sprzę tu

Mu stan gi na pa do ku

Choć te ren po ka zów przy po mi nał pa dok, nie
bie ga ły po nim ko nie. Nie jeź dzi ły też kul to we
mo de le For dów, ale pu blicz ność do cze ka ła
się obie ca nych „mu stan gów”.

Dla każ de go coś odpowiedniego

Pra ce ko mu nal ne czę sto odbywają się w tak
nie ty po wych i trud nych wa run kach, że nie da
się ich pro wa dzić za po mo cą jed nej, choć by
naj bar dziej uni wer sal nej, ma szy ny
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pla ga po ża rów skła do wisk śmie ci, któ ra prze to czy ła się w tym ro ku przez Pol skę,  jest zja wi skiem nie spo ty ka nym
i słusz nie spo wo do wa ła na tych mia sto wą re ak cję rzą du oraz pod le głych mu służb. Tyl ko w pierw szym pół ro czu od no -
to wa no 63 po ża ry wy sy pisk i skła do wisk śmie ci oraz od pa dów. W tym by ło dwadzieścia siedem bar dzo du żych i du -
żych, czy li ta kich, w któ rych ga sze niu bra ło udział kil ka dzie siąt jed no stek stra ży po żar nej. Dla po rów na nia w ca łym
ubie głym ro ku Pań stwo wa Straż Po żar na za no to wa ła trzydzieści siedem ta kich po ża rów. Po ża ry wy sy pisk to pla ga,
któ ra roz la ła się na ca ły kraj. Prak tycz nie w każ dym re jo nie kra ju po trzeb na by ła in ter wen cja stra ża ków. I choć
w więk szo ści przy pad ków trwa jesz cze ba da nie bez po śred nich przy czyn, moż na już te raz przy pusz czać, że przy naj -
mniej w miej scach nie le gal ne go ma ga zy no wa nia od pa dów (Zgierz, Trze bi nia oraz Wsze dzień) mo gło dojść do ce lo -
wych pod pa leń. Zresz tą z ostat nich do nie sień wy ni ka, że pro ku ra tu ra sta wia już pierw sze za rzu ty, a tyl ko kwe stią
cza su jest po ja wie nie się na stęp nych. Moż na przy pusz czać, że w pro ce der za mie sza ne są zor ga ni zo wa ne gru py prze -
stęp cze, któ re wy ko rzy stu jąc lu ki w sys te mie po sta no wi ły po zy skać nie le gal ne do cho dy, a po ża ry mia ły ukryć pro wa -
dzo ne przez nich dzia ła nia. Oczy wi ście pro ce der trze ba ukró cić i spra wić, aby stał się nie opła cal ny. Dla te go do brze
się sta ło, że rząd tak szyb ko przy stą pił do zmian w ak tach praw nych, aby ta kie sy tu acje nie po wta rza ły się w przy -
szło ści, a pra ce nad zmia na mi są już na ostat niej pro stej. No we prze pi sy ma ją po ma gać w wal ce z pa to lo gia mi w sys -
te mie go spo da ro wa nia od pa da mi. Jed nym z głów nych roz wią zań jest wpro wa dze nie kau cji, któ rą pła cić bę dą fir my
śmie cio we. Pro jekt sta no wi, że za bez pie cze nie bę dzie mo gło mieć for mę de po zy tu, gwa ran cji ban ko wej, gwa ran cji
ubez pie cze nio wej lub po li sy ubez pie cze nio wej. Kon kret ne staw ki – w za leż no ści od ro dza ju od pa dów – zo sta ną okre -
ślo ne w roz po rzą dze niu do usta wy. Obo wią zek po sia da nia za bez pie cze nia nie bę dzie do ty czyć od pa dów obo jęt nych,
czy li ta kich, któ re są np. nie pal ne, nie są od pa da mi nie bez piecz ny mi. Pro jekt mó wi rów nież o tym, że po sia da cze od -
pa dów, któ rzy je ma ga zy nu ją, za rzą dza ją skła do wi skiem bę dą mu sie li wpro wa dzić wi zyj ny sys tem kon tro li ta kich
miejsc. Ta ki mo ni to ring bę dzie mu siał być pro wa dzo ny przez ca łą do bę i po zwa lać na iden ty fi ka cje prze by wa ją cych
w tym miej scu osób. Po zmia nie prze pi sów od pa dy na skła do wi skach bę dzie moż na ma ga zy no wać tyl ko rok, a nie jak
obec nie trzy la ta. No we prze pi sy re gu lo wać bę dą też kwe stie do ty czą ce mię dzy na ro do we go trans por tu od pa dów.
Zgod nie z pro jek tem do Pol ski nie bę dzie moż na wwieźć od pa dów w ce lu ich uniesz ko dli wie nia, zmie sza nych od pa -
dów ko mu nal nych i po cho dzą cych z prze two rze nia od pa dów ko mu nal nych. Pro jekt prze wi du je po nad to więk sze dys -
cy pli no wa nie firm zaj mu ją cych się go spo dar ką od pa do wą, bę dą one mo gły ła twiej stra cić od po wied nie ze zwo le nia,
nie uzy sku jąc od szko do wa nia. Po ja wią się też ka ry ad mi ni stra cyj ne za nie zgod ne z pra wem zbie ra nie od pa dów lub
ich prze twa rza nie bez wy ma ga ne go ze zwo le nia, a wa hać się bę dą od dziesięciu tysięcy do miliona złotych. 
Osta tecz ny kształt usta wy mo że się jesz cze nie co róż nić, gdyż do par la men ta rzy stów wpły wa ją su ge stie po pra wek,
któ re win ny się w niej zna leźć, ale głów ny jej kształt i kie ru nek zmian na pew no się nie zmieni.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

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

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

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl
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e-mail: małyszko@poskom.pl
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tel. 22 859 19 65
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INTERNET
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

JCB Fastrack z kosiarką
Mulag MKM 700

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Pol ska na tar gach IFAT 2018
W dniach 14-18 ma ja 2018 roku od by ły się w Mo na chium Świa to we Wio dą ce Tar gi Go spo -
dar ki Wo dą, Ście ka mi, Od pa da mi i Su row ca mi IFAT 2018. Tar gi po przez in ten syw ny roz wój
ko lej nych edy cji umac nia ją się na po zy cji świa to we go li de ra w tech no lo giach ochro ny śro -
do wi ska. Pod czas ostat niej im pre zy wy staw cy wy peł ni li do ostat nie go miej sca wszyst kie 18
hal oraz eks po zy cje ze wnętrz ne roz le głych Mo na chij skich Te re nów Tar go wych. Już na kil ka
mie się cy przed im pre zą za bra kło miejsc dla ko lej nych apli ku ją cych. Nic dziw ne go, że te go -
rocz na edy cja od no to wa ła ko lej ne re kor dy: 3.035 wy staw ców z 58 kra jów oraz po -
nad 141.000 od wie dza ją cych z po nad 160 kra jów świa ta. Si łą tar gów i ma gne sem dla od -
wie dzją cych jest nie tyl ko licz ba wy staw ców, któ rzy licz nie re pre zen tu ją wszyst kie gru py pro duk tów
i tech no lo gii re pre zen to wa nych na IFAT, ale też bo ga ty pro gram fo rum, kon fe ren cji, pre zen ta cji
oraz po ka zów na ży wo, pod czas któ rych go ście na ocz nie mo gą się za po znać z naj now szy mi tren -
da mi i tech ni ka mi sto so wa ny mi w bran ży.
Jak oświad czył dy rek tor za rzą dza ją cy Mes se Mu en chen Ste fan Rum mel – IFAT pre zen tu je tech no lo -
gie przy szło ści dla czy ste go śro do wi ska i dla te go na pę dza pu blicz ny dia log bar dziej ak tyw nie niż kie dy -
kol wiek wcze śniej. Zna la zło to od bi cie w bar dziej licz nych wi zy tach mię dzy na ro do wych po li ty ków, de le ga cjach
z ca łe go świa ta, obec no ści eks per tów, któ rzy przy by li by po dzie lić się po my sła mi, do świad cze nia mi i wie dzą know -
-how. Tar gi od zwier cie dla ją zna cze nie go spo dar ki śro do wi sko wej i jej pro ble ma ty ki: licz ba wy staw ców wzro sła
o 7% do 3.035, na to miast licz ba od wie dzją cych o 4% do po nad 141.000 go ści.
Od cza su „re wo lu cji śmie cio wej” w Pol sce, któ ra na stą pi ła przed 2014 ro kiem, od no to wa li śmy zna czą cy wzrost za -
in te re so wa nia IFAT -em pol skich uczest ni ków tar gów. W edy cji 2014 po wierzch nia 26 pol skich sto isk wzro sła o bli -
sko 65% w sto sun ku do 2012 ro ku i po raz pierw szy prze kro czy ła tysiąc metrów kwadratowych. W roku 2016 pol -
skich wy staw ców by ło trzydziestu, a w tej edycji by ło ich już trzydziestu ośmiu.
Od kil ku lat naj więk szym pol skim wy staw cą jest fir ma Pro nar z Na rwi, któ ra eks po nu je ma szy ny do re cy klin gu oraz
urzą dze nia sto so wa ne w tech no lo giach ko mu nal nych. W 2018 Pro nar prze niósł swo je do tych cza so we sto isko z eks -
po zy cji ze wnętrz nej do ha li B4, gdzie już bez wzglę du na wa run ki at mos fe rycz ne pre zen to wał się nie zwy kle oka za le.
Ko lej no do naj więk szych na szych wy staw ców na le ży dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma Pro de ko Ełk, któ ra pro du ku -
je urzą dze nia do oczysz czal ni ście ków. Na uwa gę za słu gu je rów nież lu bel skie Cen trum Ko ope ra cji Re cy klin gu, któ -
re po ja wi ło się na tar gach po raz pierw szy w 2016 z nie wiel kim 30-me tro wym sto iskiem, by po wró cić na tar gi w 2018
ro ku w znacz nie bar dziej oka za łej for mie re pre zen tu jąc gru pę 7 pol skich wy staw ców z bran ży re cy klin go wej. Pla ny
na przy szłość tej or ga ni za cji są jesz cze bar dziej am bit ne. Oprócz tech no lo gii od pa do wych na si wy staw cy licz nie re -
pre zen to wa li dział ma szyn i urzą dzeń do go spo dar ki wo dą i ście ka mi m.in. wy po sa że nie oczysz czal ni wo dy i ście -
ków, ar ma tu rę, wo do mie rze, pom py i zbior ni ki. Mie li śmy po jaz dy ma ją ce za sto so wa nie w tech no lo giach ko mu nal -
nych i ich za awan so wa ne wy po sa że nie. Na przy kład fir ma EL TE GPS po ka za ła, jak uży tecz ne jest elek tro nicz ne wy -
po sa że nie po jaz dów do zbiór ki od pa dów ko mu nal nych.
Nie tyl ko w sto iskach pol skich wy staw ców sły chać by ło nasz ję zyk. Wśród go ści tar go wych prze wi nę ło się nie -
mal dwa tysiące od wie dza ją cych z kra ju. To, jak waż ne są w na szym oto cze niu wy zwa nia zwią za ne z go spo dar ką
od pa da mi, re ali za cja ce lów w ra mach unij nych zo bo wią zań zwią za nych z co raz więk szym od zy ski wa niem su row -
ców, a tak że czy stość wo dy i po wie trza, ma swo je od zwier cie dle nie w na szej obec no ści na tar gach IFAT, któ re są
w ca ło ści i kom plek so wo po świę co ne tym za gad nie niom. Te go rocz ny IFAT ad re so wał je za rów no do prze my słu, jak
i władz lo kal nych, któ re mu szą ści śle współ pra co wać przy re ali za cji za dań po li ty ki śro do wi sko wej.

Grzegorz Grabarczyk
Biuro Targów Monachijskich w Polsce
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Bar tosz Tom czak
Za stęp ca Dy rek to ra, Eks port Ma szyn Ko mu nal nych i do Re cy klin gu w Pro nar Sp z o.o.

Tar gi IFAT to naj więk sza świa to wa wy sta wa zwią za na z tech no lo gia mi i pro duk ta mi prze zna czo ny mi
do re cy klin gu i sze ro ko po ję tej ochro ny śro do wi ska. My pre zen to wa li śmy swo je naj now sze pro duk ty
do prze sie wa nia oraz roz drab nia nia od pa dów i ko lej ny raz po twier dzi li śmy swo ją klu czo wą po zy cję
w tym seg men cie go spo dar ki. Po twier dze niem te go by ły dwie pre mie ry na szych pro duk tów – roz drab -
nia cza jed no wa ło we go MRW 1300 oraz mo bil nej prze rzu car ki kom po stu PRO NAR MBA 4512g.
Oby dwie ma szy ny to od po wiedź na ro sną ce za po trze bo wa nie klien tów sek to ra go spo dar ki od pa da -
mi i to nie tyl ko z ryn ków eu ro pej skich, ale rów nież obu Ame ryk, Au stra lii oraz Azji. Do daj my, że pro -
duk ty z li nii re cy klin go wej Pro na ru są uży wa ne w ta kich ga łę ziach prze my słu, jak wspo mnia na wcze -
śniej go spo dar ka od pa da mi, go spo dar ka le śna, pro duk cja kom po stu, czy po zy ski wa nia ener gii z od pa dów.
Chciał bym pod kre ślić, że fir ma z Na rwi wła sny mi za so ba mi pro jek tu je, pro du ku je, te stu je i wpro wa dza na ry -
nek wszyst kie mo de le ma szyn. A na szą si łą jest sys te ma tycz na pra ca nad roz wo jem pro duk tu. Struk tu ra fir -
my, z no wo cze snym Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo wym wspie ra ją cym za kła dy pro duk cyj ne umoż li wia kon -
struk to rom Pro na ru pro jek to wa nie i wdra ża nie roz wią zań, któ re przy czy nia ją się do zwięk sze nia ich ja ko ści,
wy trzy ma ło ści i uni wer sal no ści. Na le ży za zna czyć, że Pro nar uważ nie ana li zu je glo bal ny ry nek ma szyn re cy -
klin go wych, tak aby po ziom cen je go pro duk tów był zgod ny z ocze ki wa nia mi klien tów. Pro duk ty Pro na ru ofe ro -
wa ne są za tem za ce nę kon ku ren cyj ną, nie należą też do naj tań szych na ryn ku.
Za sto so wa nie naj now szych tech no lo gii, wy so koga tun ko wych ma te ria łów i kom po nen tów – jak rów nież wy po sa że nie prze sie -
wa czy oraz roz drab nia czy w sze reg opcji po pra wia ją cych ich funk cjo nal ność – wa run ku je po ziom ce no wy zgod ny z tym, któ ry
pre zen tu ją wio dą cy eu ro pej scy pro du cen ci. Na le ży za zna czyć, że po li ty ka ce no wa Pro na ru zo sta ła okre ślo na ja ko pre zen tu ją -
ca wła ści wy sto su nek ja ko ści do ce ny wzglę dem pro duk tów o po dob nej ja ko ści i pa ra me trach tech nicz nych. Pod kre śla ją to
za rów no klien ci z ryn ków mię dzy na ro do wych, jak i pol scy part ne rzy. Po za tym do kła da my sta rań, aby na sze pro duk ty by ły co -
raz bar dziej do stęp ne, że by czas ocze ki wa nia na no we ma szy ny był jak naj krót szy. W tym ce lu zwięk sza my moż li wo ści pro -
duk cyj ne po przez otwar cie no wej ha li w Sie mia ty czach. Ma my na dzie ję spo tkać się z na szy mi obec ny mi part ne ra mi han dlo -
wy mi oraz przy szły mi klien ta mi rów nież na ko lej nej edy cji IFAT -u, aby tak jak i pod czas obec nej za pre zen to wać naj now sze
osią gnię cia w dzie dzi nie ma szyn do re cy klin gu.

Jacek Zawadzki,
prezes spółki Agrex-Eco

Na te go rocz nych tar gach IFAT wy sta wi ło się wie le firm, któ rych pro duk ty znajdują się tak że w ofer cie
na szej spół ki. Bę dąc w Mo na chium mo głem ponownie za ob ser wo wać, jak olbrzymim za in te re so wa -
niem cie szą się one wśród od wie dza ją cych im pre zę. Zainteresowanie było potęgowane tym, że wie le
z nich to całkowicie no we pro duk ty, któ re z ca łą pew no ścią przy czy nią się do wzbo ga ce nia ofer ty
w sek to rze ko mu nal nym. Że by nie być go ło słow nym pro po nu ję bli żej przyj rzeć się kil ku in te re su ją cym
ma szy nom wy sta wio nym w Mo na chium. Uwa żam, że war to za po znać się z moż li wo ścia mi wy sta wio ne -
go na te go rocz nych tar gach IFAT no we go mo de lu w ro dzi nie roz drab nia czy szyb ko obro to wych

Axtor 4510 wy pro du ko wa ne go przez fir mę Komp tech. Jest to naj mniej sza w ty po sze re gu ma szy na o mo cy 456 KM. Mi mo te go za -
cho wu je ona wszel kie za le ty więk szych mo de li, a więc przede wszyst kim moż li wość pra cy w try bie rę ba ka do pro duk cji zręb ków
oraz – po nad zwy czaj szyb kim prze zbro je niu – roz drab nia cza do bio ma sy.
Dru gą wartą szczególnego odnotowania no wo ścią fir my Komp tech jest mo bil ny se pa ra tor me ta li że la znych i nie że la znych Me -
tal flex. Urzą dze nie zo sta ło wy po sa żo ne w se pa ra tor ma gne tycz ny i wi ro prą do wy pro duk cji au striac kiej fir my Ste inert.
W swo im sto isku fir ma Komp tech po ka za ła rów nież no wy układ roz drab nia ją cy „V”, któ ry bę dzie opcjo nal nie mon to wa ny
w jed no wa ło wych roz drab nia czach wol no obro to wych Ter mi na tor. Oznacza to, że w spo sób istotny zwięk sza on  wy daj ność
roz drab nia czy oraz poszerza za kres ich za sto so wań.
Z ko lei fir ma Bin der + Co za pre zen to wa ła uni katowy sys tem se pa ra to rów optycz nych Cla ri ty Mul ti way. Sys tem
umoż li wia se pa ra cję optycz ną aż do sześciuciu frak cji w jed nym przej ściu. Po nad to jest kom pak to wy i wy -
ma ga tyl ko jed ne go sys te mu pneu ma tycz ne go dla wszyst kich se pa ra to rów optycz nych. Chcę po in for mo -
wać, że wszyst kie te no wo ści nasza firma zaprezentuje tak że szer szej pol skiej pu blicz no ści. Tą oka zją bę dą
naj bliż sze po znań skie Tar gi PO LE KO -SYS TEM, na któ re już te raz wszyst kich chęt nych za pra szam.
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Zbigniew Proboszcz
menadżer ds. eksportu w spółce DOBROWOLSKI

Cza sy, kie dy na tar gach ta kiej ran gi do cho dzi ło do se tek re al nych trans ak cji, już daw no ode szły
do la mu sa. Obec nie naj waż niej szą funk cją IFAT jest pre zen ta cja no wo ści w bran ży oraz oka zja
do spo tkań na li nii pro du cent -do staw ca -klient. Uważam, że IFAT  nie tra ci nic na swo jej atrak cyj no -
ści. Oprócz wio dą cych pro du cen tów w Mo na chium pojawia się  tak że wiele no wych firm re pre zen -
tu jących za rów no sek tor do staw ców go to wych ma szyn i po jaz dów, jak i pro du cen tów kom po nen -
tów i osprzę tu. Odpowiedź na py ta nie czy war to być obec nym na tar gach IFAT jest jed noznaczna.
Zde cy do wa nie tak! Oczy wi ście for mu ła mo że być róż na, cza sa mi jest to wła sne sto isko, a cza sa mi
sama wizyta na tar gach. Dla te go mo że mar twić fakt, że udział Pol ski na dal nie jest od zwier cie dle -
niem i moż li wo ści, i po ten cja łu na sze go ryn ku. War to ak tyw niej i w więk szym stop niu pro mo wać polskie
firmy na za gra nicz nych ryn kach, gdyż od eks por tu w du żej mie rze za le ży do bro byt ca łe go kra ju. 
W tym ro ku fir ma DO BRO WOL SKI rów nież by ła obec na na tar gach IFAT. Za pre zen to wa li śmy przy sto so wa -
ną spe cjal nie do ryn ku nie miec kie go in no wa cyj ną za bu do wę ase ni za cyj ną z wła snym na pę dem sil ni ko -
wym SKH8H i za mon to wa ną na uni wer sal nej pa le cie ha ko wej. Po jazd z pod wo ziem MB An tos był pre zen to -
wa ny na te stach dla pu blicz no ści i przy ję ty z uzna niem. Od by li śmy na praw dę wie le in te re su ją cych roz mów,
rów nież z klien ta mi z da le kich Chin. Dla te go też za dwa la ta tak że przy je dzie my do Monachium!

Eneasz Gawora
Kierownik Regionalny w Arcon Polska

Fir ma Ar con Pol ska bie rze udział w tar gach IFAT od bli sko dwóch de kad. W tym ro ku  byliśmy obecni
w sto iskach na szych part ne rów, jakimi są Dop p stadt czy Ste inert. Oby dwie  są w branży prze twa rza -
nia od pa dów od sa me go po cząt ku i za li cza ją się do waż niej szych wy staw ców IFAT-u. Po nie waż
impreza od by wa się co dwa la ta, od wie dza ją cy nie czu ją prze sy tu. Nie wi dzę za gro że nia, aby te tar gi
miały tracić na zna cze niu i po pu lar no ści. Po mi mo, że ma my w Pol sce swo je imprezy, i to co ro ku,
wie lu klien tów z kra ju de cy du je się spo tkać nas w Niem czech. Tam ma ją oka zję od wie dzić nie po rów -
ny wal nie więk szą licz bę wy staw ców i obej rzeć cie ka we po ka zy. Dla nas tak że jest to do bra oka zja
do pod pa trze nia, w ja kim kie run ku roz wi ja się bran ża. Wie le tren dów i tech no lo gii wkra cza do nas
z pew nym po śli zgiem w sto sun ku do naj bar dziej roz wi nię tych kra jów UE. Korzystając z obserwacji tam tej szych
rynków mo że my prze wi dzieć, w ja kim kie run ku roz wi jać się bę dzie pol ska go spo dar ka od pa da mi oraz ja kich
błę dów war to uni kać. Tak że pro du cen ci ob ser wu ją się na wza jem, tym razem zobaczyli jak wie le firm po szło
śla dem  Dop p stadta, choć by w kwe stii łą cze nia i za pę tla nia ukła dów roz drab nia czy mo bil nych z prze sie wa -
cza mi. Po rów nu jąc po szcze gól ne edy cje IFAT moż na za uwa żyć, któ re fir my wy zna cza ją no we ścież ki, a któ re
spe cja li zu ją się w pod pa try wa niu i czer pa niu z ich in spi ra cji. Ta kie im pre zy peł nią ro lę cze goś na kształt olim -
pia dy i mi strzostw, gdzie re gu lar nie we ry fi ku je się osią gnię cia  poszczególnych „za wod ni ków”.” 

Adam Gamoń
Prezes Zarządu Pojazdy Komunalne GAMON Sp. z o.o.

IFAT to bez wąt pie nia wio dą ce tar gi w bran ży wod no -ka na li za cyj nej dla firm z ca łe go świa ta. To tu taj
wy zna cza ne są no we ten den cje i kie run ki roz wo ju ca łej na szej bran ży a swo ją pre mie rę ma ją naj -
now sze tech no lo gie i in no wa cyj ne roz wią za nia. Na sza fir ma od lat uczest ni czy w każ dej edy cji tej
nie zwy kłej wy sta wy. Udział w niej da je moż li wość bez po śred niej pre zen ta cji na szych po jaz dów, no -
wych roz wią zań kon struk cyj nych oraz po chwa le nia się wy so ką ja ko ścią i prze my śla ny mi roz wią za nia -
mi tech no lo gicz ny mi. Jest rów nież dla nas zna ko mi tym na rzę dziem mar ke tin go wym i jed ną z naj lep -
szych form ko mu ni ka cji z klien ta mi. Czę sto podejmowane są tu naj waż niej sze de cy zje biz ne so we i na -
wią zy wa ne dłu go trwa łe re la cje z klien ta mi z ca łe go świa ta. Jest to miej sce, w któ rym roz ma wia my, dys -

ku tu je my, od po wia da my na py ta nia, ale też ob ser wu je my, słu cha my, po zna je my opi nie klien tów i spe cja li stów
z bran ży. Tar gi te są oka zją do pod pa trze nia tren dów i roz wią zań wdra ża nych przez kon ku ren tów.
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.
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Każ dy sa mo rząd zo bo wią za ny jest do utrzy ma -
nia czy sto ści na te re nach, któ re mu pod le ga ją.
A w pro ce sie oczysz cza nia miast moż na wy róż -
nić trzy głów ne ro dza je dzia łań – oczysz cza nie
me cha nicz ne, po le wa nie oraz my cie ci śnie nio -
we. Tra wia ste skwe ry i par ki wy ma ga ją re gu lar -
ne go ko sze nia, drze wa przy ci na nia, a cza sa mi
i pod le wa nia. Dro gi, chod ni ki, alej ki – bie żą ce go
od śnie ża nia i po sy py wa nia w zi mie. Ręcz ne spo -
so by wy ko ny wa nia tych prac wy ma ga ją za an ga -
żo wa nia du żej licz by osób, więc są kosz tow ne
i nie efek tyw ne. Po za tym na przy kład za mia ta nie
ręcz ne wznie ca kurz, co w wie lu sy tu acjach mo -
że być uciąż li we dla oto cze nia, a jed no cze śnie
po wo du je za bru dze nie po zo sta łej in fra struk tu ry.
Wie le sa mo rzą dów dba nie o pod le głe im te re ny
zie lo ne zle ca wła snym służ bom. Dzie je się tak
głów nie na te re nach miej skich, za miesz ki wa nych
przez więk szą licz bę osób, gdzie du żo jest ta kich
miejsc jak par ki, skwe ry, traw ni ki, uli ce, ścież ki
ro we ro we i in ne cią gi ko mu ni ka cyj ne. Ina czej
jed nak ma się spra wa z kon ser wa cją te re nów
wzdłuż głów nych szla ków ko mu ni ka cyj nych oraz
wa łów prze ciw po wo dzio wych. Tam za zwy czaj
od po wie dzial ne są fir my, któ re wy peł nia ją kon -
trak ty wy ni ka ją ce z zo bo wią zań prze tar go wych.
Jed nak bez wzglę du na wiel kość firm i ska li za -
dań, ja kie ma ją do wy ko na nia, wszyst kie mu szą
być wy po sa żo ne w od po wied ni sprzęt, a z tym
na szczę ście nie ma kło po tu, a wręcz prze ciw nie,
je go ofer ta jest bar dzo bo ga ta, uwzględ nia ją ca
po trze by wszyst kich użyt kow ni ków. 
Po za od po wied nim sprzę tem waż ne jest też
optymalne za pla no wa nie prac, mu szą one być

zsyn chro ni zo wa ne i od by wać się w od po wied niej
ko lej no ści. Po okre sie zi mo wym za rząd cy mu szą
roz po cząć od usu wa nia pia sku z chod ni ków i na -
wierzch ni dróg, a tak że za dba nia o ozna ko wa nie
po zio me ulic. To czas na ma lo wa nie/od świe ża -
nie pa sów przejść dla pie szych, uzu peł nia nie
ubyt ków w na wierzch niach bi tu micz nych oraz
my cie za bru dzo nych zna ków dro go wych. Na -
stęp nie nad cho dzi czas pierw sze go ko sze nia
traw na po bo czach i skar pach, ale za bieg ten na -
le ży w cią gu ro ku wy ko nać kil ka krot nie. 
Do zre ali zo wa nia tyl ko tych czyn no ści po trze ba
spe cja li stycz ne go sprzę tu. Na szczę ście co raz
czę ściej pro du cen ci kon stru ują ma szy ny, któ re
dzię ki spe cja li stycz nym przy staw kom mo gą wy -
ko ny wać wie le czyn no ści. Obec nie ku pu jąc ko -
par ko -ła do war kę lub ła do war kę mo że my do po -
sa żyć je w osprzęt, któ ry z po wo dze niem po słu -
ży ja ko ko siar ka al bo za mia tar ka. Zresz tą na wet
wy spe cja li zo wa ne ma szy ny, jak na przykład za -
mia tar ki, są tak że ofe ro wa ne w wer sjach z do -
dat ko wy mi funk cja mi, ty pu myj ka do zna ków
dro go wych. War to szu kać ta kich po jaz dów
i sprzę tu, któ ry moż na wy ko rzy sty wać wie lo krot -
nie i to do róż nych za dań, gdyż ob ni ża to zde -
cy do wa nie je go kosz ty. A czyn nik fi nan so wy
prze cież na dal jest de cy du ją cy w pro ce du rach
prze tar go wych. Dla te go ide al nym roz wią za niem
by ło by po sia danie ma szy ny zdol nej po do łać
wszyst kim za da niom. A naj bliż sze ide ału są
bezsprzecznie kom pak to we za mia tar ki.
Na co dzień mamy bar dzo du ży wy bór urzą dzeń
sprzą ta ją cych. Są wśód nich za rów no prze zna -
czo ne do czysz cze nia ulic wiel kie za mia tar ki za -

www.poskom.pl

Let nie utrzy ma nie to nie tyl ko ko sze nie
Gdy tylko skoń czy ły się kło po ty z zi mo wym utrzy ma niem dróg i obszarów miej skich, to
natychmiast pojawiły się no we, zwią za ne z ich let nim utrzy ma niem. Tym samym od po wied nie
służ by w gmi nach, mia stach i po wia tach sta ją przed wy zwa niem efek tyw ne go zor ga ni zo wa nia
prac z tym zwią za nych. A bę dzie to moż li we je dy nie wówczas, gdy skie ro wa ne do tych prac
fir my dys po no wać bę dą od po wied nim par kiem ma szyn i urządzeń.

s Do sko sze nia tra wy moż na
uży wać róż nych no śni ków
na rzę dzi. Sta ra jąc się zwięk -
szyć uni wer sal ność ma -
szyn, kon struk to rzy wy po sa -
ża ją je w osprzęt, któ ry
umoż li wia wy ko ny wa nie
róż nych prac. Do brym przy -
kła dem są ła do war ki ko ło -
we, któ re z po wo dze niem
mo gą być wy ko rzy sty wa ne
ja ko no śnik tak że ko sia rek

a W wie lu miej scach na le ży
sko sić tra wę, któ ra po ra sta
skar py, na przy kład wa łów
prze ciw po wo dzio wych.
Ide al nie do ta kich prac na -
da ją się gło wi ce ko szą ce
na wy się gni kach
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bu do wa ne na pod wo ziach sa mo cho dów cię ża -
ro wych, jak i ma łe urzą dze nia. Wyróżniają się
one bar dzo kom pak to wą budową i bez tru du
miesz czą  się na chod ni ku. 
Jeszcze do nie daw na do czysz cze nia ulic i chod -
ni ków  uży wa no najczęściej – wy po sa żo nych
w od po wied ni osprzęt – cią gni ków rol ni czych.
Jednakże w myśl prze pi sów unij nych nie jest to
dłużej możliwe. Tego rodzaju maszyny nie po -
win ny być bowiem sto so wa ne w te re nach miej -
skich. Kolejnym mankamentem jest to, że du że
cią gni ki są cięż kie, a w do dat ku emitują nad mier -
ne ilo ści spa lin oraz powodują ha łas prze kra cza -
ją cy obo wią zu ją ce nor my. Stąd też je dy ną sen -
sow ną al ter na ty wą sta ją się za mia tar ki kom pak -
to we, któ re nie tyl ko są po zba wio ne są wad cią -
gni ków, ale też mo gą, po za za mia ta niem, wy ko -
ny wać cały szereg in nych zadań. Umoż li wia to
ich do dat ko wy osprzęt, w któ ry wy po sa ża ją je
pro du cen ci. Dzię ki te mu za miast czte rech ma -
szyn wy star czy za ku pić jed ną, ale wyposażoną
w czte ry różne narzędzia robocze. W ten spo sób
ma szy nę moż na wy ko rzy sty wać przez okrągły
rok, a to oczy wi ście przy no si jej użytkownikowi
wy mier ne korzyści eko no micz ne. 
Wa lo ry na wet naj bar dziej oka za łych bu dyn ków,
par ków czy osie dli miesz ka nio wych mo gą przy -
ćmić za nie czysz czo ne chod ni ki i uli ce. Wśród
nie czy sto ści po ja wia ją cych się w te go ty pu miej -
scach naj czę ściej moż na spo tkać: li ście, py ły,
pia sek lub drob ne od pa dy ko mu nal ne. Głów ną
przy czy ną na gro ma dze nia te go ty pu za nie -
czysz czeń są wa run ki at mos fe rycz ne (na
przykład sil ny wiatr) oraz sa mi użyt kow ni cy. Dla -
cze go usu nię cie ich jest tak waż ne? Po pierw -
sze chce my, by ca łe oto cze nie, w któ rym się po -
ru sza my, by ło przy ja zne – a więc za dba ne i bez -
piecz ne. Po nad to na bez piecz ne po ru sza nie się
po trak tach ko mu ni ka cyj nych wpływ ma na
przykład za le ga ją cy pia sek. Pro ble mów zwią za -
nych z oczysz cze niem ta kich miejsc jest kil ka.
Przede wszyst kim są to na wierzch nie za zwy czaj
nie rów ne (sta re chod ni ki), a w do dat ku o sła bej
no śno ści, unie moż li wia ją ce sto so wa nie cięż kie -

go sprzę tu. Na to miast ża den z tych po wo dów
nie wy klu cza sto so wa nia kom pak to wych za -
mia ta rek. Jed nak sa mo za mia ta nie to za ma -
ło – efek tyw ne sprzą ta nie moż na za pew nić tyl -
ko wte dy, kie dy brud czy pia sek jest zbie ra ny
i wy wo żo ny. Na szczę ście wszyst kie do stęp ne
na ryn ku sa mo jezd ne za mia tar ki wy po sa żo ne
są w od po wied nie funk cje, a do dat ko wy
osprzęt po zwa la na zbie ra nie tak że in nych nie -
czy sto ści. Na przy kład ma szy na z osprzę tem
do ko sze nia oraz sys te mem od sy sa nia spraw -
dzi się tak że przy zbie ra niu li ści. Do stęp ny czę -
sto wąż ssaw ny po zwa la zbie rać li ście, a na -
wet śmie ci z miejsc, do któ rych po jazd nie mo -
że do je chać. Zresz tą za kres za sto so wań sa -
mych szczo tek zwięk sza wy po sa że nie do dat -
ko we, obej mu ją ce np. trze cią wy chyl ną szczot -
kę przed nią słu żą cą do usu wa nia za nie czysz -
czeń z miejsc trud no do stęp nych, szczot kę
do chwa stów, frez usu wa ją cy za nie czysz cze -
nia przy le ga ją ce do na wierzch ni oraz do dat ko -
wy wąż ssaw ny do ręcz ne go usu wa nia za nie -
czysz czeń z miejsc trud no do stęp nych. Po nad -
to w opcji czę sto są ofe ro wa ne: urzą dze nia
do roz drab nia nia od pa dów, co przy czy nia się
do lep sze go wy ko rzy sta nia kon te ne ra, urzą -
dze nia my ją ce do zna ków dro go wych, ku błów
na śmie ci, od dziel ne urzą dze nia do usu wa nia
fe ka liów czy od dziel ne po jem ni ki do se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów. W przy pad ku utrzy ma nia
te re nów zie lo nych po jaz dy te go ty pu do po sa -
ża się w ze sta wy ko szą ce ze zbior ni kiem
na tra wę, ko siar kę mul czu ją cą, ko siar kę sier -
po wą, ko siar kę bi ja ko wą, no ży ce do ży wo pło -
tów, na rzę dzia do przy ci na nia kra wę dzi traw ni -
ków, a na wet przy czep kę sa mo wy ła dow czą.
Wy po sa ża jąc urzą dze nie w sys tem my ją cy,
ma szy na mo że peł nić ro lę nie tyl ko po le war ki,
ale myj ki lub szo ro war ki. Wy so ko ci śnie nio wy
układ po zwo li na efek tyw ne usu wa nie za nie -
czysz czeń z be to nu, as fal tu, kost ki bru ko wej
czy tar ta nu. Wy po sa że nie w gło wi cę szo ru ją cą
umoż li wia, przy za sto so wa niu spe cjal nej che -
mii, usu wać tak że tak trud ne za bru dze nia, jak
na przykład pla my z ole ju.

MASZYNY KOMUNALNE

a Let nie utrzy ma nie dróg to
nie tyl ko ko sze nie tra wy.
W tym okre sie na wierzch nie
mu szą być po le wa ne, gdyż
syp ki pia sek nie tyl ko wznie -
ca kurz, ale dla bez pie czeń -
stwa po ru sza nia się jest
rów nie groź ny, jak śnieg
i lód w zi mie

s Po le wacz ka po ra dzi so bie
tyl ko z syp kim, świe żo na -
nie sio nym pia skiem. W przy -
pad ku za schnię te go bło ta
i pia sku zmie sza ne go z ole -
jem ko niecz ne bę dzie uży -
cie za mia tar ki
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prze zna czo ne są przede wszyst kim do prac zwią za nych z pie lę -
gna cją po bo czy dro go wych, przy ci na niem ga łę zi i ko na rów drzew
oraz oczysz cza niem ro wów me lio ra cyj nych. Dzię ki du że mu za -
się go wi ra mion ro bo czych umoż li wia ją ko sze nie wy so kich skarp,
a na wet po bo czy za ro wem. Wy się gni ki WWT są wy po sa żo ne
w nie za leż ny układ hy drau licz ny na pę dza ny z tyl ne go WOM -u cią -
gni ka. Bez piecz nik me cha nicz ny chro ni ma szy nę przed uszko -
dze niem w przy pad ku za cze pie nia w trak cie pra cy o prze szko dę,
a ste ro wa nie ma szy ną od by wa się za po mo cą dźwi gni umiesz -
czo nych w ka bi nie ope ra to ra. Z ko lei wy się gni ki se rii WWP mon -
to wa ne są z przo du no śni ka. Za sięg ra mie nia z gło wi cą ko szą cą
wa ha się od 5,5 do pra wie 7 me trów. Wy się gni ki tej se rii mo gą
być za si la ne z przed nie go WOM -u no śni ka lub z ukła du hy drau -
licz ne go po jaz du, z któ rym współ pra cu ją (np. wie lo za da nio wy po -
jazd Uni mog). Jed nak aby ze staw do ko sze nia był kom plet ny ra -
mię ro bo cze mu si być uzbro jo ne w spe cja li stycz ną gło wi cę.
Wszyst kie wy się gni ki są przy sto so wa ne do współ pra cy z gło wi -
ca mi ro bo czy mi (ko siar ka bi ja ko wa, pi ła do ga łę zi, gło wi ca od -
mu la ją ca, szczot ka my ją ca). Głowice wysięgnikowe Pro na ru pro -
du ko wa ne są w róż nych sze ro ko ściach ro bo czych (od 0,8 do 1,4
me tra), i moż na je po dzie lić na lek kie, prze zna czo ne do mniej
wymagających prac i mniej szych wy się gni ków oraz na cięż kie,
któ re mo gą być sto so wa ne w trud niej szych wa run kach i są agre -
go wa ne z wy się gni ka mi, któ re wy ma ga ją cięż szych cią gni ków
o więk szej mo cy. Wewnętrzny płaszcz ciężkich głowic koszących
wykonany jest  ze sta li trud no ście ral nej. Ich wa ły są pro du ko wa -
ne z rur gru bo ścien nych opar tych na ło ży skach, a no że ko szą -
ce – z wy so ko ga tun ko wej sta li. Dzię ki te mu, że wszyst kie ele -
men ty cha rak te ry zu ją się wy so ką wy trzy ma ło ścią, na rzę dzia te
są bar dzo trwa łe i nie mal bez a wa ryj ne, co po zwa la na ich dłu gą
eks plo ata cję. Wśród współ pra cu ją cych z wy się gni ka mi gło wi ca -
mi war to zwró cić uwa gę na my jkę PRO NAR GM500. Słu ży ona
do my cia zna ków dro go wych, ta blic in for ma cyj nych, ba rie rek lub
słup ków dro go wych. Sto su jąc róż ne go ty pu gło wi ce w po łą cze -
niu z wy bra nym wy się gni kiem otrzy ma my bar dzo przy dat ny ze -
staw wszech stron nych na rzę dzi, ide al nie na da ją cych się dla firm
dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym.

Na pew no jed ną z ma szyn, któ rą na le ży roz pa try wać przy kom -
ple to wa niu par ku ma szyn po win na być za mia tar ka. Pro nar pro -
du ku je dziewięć mo de li za mia ta rek, wśród któ rych war to zwró -
cić uwa gę na mo del ozna czo ny sym bo lem ZMC3.0. Jest to za -
mia tar ka ele wa to ro wa, czy li z me cha nicz nym trans por tem za -
nie czysz czeń. Za sa da dzia ła nia za mia tar ki opie ra się na sys te -
mie dwóch szczo tek ta le rzo wych i szczot ki wal co wej któ re
oczysz cza ją po wierzch nię, oraz prze no śni ka trans por tu ją ce go
za nie czysz cze nia do zbiornika. Ma szy na uła twia utrzy ma nie
wła ści we go sta nu dróg, ulic miej skich i osie dlo wych pla ców
o du żej po wierzch ni. Z po wo dze niem moż na ją sto so wać tak że
w po miesz cze niach ma ga zy no wych, a tak że na ścież kach ro -
we ro wych i chod ni kach. Na pod kre śle nie za słu gu je prze my śla -
na kon struk cja maszyny. Przede wszyst kim zwra ca uwa gę
bocz ny wy syp, uła twia ją cy wy ła du nek za nie czysz czeń na przy -
cze pę lub do kon te ne ra. W do dat ku wy ła du nek od by wa się
w spo sób hy drau licz ny, a ope ra tor nie mu si opusz czać ka bi ny
cią gni ka. Ko lej na za le ta to pro sty w ob słu dze pul pit ste row ni -
czy, a moż li wość łą cze nia z wszyst ki mi do stęp ny mi na ryn ku
cią gni ka mi – wy po sa żo ny mi w dolny lub górny za czep trans -
por to wy o mi ni mal nej no śno ści pio no wej 1.700 kg i pręd kość
WOM wy no szą cą 540 obr/min – opty ma li zu je kosz ty jej za ku -
pu. Za mia tar ka ZMC3.0 jest standardowo wy po sa żo na w sys -
tem zra sza nia, a zbior nik wo dy o du żej po jem no ści po zwa la
na jed no ra zo we za tan ko wa nie aż 1.150 li trów wo dy.
Aby utrzy mać czy stość i bez pie czeń stwo na dro gach, sa mo za -
mia ta nie mo że nie wy star czyć.. W wie lu wy pad kach jesz cze bar -
dziej nie zbęd nym na rzę dziem bę dą ko siar ki bi ja ko we za wie sza -
ne na cią gni kach i gło wi ce ko szą ce wy się gni ków wie lo funk cyj -
nych, gdyż utrzy ma nie we wła ści wym sta nie po bo czy dróg oraz
te re nów zie le ni miej skiej wy ma ga sys te ma tycz ne go ko sze nia tra -
wy. I w tym wzglę dzie ofer ta Pro na ru mo że za spo ko ić na wet naj -
wyż sze wy ma ga nia. Znaj dzie my w niej za rów no bar dzo sze ro ki
wy bór wy się gni ków o róż nym za się gu ro bo czym, jak i sku tecz -
nych ko sia rek bi ja ko wych na za wie sze niu pan to gra fo wym. Wy -
się gni ki wie lo za da nio we Pro na ru mo gą być mon to wa ne z przo du
lub z ty łu cią gni ka, a ich za sięg ro bo czy wy no si od 4,2
do 7 metrów. Zarówno wysięgniki tylne WWT, jak i przednie WWP

Sko szą, za mio tą, a na koniec jeszcze umy ją
To wszyst ko i jesz cze wie le in nych czyn no ści mo gą wy ko nać ma szy ny i urzą dze nia prze zna -
czo ne do let nie go utrzy ma nia dróg pro du ko wa ne przez Pro nar. Wszech stron na ofer ta spra wia,
że przed się bior ca dzia ła ją cy w tym sek to rze bez tru du stwo rzy z nich kom plet ny park ma szyn.

a Wszyst kie produkowane przez Pronar wy się gni ki są przy sto so wa ne do współ pra -
cy z szeroką gamą gło wi c ro bo czych 

a Ma szy na ZMC 3.0. uła twia utrzy ma nie wła ści we go sta nu dróg, ulic miej skich i osie -
dlo wych pla ców o du żej po wierzch ni 
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Dla te go służ by zo bo wią za ne do let nie go utrzy ma nia dróg zmu -
szo ne są do sys te ma tycz nych prac kon ser wa cyj nych, przede
wszyst kim ko sze nia tra wy, a spraw na re ali za cja tych za dań by -
ła by nie moż li wa bez od po wied nie go sprzę tu.
Sze ro ką ofer tę spraw dzo nych na ca łym świe cie pro duk tów
w tym za kre sie po sia da fir ma Aebi Schmidt. Ga ma urzą dzeń
re no mo wa nych pro du cen tów gwa ran tu je za rów no ja kość, jak
i efek tyw ność re ali zo wa nych za dań. Na ja kość pro duk tów
wpły wa ją w ta kim sa mym stop niu za sto so wa ne ma te ria ły oraz
roz wią za nia tech no lo gicz ne, któ re wy ni ka ją z wie lo let nie go do -
świad cze nia w kon stru owa niu ta kich ma szyn. Na pew no ce -
chy te re pre zen tu ją wszyst kie urzą dze nia słu żą ce let nie mu
utrzy ma niu dro go we mu opra co wa ne przez fir mę Mu lag. Ten
czo ło wy nie miec ki pro du cent sys te mów słu żą cych kon ser wa -
cji dróg i lot nisk przez po nad 60 lat ist nie nia zdo łał zy skać so -
bie re no mę jed ne go z naj so lid niej szych part ne rów w tym
wzglę dzie. Do wo dem mo że być fakt, że z ich roz wią zań ko rzy -
sta ją za rząd cy dba ją cy o dro gi i au to stra dy na ca łym świe cie.
A ich wy się gni ki i ko siar ki mon to wa ne są prze waż nie na spe -
cja li stycz nych sa mo cho dach Uni mog oraz cią gni kach ko mu -
nal nych JCB Fa strac. Jed nym ze spraw dzo nych ze sta wów tej
fir my jest ko siar ka Mu lag MKM 700 do ko sze nia po bo czy
i skarp. Mon to wa na mo że być z przo du po jaz du, a w wer sji
pod sta wo wej do star cza na jest tak że z mon to wa nym z przo du
po jaz du wy się gni kiem.
Wy się gnik ma moż li wość pra cy za rów no z le wej, jak i z pra wej
stro ny. Za sięg pra cy ra zem z ko siar ką do po bo czy, mie rzo ny
od środ ka po jaz du, wy no si 6,7 me tra (7,2 me tra pod czas pra -
cy tyl ko z wy się gni kiem). Wy się gnik mo że ob ra cać się o 190
stop ni, po sia da hy drau licz ne za bez pie cze nie w przy pad ku na -
je cha nia na prze szko dę. Po za tym wy się gnik wy po sa żo ny jest
w me cha nizm szyb kiej wy mia ny gło wic ro bo czych, a tak że
elek trycz ne go ukła du awa ryj ne go wy łą cza nia wał ka z ostrza -
mi. Do ste ro wa nie wy się gni kiem wy star czy jed na rę ką. Pul pit

wy po sa żo no w joy stick, a na ekra nie wy świe tla ne są wszyst kie
istot ne dla ope ra to ra in for ma cje o pra cy urzą dze nia. 
Bar dzo po dob ne pa ra me try i roz wią za nia tech nicz ne za sto so -
wa no w ko siar ce do po bo czy. Ona tak że przy sto so wa na jest
do pra cy z pra wej i le wej stro ny. Za sięg pra cy od środ ka po -
jaz du wy no si 3 me try. Ma szy na wy po sa żo na jest w elek trycz -
ny układ awa ryj ne go wy łą cza nia wał ka z ostrza mi. Po za tym
po sia da au to ma tycz ny układ omi ja nia prze szkód, a do dat ko -
wo kie row ca z pul pi tu ste ru ją ce go znaj du ją ce go się w ka bi nie
mo że bez stop nio wo do sto so wać pręd kość ko sze nia do ru chu
wy chy la nia się gło wi cy ko szą cej. Wy po sa żo na jest tak że
w blok ste ru ją cy z ukła dem au to ma tycz ne go usta wia nia gło wi -
cy w po ło że niu ro bo czym oraz skła da nia w po ło że nie trans -
por to we. Pul pit ste ru ją cy ob słu gi wa ny jest jed ną rę ką. W wy -
po sa że niu ko siar ki znaj du je się tak że wy so ko ci śnie nio wa dmu -
cha wa do czysz cze nia jezd ni. Jest ona za bu do wa na na ra mie
z przo du ko siar ki i na pę dza na z jej ukła du hy drau licz ne go.
Waż nym ele men tem wpły wa ją cym na bez pie czeń stwo pra cy
jest układ ste ro wa nia od cią że niem wy się gni ka ty pu m -tro nic,
czy li wspo ma ga na kom pu te ro wo re gu la cja si ły do ci sku gło wi -
cy ko szą cej do po wierzch ni. Współ pra cu je on z na stę pu ją cy -
mi gło wi ca mi ro bo czy mi:
• uni wer sal ną gło wi cą ko szą cą UMK 1200,
• gło wi cą ko szą cą uda ro wą MK 1200,
• gło wi cą ko szą cą uda ro wą MK 1600, 
• gło wi cą GMK 1200) do ko sze nia od ro stów.
Nie mniej waż ną ro lę niż wy się gnik i ko siar ka peł nią w ta kich
ze sta wach za sto so wa ne gło wi ce ro bo cze. Mo del do ko sze nia
po bo czy wy po sa żo ny jest w uda ro we ostrza oraz czuj nik na je -
cha nia na prze szko dę. Sze ro kość ro bo cza wy no si 1.200 mm,
a gru bość cię cia to mak sy mal nie 10 mm. Z ko lei w przy pad ku
gło wic typ MK 1200 Plus z no ża mi MS, sze ro kość ro bo cza jest
iden tycz na, ale do 20 mm zwięk sza się mak sy mal na gru bość
cię cia. Dla bez pie czeń stwa do dat ko wo urzą dze nie wy po sa żo -
no w osło nę za po bie ga ją cą wy rzu ca niu ka mie ni. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.aebi-schmidt.pl

Spraw dzo ne i efek tyw ne ko siar ki Mu lag
W le cie naj wię cej pra cy i kło po tów zwią za nych z utrzy ma niem dróg spra wia, po ra sta ją ca skar -
py i ro wy od wad nia ją ce, tra wa. Na le ży ją ści nać nie ze wzglę dów es te tycz nych – choć to też
ma zna cze nie – ale przede wszyst kim bez pie czeń stwa. Po zo sta wio na bez do zo ru szyb ko za ro -
śnie po bo cza i ro wy, a to utrud ni od pływ wo dy z jezd ni i ogra ni czy wi docz ność.

a Kosiarka do poboczy po sia da au to ma tycz ny układ omi ja nia prze szkód, a do dat ko -
wo kie row ca z pul pi tu ste ru ją ce go znaj du ją ce go się w ka bi nie mo że bez stop nio -
wo do sto so wać pręd kość ko sze nia do ru chu wy chy la nia się gło wi cy ko szą cej

a Waż nym ele men tem wpły wa ją cym na bez pie czeń stwo pra cy jest za in sta lo wa ny
układ ste ro wa nia od cią że niem wy się gni ka ty pu m -tro nic, czy li wspo ma ga na kom -
pu te ro wo re gu la cja si ły do ci sku gło wi cy ko szą cej do po wierzch ni
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Kon cern JCB ma w ofer cie pięć mo de li cią gni ków. Są one na -
pę dza ne sil ni ka mi o mo cy od 175 do 350 KM, mo gą roz wi jać
pręd kość 70 km/h. Bez piecz ną jaz dę z tak du żą pręd ko ścią
umoż li wia specyficzna kon struk cja cią gni ka. Fa strac zbu do -
wa ny jest na peł nej ra mie, co daje rów ny roz kład ma sy
maszyny na przed nią i tyl ną oś i  pozwala tak roz mieścić pod -
ze spo ły, by odizolować je od na prę żeń i udarów po cho dzą -
cych z nie rów ności pod ło ża. 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 po dwój -
ny mi za ci ska mi i układ ABS. 
W pra cach zwią za nych z ni we la cją na wierzch ni kie ru ją cy cią -
gni kiem mu si pra co wać przy mi ni mal nej pręd ko ści sta ra jąc się
jed no cze śnie uzy skać mak sy mal ną si łę po cią go wą. W przy -
pad ku cią gni ków wy po sa żo nych w ma nu al ną skrzy nię bie gów
osią gnię cie ta kich pa ra me trów pra cy jest prak tycz nie nie wy ko -
nal ne. Problemu tego nie ma operator Fastraca, który został
wyposażony w bez stop nio wą skrzy nię bie gów JCB Be ro nic.
Przy po mi na ona prze kład nię stosowaną w sa mo cho dach oso -
bo wych i umożliwia precyzyjną pracę.
Fa stra c został wyposażony w prze stron ną ka bi nę po sa do -
wio ną w stre fie ogra ni czo nych wi bra cji po mię dzy obie ma re -
so ro wa ny mi osia mi na pę do wy mi. Umiej sco wio ny w cen tral -
nym punk cie ka bi ny fo tel kie row cy oraz du ża po wierzch nia
prze szkleń za pew nia ją do sko na łą wi docz ność z ka bi ny. Pod -
czas jaz dy nie rów no ści te re nu są do sko na le kom pen so wa -
ne dzię ki ukła do wi peł nej amor ty za cji ca łej ma szy ny oraz sa -
mo po zio mu ją cych się osi przed niej i tyl nej, li nia wzro ku ope -

ra to ra utrzy mu je się na nie mal nie zmie nio nym po zio mie, 
Po wy ko na niu za dań trans por to wych cią gnik moż na wy ko rzy -
sty wać do in nych prac. Fa strac jest ma szy ną wie lo za da nio wą.
Moż li wość róż no rod nych za sto so wań wy ni ka z sa mej kon -
struk cji ma szy ny. W od róż nie niu od cią gni ków kon wen cjo nal -
nych Fa strac ma nie trzy, a pięć punk tów za wie sze nia na rzę -
dzi ro bo czych. Maszyna pra co wać mo że z róż ne go ro dza ju
osprzę tem ro bo czym, ta kim jak na przy kład łyż ka skar pu ją ca,
za mia tar ka, kosiarka-mulczer, roz drab niar ka ga łę zi, myjki do
znaków, ładowacz czołowy czy żu ra wik.  Dzię ki te mu w sek to -
rze ko mu nal nym Fa strac mo że być wy ko rzy sty wa ny
do różnego rodzaju prac trans por to wych, sta bi li za cji grun tu,
za mia ta nia na wierzch ni dro go wych, chodników i po bo czy, od -
śnie ża nia, ko sze nia dużych połaci, a także po rząd ko wa nia
oraz re kul ty wa cji te re nu. Ob ser wu jąc pra cę Fa stra ca z przy -
cze pą -wy wrot ką do strzec moż na sze reg za let ta kie go
zastosowania. Zwy kła cię ża rów ka pod le ga spo rym ogra ni cze -
niom trak cyj nym w cięż kim, po fał do wa nym te re nie. Wo zi dło
co praw da z ła two ścią da je so bie ra dę w trud nych wa run kach
te re no wych, naj czę ściej jed nak nie po sia da do pusz cze nia
do ru chu po dro gach pu blicz nych. Fa strac ma bar dzo wie le
za let w po rów na niu z sa mo cho dem cię ża ro wym czy wo zi dłem.
Ubez pie cze nie, ogu mie nie i bie żą ce utrzy ma nie cią gni ka kosz -
tu ją znacz nie mniej niż w przy pad ku tradycyjnej cię ża rów ki. 
Fa strac wy po sa żo ny w peł ni amor ty zo wa ny układ jezd ny za -
pew nia naj więk szy kom fort pra cy ope ra to ra. Na wet przy mak -
sy mal nej pręd ko ści nie od czu wa on uciąż li wych i szkodliwych
dla zdro wia wi bra cji. Cią gnik do sko na le spi su je się na wet
w naj trud niej szych wa run kach te re no wych. Na pęd na czte ry
ko ła, wiel ko ga ba ry to we opo ny i blo ka da me cha ni zmu róż ni co -
we go to głów ne za le ty trak cyj ne tej in no wa cyj nej ma szy ny. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.interhandler.pl

JCB Fa strac 
Wydajny, kom for to wy, bez piecz ny…
JCB Fa strac 
Wydajny, kom for to wy, bez piecz ny…
Wytwarzane przez bry tyj ski kon cern JCB cią gni ki Fa strac to po jaz dy o nie zwy kle in te re su ją cej
ra mo wej kon struk cji. Przez wie lu niezależnych eks per tów uzna wa ne są za naj bar dziej za awan -
so wa ne tech no lo gicz nie cią gni ki spo śród pro du ko wa nych se ryj nie.  
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Uwi ja ją ce się po par ko wych traw ni kach au to ma tycz ne
ko siar ki Hu sqvar na Au to mo wer na pierw szy rzut oka
przy po mi na ją po pu lar ne ostat nio ro bo ty -od ku rza -
cze. Mi ro sław Bed nar czyk, spe cja li sta do spraw kon -
ser wa cji drze wo sta nu i ob słu gi sprzę tu, opo wia da,
że nikt z od wie dza ją cych ogród nie prze cho dzi obok
ko szą cych ro bo tów Au to mo wer 430X oraz 450X
obo jęt nie. Na po cząt ku jest za sko cze nie, spa ce ro -
wi cze nie bar dzo wie dzą, co to za urzą dze nia
i do cze go słu żą. – Sam by łem świad kiem zda rze nia,
gdy ro dzic pró bo wał po sa dzić dziec ko na ma szy nie
i za fun do wać mu prze jażdż kę. Pra ca ma szyn by wa
w ten spo sób za kłó ca na, ale mo gę uspo ko ić, że au -
to ma tycz ne ko siar ki nie sta no wią żad ne go za gro że -
nia ani dla na szych pra cow ni ków, ani osób po stron -
nych – mó wi Mi ro sław Bed nar czyk. Czy wy po sa żo -
na w trzy ostrza ko siar ka pra cu ją ca bez ope ra to ra
na pew no nie jest nie bez piecz na? Spa ce ro wi cze
mo gą być spo koj ni, kosiarka bowiem, natrafiając na
przeszkodę, na tych miast za trzy mu je się i wzna wia
pra cę do pie ro po usu nię ciu za to ru lub wy ty cze niu
no wej tra sy po zwa la ją cej na je go omi nię cie. W ra -
zie pró by za kłó ce nia pra cy ma szy ny, na przy kład
przez jej pod nie sie nie, na tych miast jest ona unie ru -
cha mia na, włą cza się alarm dźwię ko wy, a do pra -
cow ni ka zo sta je wy sła ny od po wied ni ko mu ni kat. 
Nad zo ru ją cy ma szy ny wy po sa że ni są w opra co -
wa ną przez fir mę Hu sqvar na apli ka cję na smart -
fon, któ ra po zwa la ob słu gi wać ko szą ce ro bo ty. Pa -
ro ma klik nię cia mi w ekran mo gą oni wy zna czyć
czas pra cy, awa ryj nie za trzy my wać ma szy ny czy
też wy mu szać ich po wrót do sta cji do ku ją cych.
Pro gram słu ży też do pre cy zyj nej lo ka li za cji ko sia -
rek na ma pie, co w wy pad ku ewen tu al nej kra dzie -
ży po zwa la szyb ko je od na leźć. Moż na też okre -
ślić ob szar, po opusz cze niu któ re go ma szy na zo -
sta je na trwa łe zdez ak ty wo wa na. Tym sa mym sta -
je się cał ko wi cie bez u ży tecz na dla zło dzie ja. 
Więk szość par ko wych traw ni ków ko szo na jest tra -
dy cyj ny mi me to da mi raz na ty dzień. W naj bar dziej
pre sti żo wych miej scach – za po mo cą ro bo tów 

Hu sqvar na – co dzien nie. Ko szą one od go dzi ny
5 do 22, z prze rwa mi na ła do wa nie aku mu la to rów
w sta cji do ku ją cej. Za rów no ma szy na, jak i ba -
za są cał ko wi cie wo dosz czel ne. Ma szy na pra cu je
efek tyw nie po zmro ku i pod czas pa da ją ce go
desz czu. Śred nie zu ży cie ener gii przy mak sy mal -
nym wy ko rzy sta niu urzą dze nia wy no si 20 kWh
mie sięcz nie. W tym cza sie ma szy na 430X jest
w sta nie sko sić trzy ty sią ce me trów kwa dra to -
wych, a mo del 450X na wet pięć ty się cy. Ko siar -
ka mo że pra co wać nie prze rwa nie przez po -
nad dwie go dzi ny, a czas ła do wa nia w sta cji do -
ku ją cej nie prze kra cza sześć dzie się ciu mi nut. 
Gdy pa da py ta nie o naj waż niej sze za le ty zauto -
ma ty zo wa ne go ko sze nia ma szy na mi Hu sqvar na,
Mi ro sław Bed nar czyk nie na my śla się ani przez
chwi lę. – Efek ty ko sze nia są do sko na łe, ma szy ny
i ich opro gra mo wa nie nie za wo dzą. Hu sqvar na jest
na szym part ne rem tech no lo gicz nym i już trzy la ta
te mu prze ka za ła nam do te stów au to ma tycz ną ko -
siar kę Au to mo wer 450X. Za osz czę dzo ny dzię ki niej
czas po zwa lał pra cow ni kom za jąć się in ny mi pra -
ca mi na te re nie ogro du. Ma szy na tak spodo ba ła
się dy rek cji, że za pa dła de cy zja o za ku pie ko lej -
nej. Dla mnie za le ta mi au to ma tycz nych ko sia rek
Hu sqvar na są tak że bez gło śna pra ca i brak emisji
spa lin, któ re nie ko rzyst nie wpły wa ły by na śro do wi -
sko – mó wi Mi ro sław Bed nar czyk. 
Ko siar ki au to ma tycz ne Hu sqvar na Au to mo wer ści -
na ją kil ka mi li me trów źdźbła tra wy, da jąc buj ny, zie -
lo ny traw nik. Ta kie go efek tu nie są w sta nie za pew -
nić tra dy cyj ne ma szy ny. Spa da ją ce ścin ki tra wy
two rzą ściół kę i na wo żą gle bę, wspo ma ga jąc zdro -
wy wzrost tra wy i za pew nia jąc efekt rów no sko szo -
ne go, buj ne go traw ni ka. Ko siar ki od stra sza ją rów -
nież kre ty, któ re omi ja ją ob szar ich pra cy ko sia rek,
a brak kre to wisk po pra wia wa lo ry wi zu al ne ogro -
du. Dy rek cja Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi -
la no wie jest bar dzo za do wo lo na z pra cy ro bo tów
i z pew no ścią w przy szło ści roz sze rzy park ma szyn
o ko lej ne mo de le Hu sqvar na Au to mo wer.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
www.husqvarna.com/pl

Atrak cja tu ry stycz na w Wilanowie
Ogród  okalający królewską rezydencję Jana Sobieskiego wy ma ga co dzien nej pie lę gna cji ol -
brzy mich po ła ci traw ni ków. Nie dzi wi za tem, że dy rek cja Mu zeum Pa ła cu Kró la Ja na III w Wi la no wie
po sta no wi ła od cią żyć swo ich pra cow ni ków i zde cy do wa ła się na czę ścio we zauto ma ty zo wa nie ko sze nia.

a Jesz cze chwi la i Mi ro sław
Bed nar czyk wy śle ko siar kę
do pra cy. Do pie ro po dwóch
go dzi nach bę dzie ona mu sia ła
po wró cić do sta cji do ku ją cej,
by na ła do wać aku mu la to ry

a Apli ka cja na smart fon po zwa la
na ste ro wa nie i za rzą dza nie
ma szy ną z do wol ne go miej sca.
Pa ro ma klik nię cia mi w ekran
moż na wy zna czyć czas pra cy,
wy mu sić po wrót do sta cji do -
ku ją cej, czy też  awa ryj nie za -
trzy mać ma szy nę

f Ko sia rki Hu sqvar na pra cu ją
co dzien nie, od go dzi ny
5 do 22, z prze rwa mi na ła -
do wa nie w sta cji do ku ją cej.
Ma szy na pra cu je po nad
dwie go dzi ny, z ko lei czas
ła do wa nia w sta cji do ku ją -
cej nie prze kra cza 60 mi nut

d Za rów no ma szy na, jak i sta -
cja do ku ją ca są cał ko wi cie
wo dosz czel ne. Dzięki temu
ko sze nie mo że od by wać się
też w cza sie desz czu
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Po ło żo ne w ma low ni czej sce ne rii Przed bor skie go
Par ku Kra jo bra zo we go Cen trum Ja poń skich Spor -
tów i Sztuk Wal ki „Do jo Sta ra Wieś” za pro jek to wa -
no zgod nie z ka no nem ar chi tek tu ry ja poń skiej.
Nasz ośro dek to nie tyl ko do my miesz kal ne zbu do -
wa ne zgod nie z ka no nem ja poń skiej ar chi tek tu ry,
ale tak że bu dy nek tre nin go wy o po wierzch ni
dwóch ty się cy me trów kwa dra to wych, za bu do wa -
nia go spo dar cze oraz roz le głe te re ny re kre acyj ne.
Te ren i obiek ty pie lę gnu je my zgod nie z ja poń ską
tra dy cją wy ko rzy stu jąc do te go naj lep szy sprzęt.
Zde cy do wa nie do ta ko we go za li czam ma szy ny ko -
mu nal ne Ku bo ta. Już od sied miu lat eks plo atu je -
my du ży cią gnik rol ni czy tej mar ki z ła do wa czem
czo ło wym. Wy ko rzy sty wa ny jest głów nie na po trze -
by na szej stad ni ny. Z bie giem cza su ko rzy stać za -
czę li śmy tak że z in nych ma szyn Ku bo ta, ta kich jak
po jazd wie lo funk cyj ny z ko siar ką mię dzy osio wą,
użyt ko we po jaz dy te re no we RTV, mi ni cią gnik ko -
mu nal ny z ko siar ką oraz pro fe sjo nal na ko siar ka
z mul cze rem. Wszyst kie, choć eks plo ato wa ne nie -
zwy kle intensywnie w dość trud nym te re nie, spi su -
ją się do sko na le – mó wi Pa weł Krzy wań ski, pre -
zes Fun da cji Roz wo ju Ka ra te Tra dy cyj ne go bę dą -
ce go właścicielem Do jo Sta ra Wieś.
Współ pra ca Do jo Sta ra Wieś z Ku bo tą trwa już
kil ka lat, jej po czą tek da ło zor ga ni zo wa ne tu
spo tka nie de aler skie. Oka za ło się, że  miej sce
pre zen ta cji moż li wo ści ma szyn wybrano do sko -
na le. Spraw dzi ły się  na roz le głym te re nie, a go -
spo da rzom efek ty ich pra cy przy pa dły tak do gu -
stu, że zde cy do wa li się nie któ re z nich
natychmiast włą czyć do swe go par ku ma szy no -
we go. W ten spo sób Ku bo ta sta ła się dla Do jo Sta -
ra Wieś spon so rem wspo ma ga ją cym. Co ozna cza

to w prak ty ce? Ja poń ski pro du cent od da je
swym part ne rom w użyt ko wa nie ma szy ny ko mu -
nal ne, któ re po zwa la ją utrzy mać nie ska zi tel ny
ład i po rzą dek na roz le głych te re nach na le żą -
cych do Cen trum Ja poń skich Sztuk Wal ki.
W ośrod ku or ga ni zo wa ne są tak że pre zen ta cje
ma szyn dla bran ży ko mu nal nej. W ma ju z ich
wa lo ra mi mo gli za po znać się tak że dzien ni ka rze
na szej re dak cji. Pod lu pę da ne nam by ło wziąć
nie tyl ko sprzęt, któ ry tra fił do sprze da ży na prze -
ło mie ro ku, ale tak że sta no wią cy ab so lut ną no -
wość na pę dza ny sil ni kiem o mo cy 61 KM cią -
gnik L2602 z Se rii L2. Im po nu ją ca bo ga tym wy -
po sa że niem – mię dzy in ny mi w kom for to wą ka -
bi nę, au to ma tycz ną kli ma ty za cję i tem po -
mat – ma szy na mo że być z po wo dze niem wy ko -
rzy sty wa na do cięż szych prac, na przykład
przy zi mo wym utrzy ma niu dróg. 
Nie przy pad ko wo podczas spo tka nia w Do jo Sta ra
Wieś kró lo wa ły cią gni ki. Go spo da rze im pre zy po -
sta no wi li za pre zen to wać zmia ny kon struk cyj ne
w naj now szej ge ne ra cji te go ty pu ma szyn, przy -
czy nia ją ce się do znacznej po pra wy pa ra me trów
ro bo czych. Szcze gól ne za in te re so wa nie bu dzi ła
Se ria B2 obej mu ją ca czte ry pro fe sjo nal ne mi ni cią -
gni ki o mo cy od 20 do 31 KM. Dzię ki za sto so wa -
niu ukła du za cie śnia nia skrę tu Bi -Spe ed Turn, cią -
gni ki Ku bo ta B2 nie ma ją so bie rów nych
pod wzglę dem zwrot no ści. Pro mień za wra ca nia
no wych cią gni ków wy no si tyl ko 2,1 me tra, co jest
wy ni kiem nie osią gal nym dla in nych ma szyn tej kla -
sy. Wy słan ni kom na szej re dak cji przy padł szcze -
gól nie do gu stu mo del B2311. Ma szy na wy po sa -
żo na w ła do wacz czo ło wy oraz tyl ny osprzęt ko -
par ko wy jest w prak ty ce funk cjo nal ną ko par ko -ła -
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Masz Ku bo tę? Masz efek ty!
Ku bo ta nie przy pad ko wo wy bra ła na miej sce pre zen ta cji swo ich ma szyn ko mu nal nych Cen -
trum Ja poń skich Spor tów i Sztuk Wal ki Do jo – Sta ra Wieś. Po ło żo ny ma low ni czo w oko li cach
miej sco wo ści Przed bórz ośro dek zaj mu je sześć dzie siąt hek ta rów, w tym bli sko czter dzie ści
te re nów zie lo nych. Roz le głe łą ki, traw ni ki, oczka wod ne, bo iska, a wresz cie ki lo me try ście żek
wy ma ga ją nie ustan nej pie lę gna cji. Okrą gły rok, bez wzglę du na wa run ki po go do we. W za leż -
no ści od se zo nu trze ba ko sić, po rząd ko wać, za mia tać lub od śnie żać.

s Spraw dzi li śmy i po twier dza -
my, tak wy po sa żo ny cią gnik
B2311 jest bardzo funk cjo -
nal ną ko par ko -ła do war ką!

a Im po nu ją cy bo ga tym wpo -
sa że niem cią gnik L2602
mo że być z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ny do cięż -
szych prac, na przy kład zi -
mo we go utrzy ma nia dróg
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do war ką. Jej za le tą jest też nie wiel ki cię żar ro bo -
czy, dzię ki cze mu nie nisz czy wraż li wych na -
wierzch ni ście żek i te re nów par ko wych. – Wpro wa -
dza jąc na pol ski ry nek se rię B2 Ku bo ta udo wad nia,
dla cze go jest nu me rem je den wśród pro du cen tów
mi ni cią gni ków. Se ria B2 to mi ni cią gni ki dla każ de -
go użyt kow ni ka, któ ry nie to le ru je kom pro mi sów.
To praw dzi we ja poń skie okrę ty fla go we, w któ rych
każ dy naj mniej szy de tal jest prze my śla ny w naj -
drob niej szych szcze gó łach. Od ukła du na pę do we -
go czy ra my no śnej, aż po li nię ma ski. Moż li wo ści,
ja kie ofe ru je Ku bo ta B2, są w za sa dzie nie ogra ni -
czo ne. Nie ma za da nia, z któ rym te ma szy ny so bie
nie po ra dzą – mó wi Wal de mar Za rem ba, szef Dzia -
łu Sprze da ży Ma szyn Ko mu nal nych Ku bo ta.
Wy ma ga ją cy użyt kow ni cy z ca łą pew no ścią do -
ce nią trzy, w peł ni nie za leż ne wał ki od bio ru mo -
cy, znaj du ją ce się w stan dar do wym wy po sa że niu
ma szy ny. W ciągnikach kon ku ren cyj nych marek
przed ni WOM jest bowiem za zwy czaj za leż ny
od wał ka mię dzy osio we go, co nie ma miejsca
w no wej kon struk cji Ku bo ty. Co istot ne, wszyst -
kie wał ki  mo gą pra co wać jed no cze śnie. 
Prze łą cza nie bie gów od by wa się z wy ko rzy sta -
niem dzie wię cio bie go wej skrzy ni ma nu al nej z re -
wer sem. Do stęp na jest rów nież prze kład nia hy -
dro sta tycz na o trzech za kre sach re duk to ra. Pro -
sto tę ob słu gi za pew nia po je dyn cza dźwi gnia wie -
lo funk cyj na, ste ru ją ca przed nim i tyl nym osprzę -
tem, któ ra jest mon to wa na w nie któ rych mo de -

lach cią gni ków se rii B2. Ope ra tor do ce ni rów nież
hy drau licz ne wspo ma ga nie kie row ni cy, prze -
stron ną i ci chą ka bi nę, za pew nia ją cą pa no ra -
micz ny wi dok oraz na pęd na cztery ko ła.
Wszech stron ność ma szyn no wej se rii zwięk sza
opcjo nal ny ła do wacz czo ło wy z moż li wo ścią szyb -
kie go pod łą cze nia oraz odłą cze nia. Ta ki sys tem
hy drau licz ny za pew nia więk szy udźwig w po rów -
na niu z mi ni cią gni ka mi o ana lo gicz nym za kre sie
mo cy in nych pro du cen tów. Prze kła da się to
na prak tycz nie nie ogra ni czo ne moż li wo ści współ -
pra cy z ma szy na mi to wa rzy szą cy mi. Funk cjo nal -
ność cią gni ków zwięk sza moż li wość do bo ru ogu -
mie nia. Ku bo ta ofe ru je trzy wa rian ty – opo ny na na -
wierzch nie tra wia ste, prze my sło we oraz rol ni cze.

a Mi ni cią gni ki Se rii B2 to ma -
szy ny dla użyt kow ni ków nie
uzna ją cych kom pro mi sów.
Pro du cent za pew nia, że
każ dy ich de tal zo stał sta -
ran nie prze my śla ny w naj -
drob niej szych szcze gó łach
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Zi mo we utrzy ma nie dróg sta no wi szcze gól ne go ro dza ju za da -
nie za rząd ców dróg. Re ali zo wa ne jest w związ ku z wy stę pu ją cy -
mi w świe cie przy ro dy zja wi ska mi at mos fe rycz ny mi, któ rych
ska li i cza su wy stą pie nia nie spo sób prze wi dzieć, a któ re moż -
na je dy nie pro gno zo wać. Rok rocz nie tak zwana „ak cja zi ma”
ob cią ża w znacz nym stop niu bu dże ty i to za rów no na szcze blu
cen tral nym, jak i sa mo rzą do wym. A war tość na kła dów prze zna -
cza nych na ten cel wzra sta nie mal w każ dym se zo nie i to po mi -
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mo wy ko rzy sty wa nia co raz do sko nal szych tech no lo gii w za kre -
sie mo ni to rin gu wa run ków po go do wych oraz or ga ni za cji prac
dro go wych. Jed no cze śnie w spo łe czeń stwie od lat pa nu je nie -
zmien ne prze ko na nie o nie wy star cza ją cym za an ga żo wa niu
służb pu blicz nych w za pew nie nie prze jezd no ści szla ków ko mu -
ni ka cyj nych i kom for tu jaz dy w okre sie zi mo wym. A obo wią zek
utrzy ma nia dro gi, po le ga ją cy na za pew nie niu bez pie czeń stwa
użyt kow ni ko wi dro gi pu blicz nej, ma bez wzglę du na czas jej
użyt ko wa nia. Dla te go dro ga po win na być bez piecz na dla jej
użyt kow ni ków tak że nie za leż nie od wy stę pu ją cych na niej i w jej
oto cze niu wa run ków śro do wi sko wych i po go do wych. Stąd też
wiel ka od po wie dzial ność, ja ka spa da na za rząd ców i re ali zu ją -
ce ten cel fir my. Oczy wi ście my tak że po win ni śmy w tym szcze -
gól nym okre sie wzmóc ostroż ność, gdyż choć za pew nie nie bez -
piecz ne go po ru sza nia się to ro la za rząd ców, to jed nak nie zwal -
nia nas od od po wie dzial ne go po ru sza nia się po dro gach z pręd -
ko ścią za pew nia ją cą pa no wa nie nad po jaz dem, z uwzględ nie -
niem wa run ków w ja kich ruch się od by wa.
W se zo nie zi mo wym bez pie czeń stwu w rów nym stop niu za -
gra ża ją za rów no ob fi te opa dy śnie gu, jak i ni ska tem pe ra tu ra.
Każ de zja wi sko mo że w rów nym stop niu unie moż li wić cał ko -
wi cie, bądź w znacz nym stop niu ogra ni czyć bez piecz ne po ru -
sza nie się. Tym niemniej są sku tecz ne spo so by, aby oba nie -
ko rzyst ne zja wi ska cał ko wi cie zni we lo wać. W przy pad ku ob fi -
tych opa dów śnie gu trze ba przede wszyst kim usu nąć nad miar
śnie gu i bło ta po śnie go we go z ulic i in nych cią gów ko mu ni ka -
cyj nych. W przy pad ku go ło le dzi środ kiem za rad czym jest

Oby zi ma znów nie za sko czy ła dro go wców
Każ de go ro ku z ta kim ży cze niem wszy scy ocze ku je my na dej ścia zi my, wszy scy, gdyż pro blem
utrzy ma nia bez pie czeń stwa na cią gach ko mu ni ka cyj nych do ty czy nie tyl ko kie row ców – choć
ich jed nak przede wszyst kim – ale tak że po zo sta łych miesz kań ców. Prze cież każ dy mu si do -
trzeć do pra cy, szko ły, lub do skle pu po co dzien ne za ku py. A nie prze jezd ne dro gi, ścież ki ro -
we ro we, śli skie chod ni ki i za sy pa ne par kin gi sku tecz nie to unie moż li wia ją. Dla te go od spraw -
no ści służb i wy ko rzy sty wa ne go przez nich sprzę tu w du żej mie rze za le ży, czy tak że w eks tre -
mal nych wa run kach po go do wych uda się nam zre ali zo wać wszyst kie ce le. Tym bar dziej, że
śnieg i lód mo gą stać się przy czy ną śmier tel nie groź nych wy pad ków.

a Dzię ki bez kon ku ren cyj nej zwrot no ści i kom pak to wej bu do wie ła do war ki o ste ro wa -
niu bur to wym zna ko mi cie da ją so bie ra dę w pra cach po le ga ją cych na usu wa niu śnie -
gu z ulic, chod ni ków, par kin gów czy pod jaz dów 



Pośrednik Komunalny  19

MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

uszorst nia nie na wierzch ni za po mo cą pia sku, żwi ru lub so li. 
Za rząd cy dróg dys po nu ją co raz so lid niej szą ba zą sprzę to wą,
któ ra gwa ran tu je im nie za leż ność i nie zwłocz ne wy ko na nie naj -
waż niej szych prac. Część obo wiąz ków zle ca na jest fir mom ze -
wnętrz nym. Za rów no za rząd cy, jak i wy ko naw cy dba jąc o na -
le ży te utrzy ma nie dróg kie ru ją się przy wy bo rze sprzę tu ce ną,
ja ko ścią, funk cjo nal no ścią, kom for tem i ni ski mi kosz ta mi eks -
plo ata cji, gwa ran cją, ser wi sem i do stęp no ścią czę ści za mien -
nych. Do dat ko wo chęt nie ku po wa ne są ma szy ny, któ re już się
spraw dzi ły. A ta kich spraw dzo nych pro du cen tów – któ rzy do -
wie dli, że ofe ro wa ny przez nich sprzęt jest naj wyż szej ja ko -
ści – na szczę ście w Pol sce nie bra ku je. I są to za rów no kra jo -
wi pro du cen ci, jak też dys try bu to rzy sprzę tu za gra nicz nych
firm. O pro duk tach wie lu z nich pi sze my na na stęp nych stro -
nach Po śred ni ka Ko mu nal ne go. Oczy wi ście re no mo wa nych
pro du cen tów sprzę tu zi mo we go utrzy ma nia dróg jest wię cej.
Wśród nich na pew no znaj du je się pol ski pro du cent spół ka
SaMASZ, któ ra pro du ku je 70 mo de li ma szyn słu żą cych
do usu wa nia śnie gu i brył lo du z róż nych na wierzch ni. 

Szcze gó ło wo o ma szy nach i urzą dze niach uży wa nych w zi mo -
wym utrzy ma niu dróg pi sze my na ko lej nych stro nach. Tu pre -
zen tu je my je dy nie ich ogól ną cha rak te ry sty kę. Przede wszyst -
kim sprzęt ten moż na po dzie lić na dwie gru py – na ten do usu -
wa nia nad mia ru śnie gu i na ten do wal ki z go ło le dzią. Do pierw -
szej gru py na le żą przede wszyst kim płu gi od śnież ne. Są do -
stęp ne w bar dzo sze ro kim za kre sie pod wzglę dem wiel ko ści.
Od bar dzo ma łych i lek kich, mo gą cych współ pra co wać na wet
z au ta mi oso bo wy mi, do du żych i cięż kich, któ rych wa ga prze -
kra cza pół to ny i tyl ko du że sa mo cho dy cię ża ro we mo gą być
ich no śni ka mi. Te naj więk sze uży wa ne są przede wszyst kim
do od śnie ża nia au to strad, dróg eks pre so wych i in nych licz nie
uczęsz cza nych cią gów ko mu ni ka cyj nych. Na to miast tam gdzie
z po wo du ilo ści śnie gu na wet naj więk sze płu gi nie da ją ra dy
kie ru je się od śnie żar ki wir ni ko we. Ma szy ny o róż nej sze ro ko ści
ro bo czej wy po sa żo ne są w spe cjal ny wir nik, któ ry zgar nia za le -
ga ją cy przed po jaz dem śnieg, a na stęp nie od rzu ca go na od le -
głość na wet po nad trzydziestu me trów. Śli mak tną cy roz drab -
nia i tnie śnieg oraz bry ły lo du, na stęp nie trans por tu je je
do środ ka ma szy ny, a znaj du ją cy się tam wir nik wy rzu ca je
z du żą pręd ko ścią do ko mi na. Od śnie żar ki mo gą nie tyl ko od -
rzu cać śnieg na bo ki, ale tak że umiesz czać go bez po śred nio
na przy cze pę. Po zwa la to za osz czę dzić czas, pie nią dze i prze -

strzeń, gdyż nie za wsze jest miej sce, aby roz su nię ty śnieg za le -
gał w hał dach na po bo czach czy traw ni kach – wy glą da to nie -
este tycz nie i mo że tworzyć  pro ble my w wypadku utrzy mu ją -
cych się w dłuż szym okre sie opa dów, więc wy ma ga usu nię cia
i prze trans por to wa nia do miej sca do ce lo we go.
Z ko lei naj mniej sze zna ko mi cie spraw dza się na ma łych osie -
dlo wych ulicz kach czy par kin gach. A war to wie dzieć, że i one
mu szą za pew niać bez pie czeń stwo użyt ko wa nia. Dla te go wie le
z nich wy po sa żo nych jest w sprę ży no wy bez piecz nik na jaz do -
wy, któ ry pod czas na je cha nia na prze szko dę umoż li wia po -
chy le nie się le mie sza, za pew nia jąc sta bil ność. Pług ta ki jest
przy sto so wa ny do współ pra cy z wie lo ma no śni ka mi (cią gni ka -
mi ko mu nal ny mi, rol ni czy mi, ła do war ka mi, sa mo cho da mi te -
re no wy mi i po jaz da mi ko mu nal ny mi). Mi mo ma łych roz mia rów
płu gi te cha rak te ry zu ją się wy so ką sku tecz no ścią od śnie ża nia,
mię dzy in ny mi po przez za sto so wa nie trzydziestostop nio we go
ką ta na tar cia le mie sza. Do dat ko wo ma łe roz mia ry sprzę tu są
je go za le tą, gdyż umoż li wia ją do tar cie w miej sca nie do stęp ne
dla ma szyn o więk szych ga ba ry tach. War to za zna czyć, że płu -
gi nie ry su ją od śnie ża nych na wierzch ni, po nie waż li stwa zgar -
nia ją ca jest od po wied nio za okrą glo na, a jej wy ko na nie ze sta li
trud no ście ral nej za pew nia trwa łość na dłu gie la ta. 
Dru gą gru pę ma szyn – kie ro wa ną do usu wa nia go ło le dzi – sta -
no wią róż ne go ty pu po sy py war ki i po le war ki. Mo gą one być
za wie sza ne, cią gnio ne lub umiesz cza ne na plat for mie,
a współ pra cu ją naj czę ściej z cią gni ka mi, jak też sa mo cho da -
mi cię ża ro wy mi. Efek tem ich pra cy jest usu wa nie go ło le dzi lub
ob lo dze nia oraz zwięk sze nie szorst ko ści na wierzch ni. Po dob -
nie jak w przy pad ku płu gów wy stę pu ją w bar dzo sze ro kiej
„roz mia rów ce”. Naj czę ściej z ich po daj ni ków wy sy pu je się
na na wierzch nie pia sek i kru szy wo, a tak że środ ki che micz ne
(chlor ki so du, wap nia i ma gne zu). Rza dziej sto so wa ną w wal -
ce z go ło le dzią, ale rów nie sku tecz ną ma szy ną jest po le war -
ka. Pod sta wo wa róż ni ca pomiędzy nią a po sy py war ką po le ga
na tym, że po le war ka nie sy pie, a po le wa, a tak na praw dę roz -
py la so lan kę. Roz wią za nie in te re su ją ce, gdyż me to da roz py la -
nia po zwa la ogra ni czyć zu ży cie so li i przy czy nia się do ochro -
ny nie tyl ko śro do wi ska na tu ral ne go, ale i bu dże tu. Sze rzej
o spo so bach wal ki ze śnie giem i go ło le dzią moż na prze czy tać
na ko lej nych stro nach na sze go ma ga zy nu.

a Bo ga ta ofer ta płu gów od śnież nych umoż li wia do bra nie od po wied nie go  ro zwią za nia
do każ dych wa run ków. Spraw dzą się one doskonale za rów no na au to stra dach, uli -
cach miast, jak i wiej skich bez dro żach

a Z usu wa niem tak du żych zwa łów śnie gu po ra dzi so bie pra cu ją ca wy so ko w gó -
rach du ża ła do war ka. W ce lu po pra wy pa ra me trów trak cyj nych jej ko ła wy po sa żo -
no w spe cjal ne łań cu chy
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Zi ma to trud ny czas za rów no dla użyt kow -
ni ków dróg, jak i firm od po wie dzial nych
za utrzy ma nie ich w na le ży tym sta nie. Du żą
nie do god no ścią dla tych dru gich jest
zwłasz cza po go dze nie wy mo gów śro do wi -
sko wych zwią za nych z ogra ni cze nia mi do -
ty czą cy mi po zio mu ha ła su i uży cia so li,
a za pew nie niem kom for to we go i bez piecz -
ne go ko rzy sta nia z dro gi na wet w przy -
pad ku ob fi tych opa dów śnie gu. Po móc
w tym mo gą tyl ko pro duk ty naj wyż szej
kla sy, opra co wa ne z uży ciem naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gi i ma te ria łów.
A ta ki mi wła śnie ce cha mi cha rak te ry zu -
ją się le mie sze fir my Küper. Do te go
wie lo let nie do świad cze nie i sta łe
udo sko na la nie pro duk tów spra wia,
że z jej le mie szy ko rzy sta ją pro fe -
sjo na li ści na ca łym świe cie. 
Pro duk ta mi, po któ re chęt nie się ga -
ją pro fe sjo nal ne fir my, są wy twa rza -
ne przez fir mę Küper le mie sze se rii
GK i FK. Są to ci che narzędzia gu mo -
wo -ko run do we, któ re dzię ki swo jej
kon struk cji opty mal nie do pa so wu -
ją się do każ dej jezd ni. Prze zna -
czo ne są szcze gól nie do miejsc
wy ma ga ją cych ci che go i de li -
kat ne go od śnie ża nia, któ re
nie spo wo du je uszko dzeń
na wierzch ni ani ozna ko wa -
nia po zio me go. Jest to moż li -
we dzię ki za sto so wa niu ela stycz nych ma te -
ria łów. Do dat ko we ele men ty ce ra micz ne i spe cjal ne wzmoc -
nie nie sta lo wym koł nie rzem za pew nia ją użytkownikom le mie -

SPRZĘT NA DRODZE

szy z se rii GK i FK zna ko mi te efek ty od śnie ża nia, bez uszko -
dzeń na wierzch ni i efek tu wy gi na nia się krawędzi.
War to za zna czyć, że fir ma Küper ja ko je dy na ofe ru je le mie -
sze FK prze zna czo ne spe cjal nie do płu gów z me cha ni -
zmem sprę ży no wym. Le mie sze te zmniej sza ją ty po we dla
ta kich płu gów stu ka nie o jezd nię, zwłasz cza przy na tra -
fie niu na su chy frag ment na wierzch ni.
Z ko lei mo de le GK7 to le mie sze gu mo wo -ko run do -
we za pro jek to wa ne spe cjal nie do sto so wa nia w płu -
gach Schmidt SNK. I w tym wy pad ku Küper jest
w sta nie do star czyć le mie sze, któ re nie tyl ko za -
pew nią o wie le lep szą ja kość od śnie ża nia w po -
rów na niu do zwy kłych gu mo wych le mie szy, ale
tak że nie po wo du ją efek tu drga nia lub „pod ska -
ki wa nia” płu gów od śnież nych pod czas pra cy.
Na wet na su chej na wierzch ni. Ela stycz ne ma te -
ria ły i wkład ki ce ra micz ne (ko run do we) po zwa la ją
uzy skać bar dzo do bre re zu la ty od śnie ża nia i – co

nie zwy kle istot ne – nie po wo du ją przy tym
uszko dzeń na wierzch ni czy ozna ko wa nia
po zio me go. Jed no cze śnie, dzię ki spe cjal -
nej kon struk cji, le mie sze od śnież ne GK7
nie ugi na ją się i nie pod wi ja ją pod czas pra -

cy. Od tra dy cyj nych le mie szy gu mo wych
od róż nia je przede wszyst kim du żo więk sza
trwa łość oraz lep sze efek ty działania.
Jed nak szcze gól ną po pu lar no ścią wśród

firm zaj mu ją cych się zi mo wym utrzy -
ma niem dróg cie szą się le mie sze
kom bi no wa ne. Ta kie wła śnie
narzędzia sto so wa ne są do od śnie -

ża nia wszyst kich płat nych od cin -
ków pol skich au to strad.
I tak, le mie sze kom bi no wa ne Kom -
bi S 36 Wa ve i Kom bi S 50 Wa ve to

Lemiesze Küper 
Efek tyw ne, bez piecz ne i… ci che
Pół wiecz ne do świad cze nie fir my Küper w pro jek to wa niu i pro du ko wa niu le mie szy do ze sta -
wów od śnież nych za owo co wa ło wy pra co wa niem kon struk cji, któ re są w sta nie utrzy mać we
wła ści wym sta nie na wierzch nie dro go we na wet w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach po go -
do wych. W do dat ku speł nia ją one na wet najbardziej wy śru bo wa ne nor my do ty czą ce emisji ha -
ła su i nie uszka dzają od śnie ża nej na wierzch ni.



Pośrednik Komunalny  21

SPRZĘT NA DRODZE

pro fe sjo nal ne na rzę dzia za pew nia ją ce efek tyw ne
od śnie ża nie au to strad, dróg szyb kie go ru chu
i aglo me ra cji miej skich. Wy ko rzy sty wa ne
na wszyst kich dro gach Eu ro py, a tak że in nych
kon ty nen tów, wy zna czy ły swo iste stan dar dy w za -
kre sie pro fe sjo nal ne go od śnie ża nia dróg. Le mie -
sze kom bi no wa ne z se rii Kom bi S ce chu ją się kil -
ku na sto krot nie więk sza trwa ło ścią od le mie szy
gu mo wych i kil ku krot nie więk szą od zwy kłych le -
mie szy sta lo wych. Pro duk ty te to kom bi na cja sta -
li, gu my oraz ko run du, któ ry jest ma te ria łem twar -
dym, od por nym na ście ra nie i po sia da ją cym ni ski
współ czyn nik tar cia. Dla te go za le ta mi le mie szy
Kom bi S są: trwa łość nie spo ty ka na w kon ku ren -
cyj nych le mie szach gu mo wych lub sta lo wych, re -
duk cja tar cia oraz ha ła su na dro dze, zmniej sze nie
zu ży cia pa li wa oraz ogra ni cze nie nisz cze nia na -
wierzch ni. Naj istot niej sze jest jed nak to, że le mie -
sze od śnież ne Kom bi S fir my Küper od zna cza ją
się do sko na łą sku tecz no ścią od śnie ża nia, co
w znacz nym stop niu po pra wia płyn ność ru chu
i bez pie czeń stwo na dro dze – na wet w naj trud niej -
szych wa run kach po go do wych.
Ko lej ną gru pę w ofer cie fir my Küper sta no wią le -
mie sze po li ure ta no we. Są to pro fe sjo nal ne na rzę -
dzia za pew nia ją ce efek tyw ne od śnie ża nie lot nisk,
par kin gów, oraz aglo me ra cji miej skich. Te go ty -
pu le mie sze po win ny być sto so wa ne w miej -
scach, gdzie ko niecz ne jest de li kat ne, a jed no -
cze śnie sku tecz ne od śnie ża nie na wierzch ni i nie

moż na uży wać le mie szy sta lo wych. Po li ure tan
Küpre ne fir my Küper to trud no ście ral ny, wy trzy -
ma ły ma te riał, od por ny na hy dro li zę i cha rak te ry -
zu ją cy się wy so ką od por no ścią na ście ra nie me -
cha nicz ne oraz wy trzy ma ło ścią na tem pe ra tu ry
w za kre sie od -40 do +70°C.
Oczy wi ście sa me naj lep sze na wet le mie sze nie speł -
nią ocze ki wań je śli nie bę dą od po wied nio do po sa żo -
ne. Dla te go fir ma Küper opra co wa ła śli zgi Kom bi K
i Kom bi V dla wszyst kich ty pów płu gów, któ re wy ma -
ga ją ich sto so wa nia. Śli zgi Kom bi K i Kom bi V są
pod wzglę dem bu do wy do pa so wa ne do od po wied -
nich le mie szy, gdyż tyl ko od po wied nia kom bi na cja le -
mie szy i śli zgów wpły wa na po pra wę ich trwa ło ści.
Sto so wa nie trwa łych śli zgów wy dłu ża ich ży wot ność
o trzydzieści pro cent, a moż na je łą czyć tak że ze zwy -
kły mi le mie sza mi sta lo wy mi in nych pro du cen tów. 
Po za śli zga mi waż nym ele men tem wy po sa że nia
le mie szy są od boj ni ki (od boj ni ce przy kra węż ni ko -
we). To roz wią za nie fir my Küper tak że ma ko rzyst -
ny wpływ na trwa łość le mie szy. Cy lin drycz ny
kształt od boj ni ków za po bie ga mię dzy in ny mi blo -
ko wa niu płu ga pod czas pra cy, a do dat ko wo są to
ele men ty bar dzo ła twe w wy mia nie i de mon ta żu.
War to wie dzieć, że kon wen cjo nal ny le miesz bez
od boj ni ka wy ka zu je wy raź ne śla dy zu ży cia ma te -
ria ło we go w miej scach zde rze nia płu ga z kra węż -
ni kiem. A roz wią za nie pro po no wa ne przez fir mę
Küper da je opty mal ną ochro nę na wet pod czas
od śnie ża nia naj bar dziej wy ma ga ją cych miejsc.

www.kueperpolska.com

a Le miesz TU CA SX cha rak te ry -
zu je się naj wyż szą wy daj no -
ścią i trwa ło ścią

a Bez sze lest ny le miesz gu mo -
wo -ko run do wy GK -5 do pa -
so wu je się do każ dej jezd ni 

a Le miesz Kom bi S 50 za pew nia
sku tecz ne od śnie ża nie au to -
strad i dróg szyb kie go ru chu
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Gdy fir ma Pro nar wkracza w jakiś obszar
działalności, czyni to na ca łe go i z przy tu pem. Do -
wód? Czterdzieści modeli płu gów od śnież nych,
cztery odśnieżarki wirnikowe, dwanaście po sy py -
wa rek. Wiel kość ofer ty ro bi wra że nie, tym bar dziej,
że za ilo ścią po dą ża też no wo cze sna tech no lo gia,
ja kość ma te ria łów i w efek cie nie zbęd na trwa łość. 
Te wszyst kie ce chy cha rak te ry zu ją też po sy py war ki
PRO NAR SPT70 i SPT40. Po sy py war ka SPT70 skła -
da się między innymi z ra my oraz za mon to wa -
ne go na niej za sob ni ka na roz rzu ca ne
ma te ria ły. Ra ma mo że być za bez pie -
czo na po wło ką ma lar ską al bo ocyn -
ko wa na ognio wo (sto so wa ne
są też kom bi na cje
tych roz wią zań).
Za sob ni ki są
stan dar do -
wo wy ko -
na ne ze
sta li za bez pie -
czo nej dwu war -
stwo wą po wło ką
ma lar ską, ale
moż na też je za -
mó wić w wer sji ze
sta li nie rdzew nej. Ich
po jem no ści mo gą
wy no sić 7, 8 lub 9 m3.

SPRZĘT NA DRODZE
www.pronar.pl

Po sy py war ka jest wy po sa żo na w układ zra sza nia
so li so lan ką ze zbior ni ka mi z two rzy wa sztucz ne go
o po jem no ści 2.700 l. Mo du ło wa bu do wa po sy py -
war ki po zwa la do sto so wać ją do wy ma gań użyt -
kow ni ka. Wszyst kie ele men ty ukła du roz sie wa ją -
ce go są wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej, co wy dłu -
ża ich ży wot ność. PRO NAR SPT70 jest na pę dza -
na sil ni kiem spa li no wym Die sla umiesz czo nym
na ra mie po sy py war ki. Dzię ki te mu mo że pra co -
wać na cię ża rów kach, na któ rych nie jest za in sta -

lo wa ny układ hy drau licz ny. 
Po za tym mo du ło wa bu do -

wa po zwa la do sto -
so wać ją do wy ma -
gań użyt kow ni ka.
Prze zna czo na jest

do współ pra cy z sa -
mo cho da mi o ła dow -
no ści po wy żej 14 ton,
a ste ru je się ją za po -

mo cą ko lo ro we go, er -
go no micz ne go pa ne lu

umiesz czo ne go w ka bi nie
sa mo cho du. Przy je go
po mo cy moż na zmie -

niać gę stość, sze ro kość i asy -
me trię po sy py wa nia oraz ak ty wo wać

zwil ża nie so li so lan ką. Pa nel re je stru je też czas

Wy trzy ma łość po par ta tech ni kąWytrzymałość poparta techniką
Sku tecz ne po sy py war ki, in no wa cyj ne, za pa mię tu ją ce kształt płu gi od śnież ne, a w do dat ku
wszyst kie zróż ni co wa ne pod wzglę dem wiel ko ści i za sto so wa nych tech no lo gii. To wszyst ko
spra wia, że ofer ta Pro na ru speł nia cał ko wi cie wy ma ga nia do ty czą ce sprzę tu wy ko rzy sty wa ne -
go w zi mo wym utrzy ma niu dróg i cią gów ko mu ni ka cyj nych.

a Kil ka na ście ro dza jów po sy -
py wa rek Pro na ru, róż nią cych
się wiel ko ścią, spra wia, że
mo gą być sto so wa ne z róż -
ny mi no śni ka mi, w tym tak że
na sa mo cho dach, two rząc
kom plet ne ze sta wy do zi mo -
we go utrzy ma nia dróg

a Mo del SPT70 jest w chwi li
obec nej naj więk szą po sy py -
war ką sa mo cho do wą Pro na ru
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pra cy po sy py war ki, ilość zu ży tych ma te ria łów
oraz po zwa la ste ro wać pra cą sil ni ka spa li no we -
go. Atu tem SPT70 jest sys tem za ła dun ko wy RO -
-RO, któ ry umoż li wia za ła du nek ma szy ny na po -
jazd bez uży cia do dat ko wych urzą dzeń. Ele men -
ta mi jej wy po sa że nia do dat ko we go i opcjo nal ne -
go, któ re zwięk sza ją efek tyw ność i uła twia ją ob -
słu gę są: możliwość zabudowy modułu GPS (po -
zwa la na gra ficz ne śle dze nie na ma pie tra sy prze -
jaz du z za zna cze -
niem ob sza rów, któ -
re zo sta ły już po -
sy pa ne) oraz au -
to ma tycz ny sys -
tem ste ro wa nia
do zo wa niem roz rzu ca -
nych ma te ria łów (do sto so wu je
pa ra me try sy pa nia do tem pe -
ra tu ry oto cze nia).
SPT70 jest naj więk szą po sy py -
war ką sa mo cho do wą Pro na ru, ale
w ofer cie jest kil ka na ście, zróż ni co wa nych
pod wzglę dem wiel ko ści urzą dzeń. Wśród nich jest
mniej sza sio stra mo de lu SPT70 po sy py war ka PRO -
NAR SPT40. Ten mo del ma wszyst kie za le ty więk -
szej ma szy ny, ale mo że współ pra co wać z sa mo -
cho da mi o ła dow no ści po wy żej 10 ton. Po sia da też
opa ten to wa ny przez Pro nar sys tem re gu la cji po jem -
no ści za sob ni ka, co po zwa la na po więk sze nie po -
jem no ści skrzy ni z 4,5 do 6 m3. 
Po sy py war ki to do sko na łe na rzę dzia w wal ce z go -
ło le dzią, ale co zro bić, gdy syp nie śnie giem i opa -
dy unie moż li wia ją bez piecz ne po ru sza nie się
po wszyst kich cią gach ko mu ni ka cyj nych? Wte dy
ko niecz ne sta je się
u r u  c h o  m i e  n i e
płu gów od śnież -
nych, a tych
w ofer cie Pro na ru
znaj dzie my jesz cze
wię cej niż po sy py -
wa rek. Zróż ni co wa -
na ga ma płu gów
od śnież nych Pro na -
ru zo sta ła w ostat -
nim cza sie wzbo ga -
co na o ko lej ne pro -
duk ty po więk sza ją ce
se rię PU -S o mo de le:
PU -S25HL, PU -S27HL,
PU-S30HL oraz PU S34HL.
Płu gi te wy róż nia ją się tech no lo gią pro duk cji od -
kład ni cy ze spe cjal ne go ro dza ju two rzy wa, któ re
po wo du je, że po jej znie kształ ce niu wra ca
do kształ tu pier wot ne go. Za sto so wa nie ta kiej od -
kład ni cy ob ni ży ło tak że je go wa gę. W efek cie
kon struk cja nie tra cąc na sta bil no ści i wy trzy ma -
ło ści jest znacz nie lżej sza i wa ga po szcze gól -
nych mo de li se rii wy no si od po wied -
nio 450, 530, 550, i 590 kg, a sze ro kość ro bo -
cza: 2,15; 2,38; 2,63 i 2,97 metra. No we mo de le

płu gów zo sta ły rów nież wy po sa żo ne w dwa – za -
leż ne od sie bie – si łow ni ki skrę tu, któ re umoż li -
wi ły za sto so wa nie za wo ru prze le wo we go. Jest
on nie oce nio nym ele men tem kon struk cji, któ -
ry – po na je cha niu na prze szko dę po wo du ją cą
osią gnię cie wcze śniej wpro wa dzo nej war to ści ci -
śnie nia bez pie czeń stwa w in sta la cji hy drau licz -
nej – spra wia, że od kład ni ca płu gu ob ró ci się, nie

do pro wa dza jąc do uszko dze -
nia ele men tów ma szy -

ny. Po dob nie jak
w in nych mo de lach

tak i tu ope ra tor ma
moż li wość ste ro wa -
nia płu giem z pul pi -
tu umiesz czo ne go
w ka bi nie. Na to -
miast aby ste ro wa -
nie by ło jesz cze
bar dziej in tu icyj ne,
pa nel zo stał za opa -
trzo ny w joy stick.
Tak że za po mo cą

joy stic ka moż na wy -
brać opcję ste ro wa -
nia „pły wa nie”- wów -

czas na cisk na pod ło że wy ni ka je dy nie z cię ża ru
płu gu oraz opcję „do cisk” – krót ko trwa łe zwięk -
sze nie na ci sku na nie wiel kich po ła ciach śnie gu.
Użyt kow nik ma do wy bo ru dwa ro dza je le mie szy
zgar nia ją cych: me ta lo we  i gu mo we. Pierw sze
z nich, umoż li wia ją zdar cie za lę ga ją ce go na po -
wierzch ni dro gi, nie bez piecz ne go dla kie row ców
ujeżdżonego śniegu. Na to miast le mie sze gu mo -

we do sko na le spraw -
dza ją się w sy tu -
acji, kie dy prio ry -
te tem jest dba -
łość o nie za ry -
so wa nie na -
wierzch ni, któ -
rą od śnie ża my.

Do dat ko wym za bez -
pie cze niem są mon towa -
ne wcze śniej w star -
szych mo de lach płu -
gów od boj ni ki za po bie -
ga ją ce uszko dze niom

kra węż ni ków oraz kon struk cji
ma szy ny.  Sys tem hy drau licz ny no wej se rii płu -
gów mo że być do sto so wa ny do po sia da ne go
przez na byw cę no śni ka. Po więk sze nie li nii płu -
gów od śnież nych PU -S o ko lej ne mo de le to do -
sko na ły przy kład, jak Pro nar po sze rza ofer tę ma -
szyn ko mu nal nych o no we kon struk cje, wzbo ga -
co ne o naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne.
Tym sa mym fir ma kompletuje ofer tę pro duk tami,
któ re nie tyl ko róż nią się wiel ko ścią, ale tak że
stop niem za awan so wa nia tech no lo gicz ne go, da -
jąc przed się bior com wybór i do sto so wa nia sprzę -
tu do po sia da nych no śni ków.

a Pług PRO NAR PU -S34HL
jest naj więk szy w tej se rii.
Płu gi wy róż nia ją się in no wa -
cyj ną tech no lo gią pro duk cji
od kład ni cy ze spe cjal ne go
ro dza ju two rzy wa, któ re po -
wo du je, że po jej znie kształ -
ce niu wra ca ona do pier wot -
ne go kształ tu

a W mo de lu PU -S27HL tak, jak
i w po zo sta łych płu gach, za -
sto so wa no roz wią za nia chro -
nią ce przed uszko dze niem
od śnie ża ną na wierzch nię
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Oczy wi ście jak co ro ku znacz na część prze tar -
gów na utrzy ma nie dróg od by wa, a w za sa dzie
roz strzy ga, tuż przed ter mi nem go to wo ści. W tym
okre sie do staw cy sprzę tu mu szą być już przy go -
to wa ni na sto pro cent, dla te go też po sy py war ki
ofe ro wa ne przez spół kę DO BRO WOL SKI są bu -
do wa ne mo du ło wo. Daje to możliwość, by na eta -
pie mon ta żu skom ple to wać po sy py war kę we dług
specyfikacji wynikającej z in dy wi du al nych po -
trzeb konkretnego klien ta. 
W tym ro ku fir ma ofe ru je dwa pod sta wo we mo -
de le po sy py wa rek – SOL KA i ORION. Ro dzi nę po -
sy py wa rek SOL KA two rzą ste ro wa ne elek trycz nie
o mniej skom pli ko wa nej kon struk cji. Po sy py war -
ka SOL KA prze zna czo na jest szcze gól nie do pra -
cy na dro gach niż szej ka te go rii, gdzie nie wy ma -
ga się pre cy zyj ne go do zo wa nia środ ka po sy pu -
ją ce go. Do utrzy ma nia zi mo we go dróg o pod wyż -
szo nym stan dar dzie słu żą po sy py war ki z ro dzi ny
ORION. Po sy py war ka o wyż szym stan dar dzie wy -
po sa żo na jest w pul pit z wy świe tla czem cie kło -
kry sta licz nym. Za da ne pa ra me try utrzy my wa ne
są wzglę dem pręd ko ści po jaz du. Pul pit umoż li -
wia zgra nie wszyst kich mo ni to ro wa nych pa ra me -
trów na no śnik pen dri ve lub kar tę SD. Moż li wy
jest też wy druk pa ra me trów na spe cjal nej dru kar -
ce pod łą cza nej bez po śred nio do pul pi tu po przez
złą cze USB. Po sy py war ka ORION to wy rób zna -
ny już od kil ku lat, spraw dzo ny w róż nych wa run -

kach i cie szą cy się bar dzo do brą opi nią użyt kow -
ni ków, za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz nych. 
Z uwa gi na ostat nio dość krót kie se zo ny zi mo -
we – co ma znacz ny wpływ na opła cal ność za ku -
pu sprzę tu – fir ma DO BRO WOL SKI wpro wa dzi ła
na ry nek po sy py war ki, któ re mo gą być wy ko rzy -
sty wa ne przez ca ły rok. Stan dar do wa po sy py war -
ka ORION zy ska ła jesz cze do dat ko wą funk cję re -
mon te ra, co umoż li wia wy ko ny wa nie drob nych
prac na praw czych w se zo nie let nim. To dość po -
pu lar ne roz wią za nie w kra jach za chod nich, jed -
nak u nas do tej po ry jesz cze nie wy ko rzy sty wa -
ne. Nic nie stoi jed nak na prze szko dzie, aby przy -
ję ło się tak że w Pol sce.
Oprócz po sy py wa rek w ofer cie fir my znaj du je się
ca ła ga ma płu gów od śnież nych. Każde z narzędzi
może zostać zamon to wa ne na sa mo cho dach już
od 3.500 kg DMC. Firma DO BRO WOL SKI zajmuje
się produkcją nie tylko ty po wych płu gów pa tro lo -
wych, ale także i tych  w wersjach przeznaczonych
do za dań spe cjal nych. Oprócz tego w ofercie firmy
dostępne są płu gi seg men to we, z po dwój nym le -
mie szem, a tak że cięż kie płu gi lot ni sko we. 
Bliż sze szcze gó ły ofer ty fir my DO BRO WOL SKI
otrzy mać moż na od pra cow ni ków jej dzia łu han -
dlo we go. Z ca ło ścią ofer ty za po znać się moż -
na na to miast od wie dza jąc stro nę in ter ne to wą:
www.do bro wol ski.com.pl 

W firmie DOBROWOLSKI 
o zimowym utrzymaniu myślą także w upały!
DO BRO WOL SKI Sp. z o.o. na le ży do ści słe go gro na czo ło wych pro du cen tów sprzę tu do zi -
mo we go utrzy ma nia dróg. W ofer cie fir my znaj du je się sze ro ka ga ma naj wyż szej ja ko ści płu -
gów i po sy py wa rek, któ re mo gą być mon to wa ne na pod wo ziach od 3.500 do 32.000 kg DMC.
Już na po cząt ku te go ro ku roz po czę to przy go to wa nia do no we go se zo nu zi mo we go, tak by
spro stać po trze bom jak naj więk szej rze szy użyt kow ni ków. 

a Po sy py war ka ORION to wy -
rób cie szą cy się bar dzo do -
brą opi nią użyt kow ni ków

s O zi mo wym utrzy ma niu w fir mie
DO BRO WOL SKI my ślą z od -
po wied nim wy prze dze niem
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Schmidt, ja ko fir ma dzia ła ją ca na ca łym świe cie i dys po nu ją ca
mię dzy na ro do wym ser wi sem, do zwal cza nia go ło le dzi oferuje
in dy wi du al ne roz wią za nia. No wo cze sne po sy py war ki, wy po sa -
żo ne w elek tro nicz ny układ ste ro wa nia, gwa ran tu ją uzy ski wa -
nie wy jąt ko wo do kład nej gę sto ści oraz rów no mier no ści po sy -
py wa nia. Mo du ło wy sys tem bu do wy umoż li wia skon fi gu ro wa -
nie po sy py war ki od po wia da ją cej in dy wi du al nym, spe cy ficz nym
po trze bom i wy ma ga niom. Po szcze gól ne ele men ty wy ko na ne
z wy so kiej ja ko ści two rzy wa sztucz ne go i ze sta li szla chet nej
za pew nia ją dłu gą ży wot ność po sy py war ki, co jest waż nym kry -
te rium w przy pad ku od sprze da ży urzą dze nia. Od po wied nią po -
sy py war kę Schmidt a moż na do brać do każ de go po jaz du;
w wie lu przy pad kach moż na ją bez pro ble mo wo do pa so wać
rów nież w przy pad ku zmia ny po jaz du. Du ży asor ty ment po -
sy py wa rek o po jem no ści zbior ni ka za sad ni cze go od 0,6
do 12,0 m3 umoż li wia dokonanie wła ści wego wyboru sprzę tu.
Jed nak jesz cze sku tecz niej sze, a przede wszyst kim eko no micz -
niej sze w wal ce z go ło le dzią mo gą być po le war ki. Na pew no
są one in te re su ją cą pro po zy cją dla od po wie dzial nych za zi mo -
we utrzy ma nie dróg w Pol sce, zwłaszcza bio rąc pod uwa gę
ostat nie zi my. Nie wiel kie opa dy śnie gu za to sil ne mro zy wy -
wo ły wa ły zja wi sko go ło le dzi, a przy jej zwal cza niu naj le piej
spraw dzi się za pro jek to wa na spe cjal nie do roz py la nia so lan ki
na dro gach po le war ka. Za le tą tej me to dy jest ogra ni cze nie zu -
ży cia so li, co wpły wa na niż sze kosz ty, a do dat ko wo sto so wa -
nie jej jest przy ja zne śro do wi sku na tu ral ne mu. Zwłasz cza, że
prze pro wa dza ne są te sty w ce lu re duk cji ob cią że nia drob nym
py łem, w wy ni ku któ rych pro po nu je się roz py la nie chlor ku wap -
nia, któ ry dzia ła wią żą co i drob ny pył przy le pia się do po -
wierzch ni pa sa dro go we go. Po le war ka Stra liq fir my Schmidt
przy sto so wa na jest do eks plo ata cji z wiel ko ga ba ry to wy mi po -
jaz da mi trans por to wy mi i wy ko rzy stu je no wą 3-pa smo wą tech -
no lo gię roz py la nia. Wy so kiej ja ko ści zbior ni ki z po li ety le nu na -
da ją się do ob słu gi wszel kie go ro dza ju środ ków prze ciw o blo -
dze nio wych. Dzię ki po jem no ści zbior ni ka w za kre sie od 7.500
do 15.000 li trów moż li we jest rów no cze sne roz py la nie na trzech
pa sach dro go wych. Sze ro kość roz py la nia moż na do sto so wać
in dy wi du al nie do każ de go pa sa dro go we go (3,5 me tra). Ope -
ra tor mo że tak że re gu lo wać sze ro kość ro bo czą co 1 m. Kom -
for to wą ob słu gę po le war ki Stra liq umoż li wia pul pit ste ru ją -
cy ES. Ser cem sys te mu do zo wa nia jest pom pa mem bra no wa
(maks. 295 l/min) lub pom pa od środ ko wa (maks. 700 l/min).
Roz twór so li roz dzie la ny jest z ty łu po jaz du po przez róż ne dy -
sze prze pły wo we. Sta no wi to gwa ran cję sta łe go ci śnie nia i po -
zwa la ogra ni czyć po wsta wa nie mgły.
Cał ko wi tą no wość w ofer cie fir my Schmidt sta no wi Com bi So liq
Flex – urządzenie, któ re bły ska wicz nie mo że prze mie nić się
z po sy py war ki sub stan cji sta łych w po le war kę so lan ki. Ta no wa
kon cep cja opie ra się na wy ko rzy sta niu prze strze ni zbior ni ka
na ma te riał su chy (sól) po sy py war ki Stra tos, do „wy peł nie nia”
roz two rem so lan ki. Za leż nie od kon fi gu ra cji po jem ność ukła du
so lan ki za wie ra się w za kre sie od 5.350 do 13.750 li trów. 

Roz wią za nia fir my Schmidt w ce lu za pew nie nia bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro gach tak że w wa run kach zi mo wych to
nie tyl ko ma szy ny, ale tak że spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie
po ma ga ją ce fir mom od po wie dzial nym za zi mo we utrzy ma nie
dróg w opty mal nym za rzą dza niu sprzę tem mar ki Schmidt.
Opro gra mo wa nie umoż li wia nie tyl ko sku tecz ną re ali za cję za -
dań zwią za nych z za pew nie niem wa run ków do bez piecz nej
jaz dy, ale tak że po ma ga zop ty ma li zo wać efek ty fi nan so we.
Jest to moż li we, gdyż ASH SmartCare to pro gram, któ ry mię -
dzy in ny mi po ma ga kie row com, wy zna cza jąc opty mal ną tra sę
prze jaz du. To po zwa la na eko no micz ne zu ży cie pa li wa na wet
w naj bar dziej wy ma ga ją cych wa run kach ru chu dro go we go.
Z ko lei sys tem ThermoLogic sta le i au to ma tycz nie do pa so wu -
je ilość so li do tem pe ra tu ry na wierzch ni. Ilość uży te go środ ka
jest dzię ki te mu za wsze od po wied nio do bra na za rów no
pod ką tem bez pie czeń stwa na dro dze, jak i mak sy mal nej sku -
tecz no ści dzia ła nia. W efek cie moż na za osz czę dzić do 15%
ma te ria łu od mra ża ją ce go, a to ozna cza niższe kosz ty i mniej -
sze obciążenie śro do wi ska na tu ral nego. 
To tyl ko nie któ re ko rzy ści z wy ko rzy sty wa nia ASH SmartCare.
Po za tym pro gram, dzię ki te le ma tycz nej plat for mie DMI (Da ta
Mi ning In no va tors), po zwa la śle dzić ma szy ny on li ne w cza -
sie rze czy wi stym. Po jaz dy są wy po sa żo ne w na daj nik GPS
i sys te my kon tro li da nych. To po zwa la na płynny prze pływ in -
for ma cji do głów ne go ser we ra. Stąd dzię ki spe cjal ne mu mo -
du ło wi moż na wy słać swo im pra cow ni kom ko mu ni kat o tym,
kie dy i jak ma ją wy ko nać kon kret ne za da nie. Opro gra mo wa -
nie do stęp ne jest w trzech wer sjach – pod sta wo wej, pre mium
i expert. Ko rzy sta nie z każ dej z nich po zwa la na opty ma li za cję
pra cy, sku tecz ne za rzą dza nie flo tą po jaz dów i stwo rze nie kom -
plek so wej do ku men ta cji pra cy.

www.aebi-schmidt.pl

Jak sku tecz nie wal czyć z go ło le dzią?
Ostat ni mi cza sy zi my w Pol sce cha rak te ry zu ją się nie wiel ki mi opa da mi śnie gu. Z te go po wo -
du naj więk szym pro ble mem dla dro go wców oka zy wa ła się wal ka z go ło le dzią. Do zma gań
z tym nie ko rzyst nym zja wi skiem uży wa się naj czę ściej po sy py wa rek, ale naj sku tecz niej szą
bro nią oka zać się mo gą po le war ki mar ki Schmidt Stra liq oraz Com bi So liq Flex.

a Posypywarki/polewarki rodziny Stratos spraw dzają się w każ dych, na wet naj trud -
niej szych wa run kach, dzię ki cze mu cie szą się bar dzo do brą opi nią użyt kow ni ków
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Na te go rocz nych tar gach Wod -Kan
w Byd gosz czy spół ka GA MON pre zen to -
wa ła po jazd ty pu GA MON PCK 6. Wy po -
sa żo no go w wy się gnik oraz ko ło wrót
prze zna czo ny jest do czysz cze nia wpu -
stów ulicz nych, a tak że ci śnie nio we go
my cia ka na łów i przy ka na li ków.
Mo że być wy ko rzy sty wa ny do udraż nia -
nia wo dą pod wy so kim ci śnie niem ka na -
łów, z jed no cze sną moż li wo ścią od sy sa -
nia nie czy sto ści do zbior ni ka osa du. Po -
za tym do sko na le spraw dza się
przy opróż nia niu szamb, od stoj ni ków
i róż ne go ro dza ju zbior ni ków bez od pły -
wo wych. Zresz tą dzię ki swym pa ra me -
trom i po za mon to wa niu na den ni cy bęb -
na na wąż DN19 (wy chyl ne go na pro mie -
niu 1.100 mm, z au to ma tycz nym ukła da -
czem i licz ni kiem wy su wu) spraw dzi się
we wszyst kich za da niach, w któ rych wy -
ma ga ne jest pod ci śnie nio we opróż nia nie
zbior ni ków lub apli ka cja wo dy pod du -
żym ci śnie niem, jak do przy ka na li ków
oraz ka na łów o śred ni cy do 300 mm.
Dwu ko mo ro wy, cy lin drycz ny zbior nik

po jaz du wy ko na ny jest z od por nej sta li
wę glo wej o gru bo ści 6 milimetrów. Je -
go po jem ność to 6 m3 z cze go ko mo ra
na wo dę czy stą ma po jem ność 1 m3,
resz tę ob ję to ści zaj mu je ko mo ra wo dy
brud nej i osad.
Istot ny ele ment za bu do wy sta no wi wy -
się gnik z ko ło wro tem na wąż ssaw ny.
Na pę dza ny hy drau licz nie mo że być ste -
ro wa ny za rów no dro gą ra dio wą, jak
i ręcz nie. Umiej sco wio ny jest ho ry zon tal -

nie na gó rze zbior ni ka, a wy po sa żo no go
w ru rę ssaw ną o śr. DN 110. 
Ele men ty ukła du wy so ko ci śnie nio we -
go – w tym wę że ci śnie nio we, fil try
przed wstęp ne i wtór ne oraz układ od po -
wie trza ją cy – wy ko na ne są z ma te ria łów
wy so kiej ja ko ści. Po nad to układ wy so ko -
ci śnie nio wy wy po sa żo ny jest w prze -
dmuch pneu ma tycz ny ele men tów ukła -
du wod ne go i wę ży. Z ko lei urzą dze nie
grzew cze, wy mu sza ją ce obieg wo dy
przez wszyst kie prze wo dy w ukła dzie za -
mknię tym z rów no cze snym jej pod grze -
wa niem, po zwa la na pra cę przy tem pe -
ra tu rze do -15°C. Na to miast pom pa wo -
dy za bez pie czo na jest przed pra cą
na su cho i nad mier nym wzro stem ci śnie -
nia. Jej wy daj ność wy no si 61 litrów na
minutę, a ci śnie nie to 150 bar.
W skład za bu do wy wcho dzi jesz cze
służący do prac po moc ni czych pi sto let
wod ny  z dwie ma dy sza mi. Po za tym wy -
go spo da ro wa no miej sce na wę zeł sa ni -
tar ny cie płą i zim ną wo dą, po jem nik
na śmie ci oraz in żek tor.

Spół ka DO BRO WOL SKI to ści sła czo łów -
ka pol skich pro du cen tów po jaz dów ko -
mu nal nych. Wśród nich wy róż nia ją się
mo de le se rii SSC, któ re są prze zna czo ne
do czysz cze nia ka na li za cji o śred ni cy
od 50 do 1.000 mm. Zo sta ły one za pro -
jek to wa ne z uwzględ nie niem naj now -
szych tech no lo gii, a naj bar dziej po pu lar -
ny mo del, to za bu do wa ssą co -płu czą ca
SSC8 -K. Zbior nik ma łącz ną po jem -

ność 8 m3, moż na go po dzie lić w spo sób
od po wia da ją cy po trze bom klien ta. Za sto -
so wa nie po daj ni ka ka se to we go zmniej -
sza ma sę cał ko wi tą po jaz du, a przede
wszyst kim wpły wa na wy so kość po jaz du,
miesz czą cą się w gra ni cach do 3,4 m.
Dłu gość wę ża ssą ce go ja ki mie ści się
w ka se cie wy no si 16 metrów. Ta ka dłu -
gość za pew nia ssa nie nie czy sto ści z głę -
bo ko ści do 8 metrów bez ko niecz no ści
łą cze nia wę ża. W przy pad ku po trze by
sko rzy sta nia z więk szej dłu go ści wę ża
ssą ce go po le wej stro nie po jaz du zo stał
za in sta lo wa ny spe cjal ny ste laż umoż li -
wia ją cy prze wóz krót szych od cin ków wę -
ży. Ste laż jest uchyl ny co znacz nie uła -
twia mon taż i de mon taż tych wę ży. Ta kie
roz wią za nie zo sta ło do ce nio ne przez
klien tów, któ rzy pod kre śla ją, że ten sto -
sun ko wo drob ny szcze gół znacz nie uła -
twia pra cę pra cow ni ków ob słu gi. Wy się -
gnik wę ża ssą ce go za bu do wa ny jest
na tyl nej den ni cy z prze su nię ciem osi
wzdłuż nej po jaz du o oko ło 800 mm. Da -
je to moż li wość za się gu pra cy wę żem
ssą cym na od le głość do 4.250 mm od tej
osi na pra wą stro nę po jaz du. Stan dar do -
wo sto so wa ne są na pę dy wszyst kich

ukła dów hy drau licz nych od przy staw ki
sil ni ko wej. Zde cy do wa no się na za sto so -
wa no ta kie go roz wią za nia po nie waż jest
ono bez a wa ryj ne. Po za tym w po rów na -
niu ze skrzy nią roz dziel czą za pew nia
znacz nie lep sze wa run ki eko no micz ne.  
Fir ma stosuje w swych po jaz dach pom py
ci śnie nio we i kom pre so ry re no mo wa nych
pro du cen tów.  Po jaz dy SSC8 -K stan dar -
do wo wy po sa żo ne są we wcią gar kę du żą
z wę żem ci śnie nio wym o śred ni cy 1ca la
i dłu go ści 120 metrów, a tak że w wcią gar -
kę ma łą, na któ rej na wi nię ty jest wąż ci -
śnie nio wy o śred ni cy 0,5 ca la i dłu go ści 60
me trów bie żą cych. Do dat ko wo sto so wa -
ne jest ste ro wa nie ra dio we. 
Na czas pra cy w se zo nie zi mo wym za bu -
do wa ssą co -płu czą ca SSC8 -K wy po sa żo -
na jest w sys tem re cyr ku la cji wo dy.
W czę ści wod nej zbior ni ka umiesz czo ny
jest wy mien nik cie pła, któ ry sta le utrzy -
mu je tem pe ra tu rę wo dy umoż li wia jąc pra -
cę w tem pe ra tu rach do -15°C na ze -
wnątrz. Bar dzo waż nym ele men tem te go
sys te mu jest do dat ko wa pom pa wod na
za pew nia ją ca re cyr ku la cję pod grza nej
wo dy przez pom pę wod ną oraz wszyst kie
wę że ci śnie nio we, tak że w cza sie jaz dy. 

GA MON PCK 6 – uni wer sal ny czy ści ciel

Najwyższa jakość w przystępnej cenie

a W sto isku fir my DOBROWOLSKI o za bu do wie ssą co -
-płu czą cej SSC8 -K i in nych po jaz dach moż na by ło
roz ma wiać z (sto ją od le wej): Zbi gniew Pro boszcz
me na dżer ds. eks por tu, Ro bert Me sjasz dy rek tor
han dlo wy ryn ku pol skie go, Ma riusz Mi szew ski, no wy
dy rek tor za rzą dza ją cy i Da riusz Za goz da, han dlo wiec

a Pre zen to wa na w Byd gosz czy za bu do wa by ła za mon -
to wa na na pod wo ziu sa mo cho du Re nault D 16 MED.
P4x2 250E6. Do pusz czal na Ma sa Cał ko wi ta to 16 ton,
a moc sil ni ka wy no si 185 KM
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Cie ka wą eks po zy cję po jaz dów za pre zen -
to wa ła pod czas tej edy cji tar gów Wod -Kan
spół ka Müller Pol ska, przed sta wi ciel zna -
ne go pro du cen ta spe cja li stycz nych za -
bu dów MÜLLER Umwelt tech nik. 
Do świad czo ny pro du cent zda jąc so bie
spra wę, że czę ste, re gu lar ne kon tro le
i in spek cje, wy ma ga ją sprzę tu, któ ry nie
tyl ko speł nia tech nicz ne wy mo gi, ale też
umoż li wia re duk cję kosz tów zwią za nych
z zu ży tą wo dą, kon stru uje po jaz dy, któ -
re łą czą obie te ce chy. Dla te go po jaz dy
do wy so ko ci śnie nio we go czysz cze nia,
po sia da ją też sys tem od zy sku wo dy. Po -
za tym re duk cji kosz tów sprzy ja do pa so -
wa nie po jaz dów do po trzeb po szcze gól -
nych klien tów. A in dy wi du al ne po dej ście
jest moż li we dzię ki bo ga te mu do świad -
cze niu kon struktorskiemu. W re zul ta cie
po wsta ją za awan so wa ne tech no lo gicz -
nie po jaz dy, któ re gwa ran tu ją opty mal ne
efek ty eko no micz ne.
– Zde cy do wa li śmy się na pre zen ta cję
w Byd gosz czy tych wła śnie po jaz dów ze
wzglę du na uni katowość roz wią zań, ja kie

zo sta ły uży te przy ich pro jek to wa niu. Zresz -
tą zo sta ły one do ce nio ne za rów no przez
klien tów, jak i świa to wych eks per tów. War -
to bo wiem za zna czyć, że po jazd spe cjal ny
MÜLLER Ca nal ma ster F130E WA I z ra mie -
niem tan de mo wym FRON TLI NER o za się -
gu 7m otrzy mał na gro dę VAK – In no wa cyj -
ność Ro ku 2018 – za sys tem za rzą dza nia
pra cą MÜLLER Umwelt tech nik Cock -
pit – pod kre śla Krzysz tof Mi choń dy rek -
tor/pro ku rent w spół ce Müller Pol ska.
War to też wie dzieć, że za bu do wy
MÜLLER mo gą być mon to wa ne na po -
jaz dach dwu, trzy lub czte ro osio wych.
Dru gim po jaz dem na sto isku fir my był
ka me ro wóz do te le wi zyj nej in spek cji sie -
ci ka na li za cyj nych RAUSCH RCA 4.0.
Sys tem zo stał wy po sa żo ny w ka me ry
do ba da nia ka na łów głów nych, a tak że
jednostkę umoż li wia ją cą in spek cję przy -
łą czy z ka na łu głów ne go na od le głość
aż 60 m. War to za uwa żyć, że ka me -
ry – głów na i sa te li tar na – pra cu ją w tech -
nol gii FullHD, co znacz nie po pra wia ja -
kość ob ra zu, a tym sa mym zwięk sza do -

kład no ść oglę dzin kon tro lo wa ne go ob -
sza ru. Po za tym sa mo chód jest wy po sa -
żo ne we wła sne stu dio umoż li wia ją ce
ob rób kę prze ka zy wa ne go ob ra zu od ra -
zu po wy ko na niu po mia ru oraz w kom -
plet ny ze staw ele men tów nie zbęd nych
do sa mo dziel nej re ali za cji in spek cji.

W Byd gosz czy spół ka ME PRO ZET
z Ko ścia na za pre zen to wa ła no wy po -
jazd. Po wi nien on za in te re so wać przede
wszyst kim za rząd ców od po wie dzial -
nych za pie lę gna cję zie le ni miej skiej.
No wo ścią jest bo wiem ze staw słu żą cy
do pod le wa nia zie le ni miej skiej. W za -
sa dzie mo gło by się wy da wać, że w tak
ba nal nej czyn no ści jak pod le wa nie ro -

ślin nie ma nic ta kie go, cze mu war to po -
świę cać czas i uwa gę. Tym cza sem oka -
zu je się, że pod le wa nie ro ślin – szcze -
gól nie pod czas su szy, któ ra pa nu je
w tym ro ku w Pol sce – dla wie lu sa mo -
rzą dów ge ne ru ją bar dzo po waż ne kosz -
ty. Dla te go każ da pro po zy cja ogra ni -
cza ją ca kosz ty z tym zwią za ne jest cen -
na i mu si wzbu dzać za in te re so wa nie sa -
mo rzą dow ców. A kon struk cja ze sta wu
pro po no wa ne go przez ME PRO ZET,
umoż li wia tak że ogra ni cze nie zu ży cia
wo dy. – Po mysł na skon stru owa nie ze -
sta wu po wstał w od po wie dzi na za po -
trze bo wa nie klien tów, któ rym nie zbęd na
by ła pom pa umoż li wia ją ca wy ko rzy sty -
wa nie zbior ni ka na wo dę pit ną tak że
w in nych ce lach niż tyl ko jej do wóz. Pro -
blem tkwił w tym, że sam zbior nik zgod -
nie z nor mą po zwa la wy twa rzać ci śnie -
nie wo dy do pół ba ra, a to zde cy do wa -
nie za ma ło, by na przy kład móc wy ko -
rzy sty wać go do pod le wa nia ro ślin na -
wet zwy kłym wę żem ogrod ni czym. Z te -
go po wo du na le ża ło wy po sa żyć go
w od po wied nią pom pę, któ ra po zwa la -
ła by uzy skać po żą da ne pa ra me try.
Skon stru owa ny przez nas ze staw da je

ta ką moż li wość, gdyż za sto so wa -
na pom pa z na pę dem hy drau licz nym
zwięk sza ci śnie nie ro bo cze do sze ściu
ba rów, co wy star cza do sku tecz ne go
pod le wa nia, na wet przy uży ciu dłu gich
wę ży i spe cja li stycz nych koń có wek, jak
lan ce czy zra sza cze – tłu ma czy Mar cin
Mar ci niak, głów ny kon struk tor w fir -
mie ME PRO ZET Ko ścian.
W skład kom plet ne go ze sta wu wcho dzi
zbior nik na wo dę pit ną,  na pę dza na sil -
ni kiem  pom pa od środ ko wa i dłu gi
na dwadziścia me trów wąż na zwi ja ku.
Do te go moż na za mó wić od po wied nie
koń ców ki, takie jak pi sto let i lan ce, dy -
sze, zra sza cze, roz py la cze. Pro du cent
ra dzi decydować się na peł en ze staw
wraz ze zbior ni kiem, ale jednocześnie
za pew nia, że stosować można z nim tak -
że  pro du ko wa ne wcze śniej zbior ni -
ki. – Naj więk sze oszczęd no ści dla klien -
tów są w moż li wo ści wy ko rzy sta nia zbior -
ni ka wo dy pit nej do róż nych ce lów. Po za
tym ze staw za pew nia pra cę cią głą, a wy -
twa rza ne ci śnie nie prze wyż sza te uzy ski -
wa ne od kla sycz ne go kom pre so ra. Po za
tym dzię ki nie mu zu ży je my zde cy do wa nie
mniej wo dy – do da je Mar cin Mar ci niak.

Zaawansowane technicznie, ale proste w obsłudze

Efektywny i przyjazny dla środowiska

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

a W Bydgoszczy firmę Müller Pol ska reprezentowali dy rek tor
ser wi su Da wid Sob czyk, prezes zarządu dr Vol kwin Müller
oraz dy rek tor-pro ku rent Krzysz tof Mi choń 
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Po pu lar ność i za ufa nie do mar ki Pal fin ger wy ni -
ka z doskonałych parametrów urzą dzeń. Nie bez
znaczenia jest też ich trwałość  zapewniona
dzięki spe cja li stycz nemu za bez pie cze niu an ty -
ko ro zyj nemu POP (Pal fin ger Ori gin Pro tect),
na któ re skła da się pia sko wa nie, od tłusz cza nie,
ma lo wa nie pod kła do we i elek tro sta tycz ne.
Uproszenie ob słu gi serwisowej to tak że zysk
klien ta, któ ry nie mu si oba wiać przestojów. 
Kon struk to rzy Pal fin ge ra nie za po mnie li tak że
o no wo cze snych roz wią za niach zwięk sza ją cych
er go no mię i bez pie czeń stwo pra cy. Do bry przy -
kład sta no wi tu układ BI SPE ED do sto so wu ją cy
pręd kość pra cy ha ka do kon kret nych wa run ków.
Dzię ki nie mu, z pu stym kon te ne rem lub bez nie -
go, pręd kość po wro tu ra mie nia ha ka mo że być
więk sza, co prze kła da się na więk szą zy skow -
ność okre śla ną licz bą wy ko na nych kur sów. 
Za dba no tak że o opty ma li za cję ostat niej fa zy
za ła dun ku po le ga ją cej na po sa do wie niu kon te -
ne ra na ra mie. Sys tem Soft Stop za po bie ga de -
gra du ją ce mu ude rza niu kon te ne ra o ra mę oraz
po wsta wa niu uciąż li we go ha ła su. Po za tym ste -
ro wa nie ha kow cem od by wa się z ka bi ny, a to
prze wyż sza roz wią za nia bra mo we, wy ma ga ją -
ce więk sze go za an ga żo wa nia kie row cy. Do dat -
ko wo Pal fin ger ofe ru je aż sie dem ro dza jów ki -
ne ma ty ki ra mie nia, dzię ki cze mu speł nia wy ma -
ga nia wszyst kich eu ro pej skich stan dar dów: NF,
DIN, CHEM, DIN ACTS, SCAN.
Du żym uzna niem użyt kow ni ków cie szy się urzą -
dze nie ha ko we Pal fin ger Po wer P20 o zdol no ści
za ła dun ko wej 20 ton. Dzię ki za sto so wa niu wy -
so ko ga tun ko wych sta li drob no ziar ni stych kon -
struk to rom Pal fin ge ra uda ło się ob ni żyć ma sę
wła sną ha kow ca do za le d wie 2.100 kg. W za sad -
ni czy spo sób wpły wa to na wzrost cał ko wi tej ła -
dow no ści po jaz du przy jed no cze snym zre du ko -
wa niu zu ży cia pa li wa, co jest szcze gól nie od czu -
wal ne pod czas prze jaz dów „na pu sto”.

Prze gu bo we ra mię ha kow ca przy da je się
przy za ła dun ku ni skich kon te ne rów, na przy kład
w nie wy so kich ha lach czy pod ziem nych ga ra -
żach. Bio rąc pod uwa gę ro sną cą urba ni za cję
miast i ogra ni czo ną po wierzch nię na kon te ne ry
ko mu nal ne, mo że to być bar dzo cie ka wa pro po -
zy cja dla firm dzia ła ją cych w mia stach. Prze gu -
bo we ra mię uła twia tak że po bie ra nie dłuż szych
kon te ne rów bez po trze by moc ne go „za dzie ra -
nia” ich do gó ry. Je że li ta ki kon te ner po sia da wy -
so ko umiesz czo ny śro dek cięż ko ści, mo że to
być na wet nie bez piecz ne. In ną za le tą PO WER
A jest opcja po dej mo wa nia po jem ni ków z po zio -
mu znaj du ją ce go się po ni żej po zio mu po jaz du. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Gra co bierze na hak

a Gra co ofe ru je peł ną ga mę
usług zwią za nych z na by -
ciem urzą dzeń za ła dun ko -
wych. Fir ma spe cy fi ku je,
sprze da je, mon tu je, ser wi -
su je i do star cza ma te ria ły
eks plo ata cyj ne

f Bar dzo czę sto ra mię za ła -
dow cze jest mon to wa ne
na jed nym pod wo ziu ra zem
z np. żu ra wiem do zło mu.
Na zdję ciu obok MAN
TGS 28.440 z za mon to wa -
nym żu raw Ep si lon ty pu
Q150Z96 oraz urzą dze niem
ha ko wym Pal fin ger T20

Po jaz da mi naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny mi w pra cach ko mu nal nych są ha kow ce. I nie ma w tym ni -
cze go dziw ne go, po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du cię ża ro we go z ra mie niem za ła dow czym oka za -
ło się sku tecz nym spo so bem nie tyl ko na przy spie sze nie prac, ale tak że podniesienie ich efek tyw -
ności. War to więc bli żej za po znać się z moż li wo ścia mi ha kow ców ofe ro wa nych przez fir mę Gra co.

s W za kła da niu kon te ne ra
operatora wspo ma ga funk cja
Soft Stop au to ma tycz nie spo -
wal nia ją c dzia ła nie urzą dze -
nia przy zbli ża niu się do po -
ło że nia trans por to we go
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Elek tro mo bil ność jest dziś na pierw szym miej -
scu w stra te gii ener ge tycz nej Re nault Trucks, je -
śli cho dzi o zrów no wa żo ny trans port miej ski.
Po jaz dy o ze ro wej emi sji spa lin po mo gą za cho -
wać ja kość po wie trza, ogra ni czą efek ty ocie ple -
nia kli ma tu, zmniej szą po ziom ha ła su. W przy -
szło ści po jaz dy elek trycz ne bę dą je dy ny mi
środ ka mi trans por tu, któ re bę dą mo gły po ru -
szać się po cen trach miast.
Od ro ku 2009 Re nault Trucks in we stu je po kaź -
ne środ ki w ba da nia i roz wój w za kre sie elek tro -
mo bil no ści, w tym przede wszyst kim w te sty
w wa run kach rze czy wi stych. Biorą w nich udział

POJAZDY KOMUNALNE
www.renault-trucks.pl

w pełni elektryczne po jazdy te sto we w seg men -
cie od 12 do 16 ton (szyb ka dys try bu cja w fir -
mach spedycyjnych) – po zwo li ły ze brać klu czo -
we in for ma cje na te mat ich eks plo ata cji, za cho -
wa nia ba te rii, in fra struk tu ry ła do wa nia i ob słu gi
po jaz dów elek trycz nych.
Do dat ko wo od 2010 ro ku Re nault Trucks ma
w ofer cie, po jazd elek trycz ny Ma xi ty 4,5 t. „Wpro -
wa dze nie do sprze da ży po jaz du elek trycz ne go
Ma xi ty po zwo li ło nam przy go to wać sieć dys try -
bu cyj ną do sprze da ży, ob słu gi i na pra wy po jaz -
dów elek trycz nych” tłu ma czy François Sa voye,
dy rek tor ds. Stra te gii efek tyw no ści ener ge tycz nej
Re nault Trucks. „Dziś i w prze ci wień stwie do 2010
ro ku, na sze po jaz dy elek trycz ne ma ją per spek ty -
wę kon ku ren cyj nej eko no micz no ści”.
Nie wąt pli wym wspar ciem w zro zu mie niu za sad
eks plo ata cji i ryn ku są rów nież ba da nia i dzia ła -
nia prze pro wa dza ne w ra mach gru py Vo lvo, te -
sto wa ne tech no lo gie i sil ne sy ner gie mię dzy jed -
nost ka mi gru py, któ re tak jak na przy kład au to -
bu sy pro du ku ją po jaz dy w peł ni elek trycz ne.
Osią gnię te dzię ki te mu ogrom ne oszczęd no ści,
po zwa la ją Re nault Trucks wpro wa dzić do sprze -
da ży eko no micz ną ga mę po jaz dów elek trycz -
nych już w ro ku 2019.
Li nia pro duk cyj na po jaz dów w 100% elek trycz -
nych jest w trak cie przy go to wań w fa bry ce Re -
nault Trucks w Bla invil le -sur -Or ne w Nor man dii.

Elek trycz ne Re nault Trucks 
wejdą do sprze da ży w przy szłym ro ku
Ba zu jąc na po nad dzie się cio let nim do świad cze niu w te stach po jaz dów w peł ni elek trycz nych
w wa run kach rze czy wi stych eks plo ata cji, Re nault Trucks ogła sza wpro wa dze nie do sprze da ży
w ro ku 2019 ga my po jaz dów elek trycz nych. Te w stu pro cen tach elek trycz ne po jaz dy, prze zna -
czo ne do pra cy w ob sza rze miej skim i pod miej skim, bę dą pro du ko wa ne se ryj nie w fa bry ce Re -
nault Trucks Bla invil le -sur -Or ne w Nor man dii.

a Te sty Re nault Trucks po zwo li -
ły ze brać klu czo we in for ma cje
na te mat eks plo ata cji, za cho -
wa nia ba te rii, in fra struk tu ry ła -
do wa nia oraz ob słu gi ser wi so -
wej po jaz dów elek trycz nych

s Jest co raz bar dziej praw do -
po dob ne, że w przy szło ści
po jaz dy elek trycz ne mo gą
być je dy ny mi środ ka mi trans -
por tu, któ re bę dą mo gły po ru -
szać się po cen trach miast
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KOMPONENTY

Spe cy ficz ne wa run ki to wa rzy szą ce wie lu pra -
com ko mu nal nym spra wia ją, że o ich po wo dze -
niu w rów nym stop niu de cy du ją róż ne czyn ni -
ki. Dla te go przed się bior cy dzia ła ją cy w tym
sek to rze mu szą brać pod uwa gę tak że uni kal -
ne pa ra me try, ja ki mi mu szą się cha rak te ry zo -
wać ma szy ny wy ko rzy sty wa ne przy ich wy ko -
ny wa niu. A wła ści wie do bra na ma szy na to ma -
szy na z od po wied nim ogu mie niem, gdyż spe -
cy fi ka prac ko mu nal nych ma du że wy ma ga nia,
zwią za ne z wy trzy ma ło ścią na du że ob cią że nia,
pręd ko ścią po ru sza nia oraz na ob cią że nia
zwią za ne z pra cą w zmien nych tem pe ra tu rach
i wa run kach te re no wych. Przy kła dem ta kich
miejsc mo gą być skła dy od pa dów ko mu nal -
nych i zło mu. Tam bo wiem opo ny, po za ob cią -
że nia mi zwią za ny mi z trans por to wa ny mi ła dun -
ka mi, na ra żo ne są na ostre przed mio ty i che mi -
ka lia. Opo ny o ta kich pa ra me trach ma w ofer -
cie Cam so Pol ska (daw niej So li de al Pol ska).
Port fo lio fir my obej mu je sze ro ką ga mę roz mia -
rów i wer sji opon pneu ma tycz nych (Eco ma tic
ED, So li de al ED Plus, Hau ler LT), su per ela -
stycz nych-peł nych (Eco ma tic, Ma gnum, Xtre -
me, SolidAir), opa sek amor ty zu ją cych, a tak że
felg pier ście nio wych, skrę ca nych i tło czo nych
bez dęt ko wych. Ponadto spół ka zaj mu je się
pro duk cją felg na in dy wi du al ne po trze by klien -
ta, usłu ga mi wy peł nia nia opon pneu ma tycz -
nych ela sto me rem oraz mon ta żem na pra sie
spe cja li stycz nej opon su per ela stycz nych (peł -
nych) o śred ni cy do 2,1 metra na fel gi do 33”.
Ofer ta Cam so Pol ska kie ro wa na jest za rów no

do pro du cen tów maszyn  (OEM/pierw sze wy -
po sa że nie), jak i na ry nek wtór ny. 
Wie le z opon ofe ro wa nych przez Cam so ide al nie
na da je się do ma szyn wy ko rzy sty wa nych w sek -
to rze ko mu nal nym. – Przy kła dem ogu mie nia
do za sto so wań w pra cach ko mu nal nych mo że być
mo del TLH 792S. Jest to wy trzy ma ła opo na prze -
zna czo na do pod no śni ków te le sko po wych. Opo -
na za pew nia ma szy nie opty mal ną sta bil ność, jest
od por na na prze bi cia i po zwa la uzy skać do sko na -
łą przy czep ność w skraj nych wa run kach – tłu ma -
czy Jan Kor da z Cam so Pol ska.
Opo na, dzię ki od po wied nio ukształ to wa ne mu
bież ni ko wi oraz skła do wi uży tej do jej pro duk cji
mie szan ki, po zwa la uzy skać mak sy mal na sta bil -
ność na wet na śli skich i nie utwar dzo nych na -
wierzch niach. Opi nie użyt kow ni ków po twier dza -
ją, że opo ny spraw dza ją się do sko na le tak że
w śro do wi sku za nie czysz czo nym che mi ka lia mi.
Jed ny mi z naj czę ściej uży wa nych ma szyn w pra -
cach ko mu nal nych są róż nej wiel ko ści ła do war ki
ko ło we. Moż na je spo tkać nie mal na wszyst kich
pla cach prze ła dun ko wych, a ich głów nym wro -
giem są tam ostre kra wę dzie i przed mio ty, po wo -
du ją ce trwa łe uszko dze nie opon. Dla te go naj lep -
szym spo so bem za bez pie cze nia przed prze cię -
ciem jest sto so wa nie opon peł nych.
– Do kom pak to wych ła do wa rek ko ło wych pro po nu -
je my opo ny MPT 793S. Są to peł ne opo ny, któ re cha -
rak te ry zu ją się mak sy mal ną od por no ścią na uszko -
dze nia me cha nicz ne, w związ ku z czym do sko na le
spraw dzą się za rów no na wy sy pi skach śmie ci, jak
i na pla cach zło mow ców – za pew nia Jan Kor da.

www.cmso.co

Opo ny 
Camso 
do prac 
ko mu nal nych
Róż ne go ro dza ju pla ce prze ła dun ko we, ma ga zy no we i skła do wi ska od pa dów ko mu nal nych to
przy kła dy miejsc, w któ rych pra cu ją ce ma szy ny są na ra żo ne na dzia ła nie sze re gu agre syw -
nych czyn ni ków. Dla te go do prac w ta kich miej scach są kie ro wa ne naj bar dziej wy trzy ma łe ma -
szy ny, ale na wet i one nie speł nią ocze ki wań je śli nie bę dą wy po sa żo ne w od po wied niej ja ko -
ści opo ny. Bo tyl ko naj lep sze pro duk ty za pew nią cią głość pra cy w te re nie, w któ rym opo ny są
co dzien nie na ra żo ne na prze cię cia i dzia ła nie agre syw nych sub stan cji che micz nych.

a Opo na TLH 792S za pew nia
ma szy nie opty mal ną sta bil -
ność na wet na śli skich i nie -
utwar dzo nych na wierzch -
niach, jest od por na na prze -
bi cia i da je do sko na łą przy -
czep ność w naj trud niej szych
wa run kach te re no wych
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O tym, że świe żo po sa dzo ne drze wa i krze wy wy -
ma ga ją sys te ma tycz ne go pod le wa nia wie każ dy,
ale ma ło kto już orien tu je się, że mu si to być głę -
bo ka iry ga cja, gdyż tyl ko głę bo kie na wad nia nie
po zwa la roz wi jać sys tem ko rze nio wy w dół głę -
bo ko do gle by. Dla te go tra dy cyj ne, po wierzch nio -
we pod le wa nie drze wa, na wet re gu lar ne, jest nie -
wy star cza ją ce. Więk szość po da nej w ten spo sób
wo dy zo sta nie utra co na z po wo du od pły wu lub
od pa ro wa nia. Co waż ne, ta kie „lek kie” po -
wierzch nio we po da nie wo dy bę dzie wy mu szać
pro wa dze nie sys te mu ko rze nio we go w kie run ku
po wierzch ni, pro wa dząc do płyt kie go roz wi ja nia
ko rze ni i sła be go uko rze nie nia ro śli ny. Na to miast
wor ki do kro pel ko we go pod le wa nia drzew i krze -
wów nie dość, że do star cza ją wo dę głę bo ko to
jesz cze po wo li i rów no mier nie do star cza ją du żą
ilość wo dy przez dłu gi cza s. Już w po je dyn czej
apli ka cji wo rek TRE EGA TOR® mo że po dać
do 189 l wo dy. Ta ki wor ki za zwy czaj sto su je się
pod czas po cząt ko wych 1-2 se zo nów we ge ta cyj -
nych (tj. od wio sny do je sie ni) od na sa dze nia.
Jed nak że wor ki te są trwa łe i wy trzy ma ją wie le lat.
Ozna cza to, że mo gą być sto so wa ne ja ko do dat -
ko we urzą dze nie do pod le wa nia na wet w ko lej -
nych se zo nach - szcze gól nie w okre sach su szy.
Ko lej ną za le tą wor ków kro pel ko we go pod le wa nia
drzew jest pro sto ta sto so wa nia. Wy star czy opleść
apli ka tor wo kół drze wa, złą czyć z po mo cą zam ka
bły ska wicz ne go dwa bo ki ze so bą i na peł nić wo -
dą. Jed nak jesz cze waż niej szą ich ce chą jest
oszczęd ność wo dy, a przede wszyst kim cza su
po świę ca ne go na pod le wa nie.
Cho ciaż nie ma ści śle okre ślo nej sta łej ilo ści wo dy
do pod le wa nia, któ ra jest wła ści wa dla wszyst kich
no wych drzew, ist nie ją ogól ne wska zów ki do ty czą -
ce na wad nia nia, któ rych na le ży prze strze gać. Jed -
na z po wszech nie sto so wa nych re guł su ge ru je 39
l wo dy na ty dzień na każ de 25 mm śred ni cy drze -
wa. Na przy kład: drze wo o śred ni cy 50 mm wy ma -
ga ło by oko ło 78 l wo dy na ty dzień. Na to miast
w po rów na niu do tra dy cyj nych me tod, wor ki
do kro pel ko we go pod le wa nia drzew po za wa la ją
na znacz ne zmniej sze nie czę sto tli wo ści pod le wa -
nia. W przy pad ku więk szo ści no wych na sa dzeń
wo rek TRE EGA TOR® na peł nia ny jest tyl ko raz
na 5 do 7 dni. W przy pad ku więk szo ści no wych na -
sa dzeń jed no krot ne po da nie wo dy z po je dyn cze -
go wor ka za zwy czaj za pew nia wy star cza ją cą wil -
goć, aby utrzy mać sta bil ny wzrost drzew ka o gru -
bo ści od 25 do 50 mm przez mak sy mal nie 7 dni. 
W ofer cie Za kła du Urzą dza nia i Utrzy ma nia Zie le -
ni A. Po pek J. Fra nek są dwa ro dza je wor -

ków – apli ka tor TRE EGA TOR® Ori gi nal ide al nie
na da je się do świe żo po sa dzo nych drzew z ko ro -
ną za czy na ją cą się co naj mniej 64 cm po wy żej
grun tu, a apli ka tor Jr. Pro jest prze zna czo ny
do pod le wa nia ni sko pien nych drzew, krze wów
lub ro ślin zi mo -zie lo nych. Ten mo del ce chu je się
ni sko pro fi lo wą kon struk cją, dzię ki cze mu mie ści
się pod na sa dze nia mi z ko ro ną za czy na ją cą się
za le d wie 15 cm (6 ca li) nad zie mią.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
www.treegator.com.pl

Wor ki do kro pel ko we go pod le wa nia
W po rów na niu z tra dy cyj ny mi me to da mi pod le wa nia, wor ki do kro pel ko we go pod le wa nia 
TRE EGA TOR® po zwa la ją za osz czę dzić na wet kil ka ty się cy zło tych tyl ko na kosz tach pra cy
ludz kiej. Do dat ko we za le ty to wy go da i lep sze wa run ki do roz wo ju świe żo po sa dzo nych ro ślin.

f Za zwy czaj wor ki TRE EGA -
TOR® są uży wa ne pod czas
po cząt ko wych 1-2 se zo nów
we ge ta cyj nych (tj. od wio -
sny do je sie ni) od na sa dze -
nia. Jed nak że wor ki te są
trwa łe i wy trzy ma ją wie le lat.

a Wor ki do kro pel ko we go
pod le wa nia drzew i krze wów
do star cza ją rów no mier nie
przez dłu gi czas du żą ilość
wo dy na znacz ną głę bo kość

a Aapli ka tor Jr. Pro jest prze -
zna czo ny do pod le wa nia ni -
sko pien nych drzew, krze wów
lub ro ślin zi mo -zie lo nych
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KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
www.gnejsy.pl

Ko ra ka mien na to z pew no ścią je den z naj bar -
dziej roz po zna wal nych wy ro bów z gnej su. Sto su -
je się ją głów nie do wy kła da nia de ko ra cyj nych
traw ni ków, ra bat i two rze nia efek tow nych ka mien -
nych pod ło ży. Gnej so wa ko ra mo że być wy ko rzy -
sty wa na nie tyl ko do de ko ra cji, ale tak że bu do wy
efek tow nych ogro dzeń. – Pro du ko wa na przez nas
gnej so wa ko ra ka mien na ma wie le za let. Da je
wprost nie ogra ni czo ną moż li wość aran ża cji prze -
strze ni i – w od róż nie niu od tra dy cyj nej ko ry so -
sno wej – nie ule ga de kom po zy cji. Naj bar dziej wy -
daj na, a jed no cze śnie da ją ca świet ny efekt wi zu -
al ny jest ta naj drob niej sza. Wy sy py wa nie nią prze -
strze ni po mię dzy ro śli na mi nie tyl ko ogra ni cza ko -
niecz ność od chwasz cza nia, ale ma tak że ko rzyst -
ny wpływ na dłuż sze utrzy my wa nie opty mal nej wil -
got no ści gle by. Wio sną na grza na słoń cem ko ra
ka mien na przy spie sza we ge ta cję – tłu ma czy 
Ar ka diusz Maj cher, pre zes za rzą du i dy rek tor ge -
ne ral ny fir my TESM Sp. z o.o. Sp. k zaj mu ją cej
się wy do by ciem gnej su z własnego zło ża w Do -
bo szo wi cach na Dol nym Ślą sku. 
Po zy ski wa ny tu gnejs ma nie zwy kle cie ka wą bar -
wę i struk tu rę. Na da je się za rów no do pro duk cji
okła dzin wnę trzar skich, jak i aran ża cji te re nów zie -
lo nych. Ro sną ce za in te re so wa nie ka mie niem
ozdob nym spra wi ło, że TESM stwo rzył też wła sną
mar kę – gnej sy. pl, któ ra do słow nie z dnia na dzień
zy sku je so bie co raz więk szą re no mę w ca łej Pol -
sce. Zdo by wa też na gro dy i wy róż nie nia na spe cja -
li stycz nych po ka zach i im pre zach tar go -

wych. – Nasz gnejs dzię ki swym wa lo rom es te tycz -
nym zy skał so bie ol brzy mie uzna nie wśród klien tów
z ca łej Pol ski, po sta no wi li śmy więc zbu do wać wła -
sną sieć dys try bu cji na szych wy ro bów. Jest to in no -
wa cja, żad na in na z pol skich ko palń su row ców skal -
nych nie zde cy do wa ła się bo wiem do tych czas
na sprze daż kru szy wa ozdob ne go po przez wła -
snych han dlow ców – pod kre śla Ar ka diusz Maj cher. 
W po rów na inu z ko rą so sno wą czy ko rą zręb ka -
mi drew nia ny mi, ko ra gnej so wa ma wie le za let.
Przede wszyst kim do sko na le kom po nu je się
z oto cze niem two rząc cie ka we tło dla eks po zy cji
ro ślin nych. Po roz sy pa niu nie jest ła two roz wie -
wa na, dzię ki cze mu kon ser wu ją cy te ren nie mu -
szą czę sto uzu peł niać ubyt ków. Gnejs ze wzglę -
du na swój sła bo kwa śny od czyn (pH) nie wpły -
wa nie ko rzyst nie na gle bę i ro śli ny. Moż na sto so -
wać go bez prze szkód w ogro dach i par kach, tak -
że do luź ne go wy ło że nia chod ni ków i ście żek. 

Kamienna ko ra z Doboszowic? 
Idealna do parków i ogrodów!
Ar chi tek ci kra jo bra zu pro jek tu jąc te re ny zie lo ne, par ki i ogro dy co raz chęt niej się ga ją po gnej so wy
ka mień ozdob ny. Pod wzglę dem es te tycz nym, ja ko ścio wym i funk cjo nal nym sta no wi on do sko na łą
al ter na ty wę dla tra dy cyj nej ko ry so sno wej. Gnejs w tym cha rak te rze pre zen tu je się do sko na le za rów -
no w no wo cze snych, jak i tra dy cyj nie za pro jek to wa nych prze strze niach.

a Gnej so wa ko ra ka mien na do -
stęp na jest w róż nych frak -
cjach, co po zwa la do brać
wiel kość ka mie nia do wy ko -
ny wa nych kom po zy cji

f Po zy ski wa ny w Do bo szo wi -
cach ka mień ma nie zwy kle cie -
ka wą bar wę i struk tu rę. Na da je
się za rów no do pro duk cji okła -
dzin wnę trzar skich, jak i aran -
ża cji te re nów zie lo nych
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W se zo nie let nim przy pra cach kon ser wa cyj nych
cią gów ko mu ni ka cyj nych naj wię cej pro ble mów
przy spa rza wy so ka tra wa i to wa rzy szą ce jej chwa -
sty. Szcze gól nie te dru gie spra wia ją wie le kło po -
tu, gdyż po ra sta ją czę sto miej sca trud no do stęp -
ne, jak na przy kład za głę bie nia w ko st ce bru ko -
wej i kra węż ni ków. A to wła śnie be to no we pre fa -
bry ka ty są obec nie naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne
do bu do wy na wierzch ni osie dlo wych ulic, ście żek
ro we ro wych, par kin gów i in nych pla ców ko mu -
nal nych. Nic dziw ne go, wszak wy ko na ne z nich
na wierzch nie są es te tycz ne, da ją du że moż li wo -
ści aran ża cji, a do te go są sto sun ko wo ta nie.
Zresz tą chwa sty moż na spo tkać nie tyl ko na na -
wierzch niach z be to no wej kost ki. Po ja wia ją się
w na roż ni kach, przy kra węż ni kach tak że as fal to -
wych na wierzch ni. Jed nak bez wzglę du na ro dzaj
na wierzch ni ich kon ser wa cja, w tym przede
wszyst kim usu wa nie wszę do byl skich chwa stów,
jest uciąż li wa i cza so chłon na. Tym bar dziej, że
w mia stach sto so wa nie pre pa ra tów che micz nych
jest prak tycz nie nie moż li we i do pusz czal ne jest
tyl ko oczysz cza nie me cha nicz ne. 
Po za chwa sta mi jed nym z naj trud niej szych
do usu nię cia za bru dzeń są śla dy po zo sta wio ne
po ole jach sil ni ko wych, któ re szcze gól nie trud no
usu wa się z be to no wych, w do dat ku nie za bez pie -
czo nych che micz nie, po wierzch ni. Du żo ła twiej
jest usu nąć je z kost ki gra ni to wej, ale dla od mia -
ny w przy pad ku kost ki gra ni to wej czę ściej po ja -
wia ją się mchy czy tra wy, któ re trze ba sys te ma -
tycz nie usu wać, aby nie do pro wa dzać do ich
nad mier ne go roz ro stu. 
Czę sto do dat ko wym utrud nie niem jest ogra ni czo -
na prze strzeń, wy klu cza ją ca na przy kład uży cie
cięż kie go zme cha ni zo wa ne go sprzę tu, jak cho -
ciaż by sa mo jezd nych za mia ta rek. W ta kim wy -
pad ku je dy nym bez piecz nym roz wią za niem mo -
że być usu wa nie chwa stów przy po mo cy kom -
pak to wych, ręcz nych na rzę dzi. Jed nak tak że
wtedy, aby pra ca by ła sku tecz na i wy ko na na
w mia rę kom for to wych wa run kach, po trzeb ny jest
od po wied ni sprzęt. Przede wszyst kim do efek tyw -
ne go usu wa nia tra wy i chwa stów nie zbęd ne są
spe cja li stycz ne szczot ki, gdyż te uży wa ne do co -
dzien nej pie lę gna cji pla ców i ulic nie gwa ran tu ją
sku tecz ne go od chwasz cze nia, a do te go przy ta -
kich pra cach szyb ciej ule ga ją znisz cze niu. Dla te -
go szczot ka do chwa stów mu si być wy ko na na
z nie zwy kle od por ne go ma te ria łu, naj le piej sta lo -
we go dru tu.

Wio dą cym pro du cen tem szczo tek do za mia ta rek,
w tym tak że szczo tek do usu wa nia tra wy i chwa -
stów, jest spół ka Ka stell. Stan dar do we szczot ki
do usu wa nia chwa stów tej mar ki mo gą być sto so -
wa ne w za mia tar kach ulicz nych pra wie wszyst kich
mo de li. Po za usu wa niem chwa stów prze zna czo ne
są tak że do usu wa nia za le ga ją ce go, zbi te go bru du
i pia chu. Do dat ko wo do sko na le ra dzą so bie z tra -
wą i chwa sta mi znaj du ją cy mi się w trud no do stęp -
nych miej scach, ta kich jak za głę bie nia przy kra węż -
ni kach oraz w row kach kost ki bru ko wej. 
Fir ma Ka stell ma w ofer cie tak że roz wią za nia
do ręcz ne go użyt ku. Wia do mo, że nie w każ dym
miej scu moż na za sto so wać sa mo jezd ną za mia -
tar kę. Po za tym są miej sca, gdzie sto so wa nie
du że go po jaz du nie ma eko no micz ne go uza -
sad nie nia. W ta kich wy pad kach naj lep szym roz -
wią za niem jest uży wa nie szczo tek współ pra cu -
ją cych z ko sa mi spa li no wy mi. Do sko na le do te -
go ce lu na da je się na przy kład ofe ro wa na przez
Ka stell gło wi ca Chwa st go. Mo że ona współ pra -
co wać z ko sa mi o mo cy po wy żej 2 kW, a dzię ki
prze my śla nym roz wią za niom za mia na żył ki
na sta lo we li ny jest szyb ka i ła twa. Po za nią
do współ pra cy z ko sa mi spa li no wy mi prze zna -
czo ne są tak że gło wi ce Ho ri zon i V -Sha pe. Obie
do stęp ne są ze śred ni ca mi 20 i 25,4 mm, a śred -
ni ce szczo tek za wie ra ją się w prze dzia le od 165
do 300 mm. Dzię ki te mu wszyst kie gło wi ce ofe -
ro wa ne przez Ka stell umoż li wia ją sku tecz ną pra -
cę na wet na du żych po wierzch niach, a trwa łość
ma te ria łów uży tych do ich pro duk cji gwa ran tu je
dłu go trwa łe użyt ko wa nie.

MASZYNY KOMUNALNE
www.kastell.pl

Szczot ka plus ko sa to sku tecz ny du et
W se zo nie let nim utrzy ma nie dróg, ście żek ro we ro wych, par kin gów i in nych pla ców ko mu nal -
nych to nie tyl ko wal ka z bło tem i in ny mi nie czy sto ścia mi, ale to tak że pro blem po ra sta ją cych
obrze ża cią gów ko mu ni ka cyj nych chwa stów. Czę sto do ich sku tecz ne go usu nię cia wy star czy
za sto so wać, współ pra cu ją cą z ko są spa li no wą, spe cjal ną szczot kę.

a Sz czot ka do sprzą ta nia po -
zi mo we go i usu wa nia tra wy

a Gło wi ca Ho ri zon prze zna -
czo na do ko sy spa li no wej

a Szczot ka służąca do usu wa -
nia chwa stów

a Gło wi ca Chwa st go współ -
pra cu ją ca z ko są spa li no wą

a Gło wi ca V -Sha pe do za sto -
so wa nia z ko są spa li no wą

f Szczot ki fir my Ka stell, po za -
sto so wa niu od po wied niej
przy staw ki z po wo dze niem
mo gą współ pra co wać z ko -
sa mi spa li no wy mi
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Re gio nal ny Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów
w Ostro wie Wiel ko pol skim prze twa rza od pa dy ko -
mu nal ne z po wia tów kro to szyń skie go, ostrow skie -
go, ostrze szow skie go oraz mi lic kie go. Sto so wa ne
tech no lo gie umoż li wia ją do trzy ma nie rocz nych po -
zio mów od zy sku na ło żo nych na gmi ny przez Unię
Eu ro pej ską. Dzia ła nia za kła du przy no szą efek ty
w po sta ci zmniej sze nia ma sy frak cji kie ro wa nej
na skła do wi sko. W re zul ta cie moż na ob ni żyć opła ty
za skła do wa nie. Wy po sa że nie za kła du w spe cja li -
stycz ne se pa ra to ry umoż li wia zwięk sze nie po zio mu
od zy ski wa nych su row ców z od pa dów zmie sza nych. 
Mo der ni za cja RZZO kosz to wa ła po nad 36 mi lio nów
zło tych, z cze go 11 mi lio nów to kwo ta do fi nan so wa -
nia z pro gra mu ope ra cyj ne go „In fra struk tura i Śro -
do wi sko”. W związ ku z tym, że bu do wa in sta la cji
wspar ta zo sta ła środ ka mi eu ro pej ski mi, każ de go ro -
ku RZZO osią gać mu si okre ślo ne wskaź ni ki zwią za -
ne z efek tem eko lo gicz nym. A dzię ki tech no lo giom
wy ko rzy sty wa nym w RZZO, rów nież współ pra cu ją ce
z nią gmi ny osią ga ją rocz ne po zio my ma sy od pa dów ko -
mu nal nych wska za ne przez Unię Eu ro pej ską. Prze -
pu sto wość in sta la cji w czę ści me cha nicz nej to 75.704
ton/rok od pa dów ko mu nal nych zmie sza nych i 5.340

ton/rok ze bra nych se lek tyw nie. – Przy wo żo ne są
do nas głów nie zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne, ale
też zbie ra ne se lek tyw nie, ta kie jak pa pier, two rzy wa
sztucz ne oraz szkło. Wśród nich znacz ną część sta -
no wią od pa dy wiel ko ga ba ry to we – wy li cza Kry stian
Bu ry, Spe cja li sta do spraw go spo dar ki od pa da mi
w RZZO Ostrów Wiel ko pol ski.
Wła śnie z my ślą o efek tyw niej szym za go spo da ro -
wa niu, głów nie od pa dów wiel ko ga ba ry to wych po -
ja wi ła się kon cep cja za ku pu no we go roz drab nia -
cza. Wcze śniej do te go ce lu wy ko rzy sty wa no wy -
naj mo wa ny roz drab niacz ko ło wy, ale mia ło to man -
ka men ty. Z ra cji nie rów ne go, trud ne go te re nu ma -
szy na spra wia ła du żo kło po tów trans por to -
wych. – Z te go po wo du ogła sza jąc prze targ okre -
śli li śmy, że jed nym z naj waż niej szych kry te riów, któ -
re mia ły speł niać ma szy ny ma być ich du ża mo bil -
ność. Z czte rech firm, któ rych ofer ty by ły roz pa try -
wa ne na fi nal nym eta pie prze tar gu, naj bar dziej
prze ko na ła nas zło żo na przez Ar con na wol no obro -
to wy, wstęp ny, gą sie ni co wy roz drab niacz Dop p -
stadt DW 3060 K Ty pe F. Przede wszyst kim z ra cji
pa ra me trów, któ re speł nia ły w ca ło ści na sze wy ma -
ga nia, ale tak że ze wzglę du na gą sie ni co wy na pęd.
W na szych wa run kach te re no wych jest on wprost
nie za stą pio ny. Pod tym wzglę dem Doppstadt nie
miał so bie rów nych – twier dzi Kry stian Bu ry. 
Mo bil ność ma szy ny po twier dza się nie tyl ko
w przy pad ku do tar cia na do ce lo wy – w da nym
dniu – ob szar pra cy, ale tak że pod czas sy pa nia
pry zmy roz drob nio nych już od pa dów. – W obu
przy pad kach na pęd gą sie ni co wy spraw dza się
ide al nie. Tym bar dziej, że ste ro wa nie ma szy ną jest
moż li we przy po mo cy pi lo ta. Mo że my więc ją
prze su wać nie prze ry wa jąc pra cy, po sze rza my
w ten spo sób pry zmę bez ko niecz no ści an ga żo -
wa nia do te go ła do war ki. Po za tym eks plo ato wa -
ny przez nas roz drab niacz wy po sa żo ny jest w dłu -
gi, bo sied mio me tro wy ta śmo ciąg, co spra wia, że

MASZYNY KOMUNALNE
www.arcon.com.pl

Na te re nie Re gio nal ne go Za kła du Za go spo da ro wa nia Od pa dów w Ostro wie Wiel ko pol skim wzrok
przy cią ga ją dwie po ma rań czo we ma szy ny Dop p stadt. Ich za sto so wa nie nie wy ni ka z przy pad ku,
lecz w głównej mie rze z ja ko ści i osią gów. Nie mniej waż ny jest też poziom świad czo nych usług
i re no ma, ja ką zdo łał wy ro bić so bie pol ski przed sta wi ciel mar ki, spół ka Ar con Polska.

Na te re nie Re gio nal ne go Za kła du Za go spo da ro wa nia Od pa dów w Ostro wie Wiel ko pol skim wzrok
przy cią ga ją dwie po ma rań czo we ma szy ny Dop p stadt. Ich za sto so wa nie nie wy ni ka z przy pad ku,
lecz w głównej mie rze z ja ko ści i osią gów. Nie mniej waż ny jest też poziom świad czo nych usług
i re no ma, ja ką zdo łał wy ro bić so bie pol ski przed sta wi ciel mar ki, spół ka Ar con Polska. 

a Kry stian Bu ry uwa ża, że gą -
sie ni co wy na pęd roz drab nia -
cza jest w wa run kach te re no -
wych pa nu ją cych w za kła -
dzie wprost nie za stą pio ny

s Wy po sa że nie za kła du w roz -
drab niacz Dop p stadt umoż -
li wi ło zwięk sze nie po zio mu
od zy sku su row ców z od pa -
dów zmie sza nych

Doppstadt potwierdza renomę!
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moż li we jest sy pa nie wyż szych pryzm. A to po zwa -
la oszczę dzać miej sce na skła do wa nie urob ku
i czas nie zbęd ny do na le ży te go wy ko na nia pra -
cy – pod su mo wu je Kry stian Bu ry.
Wy so ka mo bil ność roz drab nia cza DW 3060 K nie
jest oczy wi ście je go je dy ną za le tą. Pod kre ślić
war to tak że ła two wy mien ne zę by (na po je dyn czą
śru bę) róż ne go ro dza ju sto so wa ne na wa le, bez -
po śred nie prze nie sie nie na pę du na wał roz drab -
nia ją cy (brak strat, du ży mo ment na wa le, ni skie
zu ży cie pa li wa, dłuż sza ży wot ność i niż sze kosz -
ty prze glą dów) oraz uchyl ny prze ciw grze bień,
któ ry prze pusz cza wtrą ce nia nie kru szal ne (stal,
ska ła) bez prze ry wa nia pra cy i nisz cze nia ele -
men tów roz drab nia ją cych.
Po za roz drab nia czem w za kła dzie pra cu je jesz -
cze in na ma szy na mar ki Dop p stadt. Jest to prze -
sie wacz mo bil ny mo del SM 620 Plus. – Eks plo -
atu je my go dość in ten syw nie od grud nia ubie głe -
go ro ku i je ste śmy bar dzo za do wo le ni z efek tów.
Po przed nio ko rzy sta li śmy z prze sie wa cza SM 518
Pro fi i mu szę przy znać, że róż ni ca na ko rzyść
więk sze go mo de lu jest wy raź na. Przede wszyst -
kim zde cy do wa nie zwięk szy ła się ilość ma te ria łu,
ja ką je ste śmy te raz w sta nie prze ro bić – pod kre -
śla za do wo lo ny Kry stian Bu ry.
No wy mo del zo stał do star czo ny z bęb nem prze -
sie wa ją cym oraz po kła dem gwiaź dzi stym, a prze -
sie wacz jest do sto so wa ny do pra cy z oby dwo ma
sys te ma mi i sto su je się je za mien nie w za leż no -

ści od ro dza ju prze ra bia ne go su row ca na pla cu.
Obie ma szy ny, mi mo sto sun ko wo nie dłu gie go
cza su eks plo ata cji, zdo ła ły utwier dzić wła dze
spół ki o słusz no ści pod ję tych de cy zji. Przede
wszyst kim umoż li wia ją spraw niej szą re ali za cję za -
ło żo nych ce lów. Po za tym – dzię ki te mu, że są
prost sze w ob słu dze – uła twia ją naj bar dziej uciąż -
li we pra ce. – De cy du jąc się na za kup ma szyn
Dop p stad ta w rów nym stop niu kie ro wa li śmy się
ich pa ra me tra mi, ce ną, oraz ob słu gą ser wi so -
wą. Co do niej nie mie li śmy żad nych wąt pli wo -
ści, gdyż na sza trwa ją ca już sześć   lat współ pra -
ca ze spół ką Ar con za wsze ukła da ła się wzo ro -
wo. Przede wszyst kim do ce nia my wa lo ry do star -
cza nych ma szyn, ale też ja kość i szyb kość re -
ak cji ser wi su – pod su mo wu je Kry stian Bu ry.

a Prze sie wacz mo bil ny mo del
SM 620 Plus tra fił do Ostro -
wa Wiel ko pol skie go w grud -
niu ubie głe go ro ku i spi su je
się bez za rztu
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HE AVY MO VE MENT Pol ska to fir ma spe cja li zu ją -
ca się świad cze niu usług na rzecz prze my słu
cięż kie go, w szcze gól no ści me ta lur gicz ne go. Zaj -
mu je się tak że re kul ty wa cją te re nów i za go spo -
da ro wa niem od pa dów. Kil ku na sto let nie do świad -
cze nia w tej bran ży po zwo li ło zdo być sze ro ką rze -
szę za do wo lo nych klien tów, nie tyl ko w Eu ro pie,
ale tak że na in nych kon ty nen tach. – W Pol sce
dzia ła my od ro ku 2012, czy li od mo men tu kie dy
sta li śmy się part ne rem dla naj więk sze go pro du -
cen ta sta li w tym re jo nie. Na obrze żach Ostrow ca
Świę to krzy skie go ob słu gu je my pod względem lo -
gi stycz nym plac zło mo wy wy ko rzy stu jąc w tym
ce lu żu ra wie prze ła dun ko we Sen ne bo gen oraz ła -
dowar ki ko ło we. Po za ni mi w se gre ga cji zło mu
po ma ga ją strzę piar ka i pra so -no ży ce, a do co -
dzien nych obo wiąz ków do cho dzą tak że za ła dun -
ki oraz roz ła dun ki ma te ria łów z sa mo cho dów cię -
ża ro wych i wa go nów ko le jo wych – in for mu je Ma -
ciej Chu dak, kie row nik Za kła du HE AVY MO VE -
MENT Pol ska w Ostrow cu Swię to krzy skim.
HE AVY MO VE MENT swój suk ces za wdzię cza
stwo rze niu wa run ków za pew nia ją cych part ner -
skie re la cje pod wzglę dem tech no lo gicz nym i lo -
gi stycz nym. W tro sce o po pra wę świad czo nych
usług i za pew nie nie lep szych stan dar dów pra cy
spół ka sta le udo sko na la sto so wa ne pro ce sy, co
przy no si do sko na łe efek ty w po sta ci zwięk sze nia
wy daj no ści przy jed no cze snej re duk cji kosz tów.
Po zwa la to zwięk szyć kon ku ren cyj ność. 
– Dzię ki wzmo żo nym ak cjom mar ke tin go wym
mar ka He avy mo ve ment Pol ska za czy na być zna -
na dla co raz szer sze go gro na od bior ców w na -
szym kra ju. Wie my, że ma my jesz cze wie le
do zro bie nia w bran ży zwią za nej z re cy klin giem,
a naj więk szym be ne fi cjen tem wy ko ny wa nych
przez nas usług oprócz po ten cjal nych zle ce nio -
daw ców bę dzie śro do wi sko na tu ral ne. Mu si my

za dbać o jak naj lep sze wa run ki ży cia dla przy -
szłych po ko leń – do da je Ma ciej Chu dak
Ofe ro wa ne przez fir mę spe cja li stycz ne roz wią za -
nia dla bran ży me ta lur gicz nej za pew nia ją ren tow -
ność dzia ła nia. Oczy wi ście przy za cho wa niu naj -
wyż szych stan dar dów ja ko ścio wych oraz bez pie -
czeń stwa. I to wła śnie wzglę dy bez pie czeń stwa
mia ły nie ba ga tel ne zna cze nie przy po dej mo wa -
niu de cy zji o za ku pie no we go żu ra wia prze ła dun -
ko we go. – Mu sie li śmy szyb ko za de cy do wać
o kup nie no we go żu ra wia, bo ten któ ry pra co wał
u nas, zo stał trwa le uszko dzo ny i dal sza je go eks -
plo ata cja za gra ża ła bez pie czeń stwu pra cy. A po -
nie waż koszt je go na pra wy był wy so ki, to oka za -
ło się, że bar dziej opła cal ny jest za kup no wej ma -
szy ny. Zde cy do wa li śmy się na Sen ne bo ge -
na z kil ku po wo dów. Po pierw sze za pro po no wa -
ne nam wa run ki, spe cy fi ka cja i czas re ali za cji za -

NA ZŁOMOWISKU
www.komatsupoland.pl

Na za ufa nie trze ba za pra co wać
Od wrze śnia ubie głe go ro ku na pla cu zło mo wym przy hu cie w Ostrow cu Świę to krzy skim pra cu je
no wy żu raw prze ła dun ko wy Sen ne bo gen 830E. Je go wła ści ciel – spół ka HE AVY MO VE MENT Pol -
ska – ma cał ko wi te prze ko na nie do ja ko ści sprzę tu. Naj lep szym na to do wo dem jest fakt, że tyl -
ko w tym jed nym miej scu pra cu je sześć ma szyn mar ki Sen ne bo gen.

a No wy żu raw Sen ne bo ge na
od po cząt ku zo stał skie ro -
wa ny do cięż kiej pra cy. Je -
go ro la po le ga na do star -
cze niu od po wied niej ilo ści
wsa du do strzę piar ki

f Kon struk to rzy żu ra wia za -
dba li przede wszyst kim
o bez pie czeń stwo i wy go dę
ope ra to ra. Stąd też wy god -
ne schod ki, po rę cze, po -
most. Do dat ko wo przed nia
szy ba za bez pie czo na jest
ochron ną siat ką

d Dzię ki spe cja li stycz ne mu
chwy ta ko wi ope ra tor żu ra -
wia jest w sta nie do ko nać
se lek cji trans por to wa ne go
zło mu. Po zwa la to szyb ko
od izo lo wać ma te riał nie wła -
ści wej ja ko ści
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na pla cu zło mo wym i od ra zu bę dzie moż na ją wy ko rzy stać
w peł nym za kre sie. Do tej po ry nasz Sen ne bo gen spra wu je
się bez za rzu tu. Utwier dza to nas w prze ko na niu, że do ko -
na li śmy wła ści we go wy bo ru – wy ja śnia Ma ciej Chu dak.
No wy na by tek od sa me go po cząt ku eks plo ato wa ny jest bar -
dzo in ten syw nie. Nie by ło mo wy o ja kiej kol wiek ta ry fie ulgo -
wej, ma szy nę z miej sca skie ro wa no do pra cy przy prze ła dun -
ku zło mu i to od ra zu w peł nym za kre sie. Ozna cza to, że każ -

de go mie sią ca prze rzu cić mu sia ła i mu si czy nić to na dal
wiele ton ma te ria łu. Pra cu jąc w trud nych wa run kach ma -

szy na na ra żo na jest na od dzia ły wa nie ca łe go sze re -
gu agre syw nych czyn ni ków, co mo że spra wiać pro -

ble my na tu ry tech nicz nej. – Nie zmier nie do ce -
niam to, że kon struk to rzy eks plo ato wa nej

przez nas ma szy ny do pra co wa li de ta le kon -
struk cyj ne, za dba li na przy kład o er go -

no micz ne roz miesz cze nie chłod nic.
Za mon to wa no je tak, by mak sy mal -
nie uła twić do stęp do nich . Przy -
spie sza to co dzien ną ob słu gę
ser wi so wą i ewen tu al ne na pra -
wy – pod kre śla Ma ciej Chu dak.
To tyl ko jed no z licz nych roz -
wią zań, któ re ma ją uła twiać
co dzien ną eks plo ata cję żu ra -
wia. Kon struk to rzy żu ra wia
za dba li przede wszyst kim

o bez pie czeń stwo i wy go -
dę ope ra to ra. Stąd też

wy god ne schod ki, po rę -
cze, po mo sty ser wi so -

we oraz punk ty zwią za -
ne z co dzien ną ob słu -
gą do stęp ne z po zio -
mu grun tu. Zwięk sza

to bez pie czeń stwo pra cy.
W Pol sce jed nym z dwóch de -

ale rów Sen ne bo ge na jest spół ka Ko mat su Po land. Współ -
pra ca obu firm roz po czę ła się w stycz niu 2016 ro ku.
Na mo cy pa ra fo wa nej wów czas umo wy Ko mat su Po land
pro wa dzi dys try bu cję sprzę tu tej mar ki zaj mu je się w wo -
je wódz twach: po mor skim, war miń sko -ma zur skim, pod la -
skim, ma zo wiec kim, lu bel skim, łódz kim, świę to krzy skim,
pod kar pac kim i ma ło pol skim. Fir ma ofe ru je za rów no fa -
brycz nie no we, jak i uży wa ne ma szy ny re cy klin go we, prze -
ła dun ko we, sto so wa ne w prze my śle drzew nym oraz ła do -
war ki te le sko po we. Z punk tu wi dze nia użyt kow ni ków
z pew no ścią naj więk sze zna cze nie ma fakt, że Ko mat su
Po land od sa me go po cząt ku obej mu je ma szy ny peł nym
ser wi sem. Za rów no gwa ran cyj nym, jak i po gwa ran cyj nym. 
Sen ne bo gen zy skał w firmie Komatsu Poland so lid ne go
part ne ra, któ ry po ma ga mu w zdo by ciu co raz sil niej szej
po zy cji na pol skim ryn ku. Jest to o ty le ła twiej sze, że ma -
szy ny Sen ne bo gen cie szą się po wszech ną re no mą.
Na wszyst kich ryn kach zna ne są przede wszyst kim ze
swo jej nie za wod no ści. Po za tym nie miec ki pro du cent
moc no sta wia na spe cja li za cję, dla te go ofe ro wa ny przez
nie go sprzęt pra cu je za wsze w peł ni efek tyw nie. Ofer ta
Sen ne bo ge na jest nie zwy kle sze ro ka, co spra wia, że po -
ten cjal ny na byw ca ma gwa ran cję opty mal ne go do bo ru
ma szy ny do wa run ków eks plo ata cji. 

NA ZŁOMOWISKU

ku pu by ły sa tys fak cjo nu ją ce, a po dru gie na sza fir ma ma
bar dzo do bre do świad cze nia zwią za ne z tą mar ką. Po pro -
stu wie my, cze go spo dzie wać się po tych ma szy nach.
Prze cież tyl ko w sa mym Ostrow cu Świę to krzy skim pra cu -
je jesz cze pięć in nych ma szyn tej mar ki, a w po zo sta łych
od dzia łach na szej fir my w ko lej nych trzy dzie ści Sen ne bo -
ge nów – wy li cza Ma ciej Chu dak.
W efek cie do Ostrow ca Świę to krzy skie go tra fił Sen ne bo -
gen 830E. Jest to mo bil na, po ru sza ją ca się na ko łach
ma szy na o ma sie eks plo ata cyj nej oko ło 40 ton. Na pę -
dza na jest przez sil nik Cum min sa o mo cy 164 kW, a jej
mak sy mal ny za sięg ro bo czy wy no si oko ło sie dem na -
stu me trów. Istot ną za le tą ta kich ma szyn, szcze gól -
nie istot ną na pla cach prze ła dun ko wych jest ru cho -
ma ka bi na, umoż li wia ją ca ope ra to ro wi ob ser wo wa -
nie ca łe go ota cza ją ce go te re nu. Po za tym ka bi -
na jest bar dzo wy god na, a ste ro wa nie joy sti ka mi
in tu icyj ne i nie wy ma ga dłu gie go szko le nia. Nic
więc dziw ne go, że ope ra to rzy bar dzo so bie
chwa lą pra cę na niej. Po dob nie zresz tą, jak
i na po zo sta łych pię ciu żu ra wiach prze ła dun -
ko wych Sen ne bo ge na – mo de lach 821 i 835E. 
Jed nak o wy bo rze Sen ne bo ge na nie zde cy -
do wa ły je dy nie pa ra me try tech nicz ne. Ob -
słu ga pla ców prze ła dun ko wych, zwłasz cza
tych, na któ rych gro ma dzo ny jest złom wy -
ma ga sto so wa nia naj lep szych, naj bar -
dziej wy trzy ma łych oraz nie za wod nych
ma szyn i urzą dzeń. Pa ra me try ma szy ny
umoż li wia ją jej pra cę nie tyl ko
przy prze ła dun ku zło mu, ale tak że in -
nych ma te ria łów. Przy jej pro jek to wa -
niu wy ko rzy sta no dłu go let nie do -
świad cze nie Sen ne bo ge na w pro duk -
cji dźwi gów i ma szyn prze ła dun ko -
wych. Fir ma dzia ła
już od ro ku 1952
i obec nie osią gnę -
ła mia no po ten ta ta
w pro duk cji dźwi -
gów oraz ma szyn
prze ła dun ko wych.
F u n k  c j o  n u  j ą c
w ska li mię dzy -
na ro do wej pro -
du ku je za awan -
so wa ne tech no lo gicz nie dźwi gi te le sko po we, ko par ki kra -
tow ni co we, żu ra wie oraz sze ro ką ga mę spe cja li stycz nych
ma szyn prze ła dun ko wych. Oprócz ela stycz nych se rii urzą -
dzeń, fir ma pro jek tu je ma szy ny na in dy wi du al ne spe cjal ne
za mó wie nia opra co wy wa ne we ści słej współ pra cy z przy -
szłym użyt kow ni kiem. Ści sła współ pra ca z klien ta mi przy -
no si efek ty dla roz wo ju kon struk cji. In ży nie ro wie Sen ne bo -
ge na uwzględ nia jąc su ge stie użyt kow ni ków wpro wa dza ją
zmia ny kon struk cyj ne w ko lej nych ge ne ra cjach ma szyn.
Do ce nia ją to szcze gól nie ope ra to rzy, któ rzy dzię ki te mu
mo gą cie szyć się co raz lep szy mi wa run ka mi pra cy. – De cy -
du ją ce zna cze nie dla pod ję cia de cy zji o za ku pie Sen ne bo -
ge na 830 E mia ła spe cy fi ka cja ma szy ny. By ła do kład nie ta -
ka, ja kiej po trze bo wa li śmy. Za le ża ło nam na ma szy nie, o
któ rej wie dzie li śmy, że po do ła trud nym wa run kom pra cy



Pośrednik Komunalny  41

NA ZŁOMOWISKU
www.serafin-maszyny.com

Uży wa ne na nie któ rych zło mo wi skach zwy kłe chwy ta ki bez
pro ble mu ra dzą so bie z więk szy mi ele men ta mi, jed nak nie są
w sta nie szyb ko i na praw dę sku tecz nie uprząt nąć te re nu. Z za -
da niem tym po ra dzić so bie wy łącz nie chwy ta ki wy po sa żo ne
w elek tro ma gnes. Po ich uru cho mie niu wy twa rza ne jest bo -
wiem po le ma gne tycz ne, któ re przy cią ga za rów no więk sze
sta lo we ele men ty, jak i wszel kie go ro dza ju ścin ki i dro bin ki. 
Za le ty ma gne sów hy drau licz nych do ce nią szcze gól nie pra -
cu ją cy na zło mo wi skach. Dzię ki ich za sto so wa niu sor to wa -
nie i re cy kling zło mu stał się ła twy, jak ni gdy wcze śniej.
Oczy wi ście nie jest to je dy ny ob szar za sto so wań elek tro ma -
gne sów HMAG. Moż na je wy ko rzy sty wać tak że na ma szy -
nach wy bu rze nio wych, roz drab niar kach, ko par kach, tra dy -
cyj nych chwy ta kach czy żu ra wiach. Szyb kość i pro sto ta in -
sta la cji spra wia ją, że są to na rzę dzia na da ją ce się do sko na -
le do wy naj mu. Wiel kość wy ko rzy sty wa ne go na rzę dzia de -
ter mi no wa na jest je dy nie cię ża rem ro bo czym ma szy ny,
do któ rej ma być ono pod łą cza ne. Ma gne sy hy drau licz ne
z se rii HMAG po sia da ją wbu do wa ny na pę dza ny hy drau licz -
nie ge ne ra tor. Do dzia ła nia wy ma ga ją więc je dy nie po łą cze -
nia hy drau licz ne go. Ich włą cza nie i wy łą cza nie od by wa się
za po mo cą ukła du hy drau li ki ma szy ny ro bo czej. 

DY NA SET separuje szybko i skutecznie
Elek tro ma gne sy są efektywnym na rzę dziem do se gre go wa nia me ta lo wych ele men tów przy wy -
bu rza niu, pra cach na wy sy pi skach czy w ko lej nic twie. Ze względu na swą dokładność są też
nie zwy kle uży tecz ne w zastosowaniach na terenie sku pów zło mu. 

a Chwytak HMAG wy po sa żo ny zo stał w au to ma tycz ne za wo ry prze pły wu i ci śnie nia
ole ju. Wykorzystując funk cję szyb kie go roz ma gne so wy wa nia operator maszyny
może precyzyjnie kon tro lo wać upusz cze nie przenoszonego ma te ria łu
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Zna cze nie re cy klin gu w kra jach Unii Eu ro pej skiej
sta le ro śnie, a za ostrza ne prze pi sy zmu sza ją
do po szu ki wa nia co raz sku tecz niej szych roz wią -
zań zwięk sza ją cych od zysk su row ców wtór nych.
Osią gnię cie za mie rzo nych ce lów bę dzie moż li we
je dy nie pod wa run kiem wy ko rzy sty wa nia od po -
wied nich tech no lo gii oraz sku tecz nych, spe cja li -
stycz nych ma szyn. Ma szyn, któ re dzię ki swym
pa ra me trom umoż li wią se pa ra cję su row ców już
na wstęp nym eta pie pro ce su od zy sku ma te ria -
łów. To przede wszyst kim po le do po pi su dla róż -
ne go ty pu sprzę tu prze ła dun ko we go, a je go nie -
zwy kle bo ga tą ofer tę przy go to wa ła fir ma Lie bherr.
Pod czas prac nad no wą ge ne ra cją ma szyn prze -
ła dun ko wych kon struk to rzy Lie bher ra wy ko rzy -
sta li naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, w tym no -
wą ge ne ra cję sil ni ków, dzię ki któ rym uzy ska no
opty mal ne pa ra me try pra cy przy jed no cze snym
zmi ni ma li zo wa niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Za -
wdzię cza ją to tech no lo gii Lie bherr Po wer Ef fi cien -
cy (LPE), któ ra po zwa la sil ni ko wi pra co wać
z mak sy mal ną mo cą przy naj niż szym zu ży ciu pa -
li wa. Za dba no tak że o na le ży te za bez pie cze nie
wraż li wych ele men tów kon struk cyj nych oraz eks -
plo ata cyj nych ma szyn. Ele men ty wy po sa że nia ta -
kie jak: filtr wstęp ny po wie trza z eli mi na cją py łów,
od wrot ny ciąg chłod ni cy czy chłod ni ca wiel ko -
ocz ko wa zo sta ły stwo rzo ne spe cjal nie dla za sto -
so wań w miej scach o wy so kim za py le niu i gwa -
ran tu ją mak sy mal ną nie za wod ność w tych trud -
nych wa run kach.  
Przy kła dem ma szy ny, któ ra jest „skro jo na” we -
dług po trzeb bran ży re cy klin go wej jest mo del
LH 22 M Li tro nic. Ma szy na wy ko rzy sty wa na
do trans por tu ma te ria łów łą czy kom fort, wy daj -
ność i nie za wod ność, a do te go za pew nia du żą
zdol no ścią pod no sze nia na dłu gich dy stan sach.
Po mi mo nie wiel kich wy mia rów – ob rys ma szy ny
mie ści się w pro sto ką cie o wy mia rach 5x2,5 me -
tra) – jest bar dzo spraw na. Dzie je się tak mię dzy
in ny mi dzię ki jed no st ce na pę do wej, o zwięk szo -
nej do 105 kW (143 KM) mo cy, któ ra umoż li wia
znacz ne lep sze war to ści prze ła dun ko we. Do dat -
ko wo no wa jed nost ka cha rak te ry zu je się mniej -
szym ape ty tem na pa li wo, gdyż moż na uzy skać
na wet 30-pro cen to we oszczęd no ści.
Moc ne pod wo zie LH 22 M Li tro nic jest dłuż sze, niż
w po przed nim mo de lu, co gwa ran tu je wy jąt ko wą
sta bil ność ma szy ny. A więk sza sze ro kość pod pór
i geo me tria zmo dy fi ko wa nej dźwi gni – mię dzy cy lin -
drem mo no blo ko wym, a pod no szą cym – umoż li wia

MASZYNY KOMUNALNE
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pod no sze nie cięż szych ła dun ków. Te pa ra me try ide -
al nie od po wia da ją na po trze by trans por tu ma te ria -
łów, roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun ku. A trans port
róż nych ma te ria łów umoż li wia sze ro ka ga ma chwy -
ta ków, w któ re moż na wy po sa żyć ma szy nę. I tak
w za leż no ści od ro dza ju chwy tak umoż li wia trans -
port ma te ria łów na wet o ob ję to ści pół to ra me tra sze -
ścien ne go. Mak sy mal ny za sięg ra mie nia wy no si
11 me trów, a mak sy mal na wy so kość za ła dun ku się -
ga 3 me trów. Na to miast cię żar ro bo czy ma szy ny wa -
ha się w gra ni cach od 19,2 do 22,2 to ny. 
Po my śla no tak że o stwo rze niu jak naj lep szych
wa run ków pra cy ope ra to rom. No wo opra co wa na
ka bi na Lie bherr za pew nia od po wied nią prze strzeń
i kom fort. Du że po wierzch nie szkla ne, róż ne wa -
rian ty wy po sa że nia ka bi ny, a tak że mo ni to ro wa -
nie tyl nych i bocz nych prze strze ni umoż li wia ją kie -
row cy za cho wa nie opty mal nej wi docz no ści na ob -
szar ro bo czy. Ca łość uzu peł nia wy god ny fo tel, ko -
lo ro wy ekran do ty ko wy oraz au to ma tycz ne cen -
tral ne sys te my sma ro wa nia ma szy ny.
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze
sztyw nie za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym
pod no śni kiem. W pierw szym wy pad ku wzrok
ope ra to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me tra.
Na to miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi na po -
zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po zio mu
na wet pię ciu me trów. Ste ro wa nie ma szy ną od -
by wa się przy po mo cy joy stic ka. Stan dar do wy
joy stick ste ru ją cy da je ope ra to ro wi do dat ko we
po czu cie bez pie czeń stwa. Re zy gna cja z ko ła
kie row ni cy na rzecz ste ro wa nia za po mo cą joy -
stic ka zwięk szy ła za rów no miej sce na no gi, ja k
i wi docz ność na ob szar ro bo czy. 

Lie bherr – so lid ny part ner w re cy klin gu
Re stryk cyj ne prze pi sy obo wią zu ją ce w go spo dar ce od pa da mi wy mu sza ją na fir mach dzia ła ją -
cych w tym ob sza rze wy ko rzy sty wa nie co raz do sko nal szych ma szyn i urządzeń. Tyl ko ta kie są
bo wiem w sta nie sku tecz nie po móc w od zy ski wa niu co raz więk szej ilo ści su row ców wtór nych.
Na ro sną ce wy ma ga nia za re ago wa ła fir ma Lie bherr, któ ra opra co wa ła ga mę ma szyn skro jo -
nych na mia rę po trzeb sek to ra re cy klin gu.

a Przy ma sie ro bo czej oko ło 21
ton kom pak to wy LH 22 M Li -
tro nic jest naj mniej szą ma -
szy ną Lie bherr prze zna czo ną
do prac prze ła dun ko wych

a Er go no micz na i kom for to wa
ka bi na spra wia, że ope ra tor
pra cu je wy daj niej, efek tyw -
niej i bez piecz niej

a Sied mio ca lo wy ekran do ty ko -
wy jest pro sty w ob słu dze.
Skróty klawiszowe moż -
na dopasować do in dy wi du -
al nych po trze b i ła two wy bie -
rać za po mo cą pa ska me nu
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Ame ry kań ska fir ma Mu stang do kład nie od de ka dy
wcho dzi w skład fran cu skie go kon cer nu Ma ni tou.
O tym, że in te gra cja obu ma rek zo sta nie za cie śnio -
na, a Mu stang cał ko wi cie otwar cie ko rzy stać bę -
dzie z pre sti żu, ja kim cie szy się Ma ni tou, wró ble
ćwier ka ły już od daw na. O tym, że ma ją ku te mu
pod sta wy prze ko na li śmy się wio sną w Pa ry żu.
Na eks po zy cji to wa rzy szą cej ju bi le uszo wi sześć -
dzie się cio le cia Ma ni tou Gro up moż na by ło zo ba -
czyć ma szy ny Mu stang w czer wo nych bar wach.
Ofi cjal na de cy zja Ma ni tou Gro up o zmia nach wi -
ze run ko wych jesz cze jed nak nie za pa dła…
Pod czas po ka zów w pod war szaw skim Ka je ta no -
wie nie mie li śmy do czy nie nia z ko lo ry stycz nym
za sko cze niem. Ła do war ki Mu stang za pre zen to -
wa ły się w tra dy cyj nych bar wach i po twier dzi ły
swe atu ty w po sta ci przej rzy stej kon struk cji, sta -
ran ne go wy ko na nia i wy so kiej pro duk tyw no ści.

Go spo da rze im pre zy – Ma ni tou Pol ska i Zep pe lin
Pol ska – za pre zen to wa li za rów no prze gu bo we ła -
do war ki ko ło we, jak i ste ro wa ne bur to wo. Ty po -
sze reg AL ła do wa rek prze gu bo wych Mu stang
obej mu je ma szy ny o udźwi gu od 860 do 1.990 kg
oraz wy so ko ści pod no sze nia do 3,3 me tra. Do ich
na pę du wy ko rzy sta no sil ni ki Yan mar o mo cy
od 23,9 do 74,3 KM. Ma szy ny ma ją na pęd hy dro -
sta tycz ny, a za sto so wa ne w ich kon struk cji
wzmoc nio ne osie z blo ka dą me cha ni zmu róż ni -
co we go za pew nia ją sku tecz ność dzia ła nia na wet
w naj trud niej szych wa run kach te re no wych. 
Pod czas po ka zu uwa gę zwra ca no na wy ko na ne
w spe cjal nej tech no lo gii wzmoc nio ne si łow ni ki
NI TRO -STE EL. Ich tło czy ska są spe cjal nie utwar -
dza ne i pie czo ło wi cie za bez pie czo ne przed ko -
ro zją. Jest to szcze gól nie waż ne w przy pad ku
ma szyn pra cu ją cych na co dzień w agre syw nym
śro do wi sku, na przy kład w kom po stow niach czy
sor tow niach od pa dów.

MASZYNY KOMUNALNE
www.manitou.com

Mu stan gi na pa do ku
Choć te ren po ka zów przy po mi nał pa dok, nie bie ga ły po nim ko nie. Nie jeź dzi ły też kul to we
mo de le For dów, ale pu blicz ność do cze ka ła się obie ca nych „mu stan gów”. Na wy gro dzo nym
pla cu i po bli skich drogach uwi ja ły się kom pak to we ła do war ki Mu stang. Wy po sa żo ne w wiert -
ni ce, ko par ki łań cu cho we, chwy ta ki do kost ki, gle bo gry zar ki i myj ki po twier dza ły swe wa lo ry,
za które są szcze gól nie ce nio ne przez użyt kow ni ków nie tyl ko z bran ży ko mu nal nej. 

f Oba ro dza je ła do wa rek Mu -
stang po twier dzi ły swe atu ty
w po sta ci sta ran ne go wy ko -
na nia i wy so kiej wy daj no ści

s Ma szy na wy po sa żo na w gle -
bo gry zar kę spraw dza się
przy pra cach zwią za nych
z kształ to wa niem kra jo bra zu
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Każ da ła do war ka wy po sa żo na jest w da szek
ochron ny ROPS/FOPS. W naj więk szych mo de -
lach za in sta lo wać moż na za mknię tą ka bi nę. Ope -
ra to rzy pod kre śla ją ła twość ope ro wa nia ma szy -
ną. Ener go no micz ny joy stik umoż li wia pre cy zyj -
ne ste ro wa nie ru cha mi wy się gni ka, kie run kiem
jaz dy i do bo rem bie gu. Efek tyw ność ma szyn pod -
no si moż li wość za sto so wa nia nie zwy kle sze ro kiej
ga my na rzę dzi ro bo czych. Mu stan gi bar dzo szyb -
ko uzbro ić moż na w spe cja li stycz ne łyż ki i chwy -
ta ki, za mia tar ki, wiert ni ce, ra mio na ko par ko we, le -
mie sze spy cha ją ce, rów niar ki czy fre zar ki. Trzy
sys te my szyb ko złą czy po zwa la ją wy ko rzy sty wać
na rzę dzia róż nych pro du cen tów bez ko niecz no -
ści sto so wa nia ada pte rów.
Pod czas po ka zów swe moż li wo ści za pre zen to wa -
ły rów nież ła do war ki ste ro wa ne bur to wo. Mu stang
na le ży do pio nie rów wśród pro du cen tów te go ty -
pu ma szyn, pierw sza z nich opu ści ła bo wiem fa -
bry kę w ro ku 1965. Dzi siej sze wy ro by wy twa rza ne
na dal na te re nie USA wy róż nia ją się so lid ną kon -
struk cją, wy daj ną hy drau li ką, co prze kła da się
na trwa łość i efek tyw ność. Przed dzie się cio ma la ty
przej mu jąc Mu stan ga, Ma ni tou Gro up po sta wi ło
so bie za cel wywalczenie so bie wio dą cej po zy cji
ryn ko wej w seg men cie du żych ła do wa rek ste ro wa -
nych bur to wo. Z te go po wo du znacz nie zwięk szo -
no na kła dy na pra ce ba daw czo -roz wo jo we i moc
pro duk cyj ną fa bry ki. W chwi li obec nej ame ry kań -
skie za kła dy Ma ni tou Gro up wy twa rza ją aż czter -

na ście mo de li skid -ste erów. Wśród nich zna leźć
moż na za rów no ma szy ny z pod no sze niem ra dial -
nym, jak i wer ty kal nym. Więk szość z nich to kon -
struk cje ko ło we, je dy nie trzy ma ją na pęd gą sie ni -
co wy. Ma szy ny o udźwi gu od 386 do 1.497 kg
dzię ki moż li wo ści wy ko rzy sta nia róż ne go ro dza ju
na rzę dzi ro bo czych znaj du ją ca ły sze reg za sto so -
wań i spraw dza ją się nie tyl ko w ty po wych pra -
cach prze ła dun ko wych. Co raz więk sze za in te re -
so wa nie ste ro wa ny mi bur to wo Mu stan ga mi prze -
ja wia ją fir my z bran ży ko mu nal nej, choć by te zaj -
mu ją ce się kształ to wa niem kra jo bra zu.

a Moż li wo ści wy ko rzy sta nia
ma szyn zwięk sza ją się dzię -
ki niezwykle sze ro kiej ga mie
na rzę dzi ro bo czych
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Pro duk cję ma szyn prze zna czo nych do pra cy
na skła do wi skach od pa dów uru cho mio no w Sta -
lo wej Wo li w ro ku od 1990. Jed ną z ta kich kon -
struk cji jest kom pak tor ko ło wy Dres sta 534E LA
o ma sie 24 ton. Ma szy na po wsta ła na ba zie ła do -
war ki ma okoł ko wa ne sta lo we ko ła jezd ne, wy po -
sa żo no ją tak że w le miesz spy char ko wy o du żej
po wierzch ni. Głów nym ce lem kon struk to rów by ło
osią gnię cie naj wyż szej wy daj no ści ma szy ny
w pra cy na te re nie du żych i śred nich wy sy pisk.
Za da nia kom pak to ra po le ga ją przede wszyst kim
na roz gar nia niu od pa dów, ich roz drab nia niu
oraz re duk cji ob ję to ści. Po kil ku krot nym prze jeź -
dzie ma szy ny od pa dy zo sta ją za gęsz czo ne. Da je
to efekt w po sta ci utwar dze nia pod ło ża, dzię ki
cze mu uzy sku je ono no śność umoż li wia ją cą
swo bod ne po ru sza nie się po nim cięż kich ma -
szyn ko ło wych i po jaz dów o du żej ma sie wła snej.
Dzię ki za sto so wa niu le mie sza spy char ko we go
o du żej ob ję to ści i po wierzch ni kom pak to r  słu -
żyć może do prze miesz cza nia i roz drab nia nia

MASZYNY KOMUNALNE
www.dressta.pl

warstw śmie ci oraz ma te ria łu prze sy po we go. 
Prze cięt na gę stość od pa dów ko mu nal nych wy no -
si 350 kg/m3. Po prze pro wa dze niu pro ce su za -
gęsz cze nia za po mo cą kom pak to ra ko ło we go war -
tość ta wzra sta do oko ło 1.200 kg/m3. Na wy sy pi -
skach przyj mu ją cych du że ilo ści gru zu bu dow la -
ne go po trzech do pię ciu prze jaz dach kom pak to ra
ko ło we go tą sa mą tra są uzy skać moż na za gęsz -
cze nie do cho dzą ce na wet do 2.500 kg/m3. 
Pod sta wo wym na rzę dziem ro bo czym kom pak to -
ra są sta lo we wal ce jezd ne z roz miesz czo ny mi
na ich po wierzch ni koł ka mi. Ich kształt po zwa la
na wy wie ra nie od po wied nio du że go na ci sku
na pod ło że. W ten spo sób za le ga ją ce wy sy pi sko
od pa dy są rów no cze śnie roz drab nia ne i za gęsz -
cza ne. De cy du ją cy wpływ na efek tyw ność dzia ła -
nia kom pak to ra jest na cisk na pod ło że. De ter mi -
nu ją go w głów nej mie rze śred ni ca i sze ro kość
wal ców jezd nych, kształt koł ków ugnia ta ją cych
czy też płyt bież ni ko wych oraz spo sób ich roz -
miesz cze nia. Aby za pew nić naj wyż szą wy daj ność
ma szy ny na przed nich wal cach jezd nych za sto so -
wa no koł ki pro sto pa dło ścien ne, zaś na tyl nych
usta wio no je w „jo deł kę”. Spra wia to, że od ci ski
koł ków wal ców tyl nych nie po kry wa ją się ze śla -
da mi po zo sta wia ny mi przez przed nie. Ta kie roz -
wią za nie umoż li wia lep szą pe ne tra cję skła do wi -
ska, a w po łą cze niu z wła ści wym do bo rem pa ra -
me trów ro bo czych (gru bość war stwy od pa dów,
licz ba prze jaz dów), po zwa la uzy ski wać naj lep szy
sto pień za gęsz cze nia oraz wy daj ność pra cy. Od -
po wied nie roz ło że nie koł ków ugnia ta ją cych po -
zwa la ogra ni czyć ich licz bę. Uła twia to sa mo -
oczysz cza nie kół, wpły wa rów nież na re duk cję

Za gęsz cze nie ma zna cze nie
Ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie i wy ko rzy sta nie te re nów wy sy pisk umoż li wia ją spe cja li stycz -
ne ma szy ny, ja ki mi są kom pak to ry. Ich pod sta wo wym za da niem jest zgnia ta nie od pa dów
po wo du ją ce re duk cję ich ob ję to ści. Dzia ła nia ta kie nie tyl ko przy czy nia ją się do wy dłu że -
nia okre su eks plo ata cji wy sy pi ska, ale tak że ogra ni cza ją emi sję szko dli wych ga zów i eli mi -
nu ją ko niecz ność co dzien ne go po kry wa nia śmie ci war stwą prze sy po wą.

s Opty mal ne za bez pie cze nie
pod wo zia chro ni ma szy nę
przed uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi i wni ka niem resz tek
uciąż li wych od pa dów

a Kom pak to ry wy ko rzy sty wa -
ne są w głów nej mie rze
do roz pro wa dza nia i za gęsz -
cza nia warstw śmie ci oraz
prac re kul ty wa cyj nych
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kosz tów eks plo ata cji ma szy ny. Za le tą ta kie go roz -
wią za nia są wyraźnie poprawione efek ty za gęsz -
cza nia przy ogra ni czo nej licz bie prze jaz dów.
Dzię ki ni sko po ło żo ne mu środ ko wi cięż ko ści kom -
pak tor mo że pra co wać na po chy ło ściach, a je go
ope ra tor – o ile pra cu je w zgo dzie z prze pi sa mi
BHP – nie mu si oba wiać się wy wró ce nia ma szy ny.
Je że li na wet do szło by do ta kie go wy da rze nia, ob -
słu gu ją cy kom pak tor jest na le ży cie chro nio ny
w ka bi nie speł nia ją cej stan dar dy ROPS/FOPS. Pa -
nu ją ce we wnątrz nad ci śnie nie oraz sku tecz ny
układ fil tra cyj ny spra wia ją, że ope ra tor jest od izo -
lo wa ny od szko dli wych agre syw nych sub stan cji,
py łów i ga zów uwal nia ją cych się z od pa dów za le -
ga ją cych na skła do wi sku. 
W ma szy nie za sto so wa no na pęd me cha nicz ny,
któ ry w prze ci wień stwie do ukła dów hy drau licz -
nych le piej spraw dza się w pra cy na skła do wi -
skach i jest znacz nie mniej awa ryj ny. Dzię ki te mu
uda ło się zre du ko wać za rów no bie żą ce kosz ty
utrzy ma nia ma szy ny, jak i wy dat ki na ewen tu al ne
na pra wy i re mon ty. Kom pak tor – w za leż no ści od
konkretnych po trzeb – moż na do dat ko wo do po -
sa żyć. Do stęp ny jest na przy kład le miesz z ażu -
ro wą nad staw ką, więk szy wstęp ny filtr po wie trza
kie ro wa ne go do sil ni ka, prze ciw wa ga o re gu lo -
wa nej ma sie ze zgar nia cza mi usu wa ją cy mi nad -
miar za nie czysz czeń z gą sie nic, pa rę ana lo gicz -
nych zgar nia czy z przo du spy char ki oraz za bez -
pie cze nia kra tow ni co we lamp ro bo czych. 

a W ma szy nie za sto so wa no
na pęd me cha nicz ny, któ ry
bar dzo do brze spraw dza się
w pra cy na skła do wi skach

f New ral gicz nym na rzę dziem
ro bo czym kom pak to ra ko ło -
we go są sta lo we wal ce jezd -
ne z koł ka mi ugnia ta ją cy mi
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Dla te go kom ple tu jąc park ma szynowy do ko nać na le ży do bre -
go ro ze zna nia w ofer cie ryn ko wej, ale też do brze za sta no wić
się, ja kie pa ra me try bę dą nie zbęd ne przy re ali za cji in we sty cji.
Zróż ni co wa ną ofer tę za rów no pod wzglę dem ilo ści, jak i ro -
dza jów ma szyn ma spół ka Ama go. Oczy wi ście przed się bior ca
znaj dzie w niej sze ro ki wy bór tak po pu lar nych w na szym kra ju
ko par ko -ła do wa rek. War to przyj rzeć się pro po zy cji Ama go
w tym za kre sie, gdyż dys try bu owa ne przez spół kę ko par ko -ła -
do war ki mar ki MST, to spraw dzo ne już na ca łym świe cie ma -
szy ny, któ re jed no cze śnie do stęp ne są w przy stęp nej ce nie.
A ni ska ce na nie ozna cza w tym wy pad ku ni skiej ja ko ści uży -
tych pod ze spo łów i ja ko ści mon ta żu.  
Ofe ro wa ne w stan dar dzie bo ga te wy po sa że nie ko par ko -ła do -
wa rek MST stwa rza prze wa gę nad kon ku ren ta mi, któ rzy wy -
ma ga ją do płat. Za co? Choć by za au to ma tycz ną skrzy nię bie -
gów, kli ma ty za cję, szyb ko złą cze z przo du, te le sko po wa ne ra -
mię ko par ko we czy do dat ko wy ob wód hy drau licz ny do za si la -
nia mło ta. W przy pad ku ma szyn MST ele men ty te ma ją ce nie -
ba ga tel ny wpływ na wy daj ność i bez pie czeń stwo pra cy są do -
stęp ne w stan dar dzie. Szyb ko złą cze umoż li wia ją ce bły ska -
wicz ne od pię cie łyż ki uła twia ma new ro wa nie wi dła mi. Na wy -
się gni ku nie trze ba też wów czas dźwi gać nie wy ko rzy sty wa nej
łyż ki. Do dat ko wą za le tą jest tak że to, że łyż ka nie prze sła nia
wi do ku na przód ma szy ny, co jest nie zwy kle istot ne pod czas
roz ła dun ku po jaz du czy prze no sze niu pa let. 
Na byw ca ko par ko -ła do war ki MST otrzy mu je w stan dar dzie do -
dat ko wy ob wód hy drau licz ny do za si la nia mło ta oraz te le sko -
po wa ne ra mię ko par ko we. Dzię ki te mu zwięk sza się za kres za -
sto so wań ma szy ny oraz po pra wia ją jej pa ra me try ro bo cze
w za kre sie za się gu oraz głę bo ko ści ko pa nia, któ ra się gać mo -
że na wet sze ściu me trów. Pro du cent nie ustan nie dą ży do ulep -
sza nia konstrukcji  swo ich ma szyn. Do wo dem mo że być fakt,
że szó sta generacja ko par ko -ła do wa rek MST do cze ka ła się

mo der ni za cji i od te raz do step na jest z ozna cze niem „Plus”.
Tym, któ rzy nie po trze bu ją tak du żych ma szyn, spół ka Ama go
pro po nu je sze ro ką ga mę mi ni ko pa rek mar ki Hy un dai, A jest
z cze go wy bie rać, bo ofer ta obej mu je pięć mo de li o wa dze
od 1,6 do 3,5 to ny. Naj now szą pro po zy cją Hy un da ia w ga mie
mi ni ko pa rek jest mo del R18 -9. Ta zgrab na, dwu to no wa ko par -
ka gą sie ni co wa im po nu je szyb ko ścią cy kli ro bo czych, mo cą
sil ni ka, wy daj no ścią pomp oraz so lid no ścią wy ko na nia pod wo -
zia, ra mie nia i wy się gni ka. A we dług za pew nień pro du cen ta to
tyl ko nie któ re z za let no wej mi ni ko par ki. W re zul ta cie po wsta ła
ma szy na, któ ra ide al nie spraw dzi się we wszel kie go ro dza ju
pra cach, zwłasz cza tam gdzie ogra ni czo na prze strzeń zmu sza
do ko rzy sta nia ze sprzętu o nie wiel kich ga ba ry tach. A war to pa -
mię tać że za nie wiel ki mi wy mia ra mi kry je się du ża moc, któ ra
po do ła spraw nie zre ali zo wać na wet skom pli ko wa ne in we sty -
cje. Jest to moż li we mię dzy in ny mi dzię ki wy ko na nej ze sta bil -
nych pro fi li ra mie pod wo zia. A tyl na pły ta wy ko na na z nie zwy -
kle moc nej sta li od zna cza się wy jąt ko wą wręcz wy trzy ma ło ścią.
Wzmoc nio no tak że kon struk cję ra mie nia i wy się gni ka ma szy -
ny, co umoż li wia bez pro ble mo wą pra cę na wet w naj trud niej -
szych wa run kach ro bo czych. Hy un dai wy ko rzy stu je do pro -
duk cji no wej ko par ki sta ran nie wy se lek cjo no wa ne naj wyż szej
ja ko ści kom po nen ty. Si łow ni ki hy drau licz ne, ło ży ska i tu le je
o dłu giej ży wot no ści po ma ga ją w dłuż szej per spek ty wie
w spo sób istot ny zmniej szyć kosz ty eks plo ata cji ma szy ny. 
Mi ni ko par ka Hy un dai R18 -9 na pę dza na jest spraw dzo nym
w prak tycz nym dzia ła niu sil ni kiem Mit su bi shi L3E. Jed nost ka
na pę do wa wy róż nia się du żą kul tu rą pra cy, umiar ko wa nym zu -
ży ciem pa li wa oraz ni ską ha ła śli wo ścią. 

Dla każ de go coś odpowiedniego
Pra ce ko mu nal ne czę sto wy ko ny wa ne być mu szą w tak nie ty po wych i trud nych wa run kach, że
nie da się ich pro wa dzić za po mo cą jed nej, choć by naj bar dziej uni wer sal nej, ma szy ny. Dla te -
go do ko nu jąc wy bo ru sprzę tu, war to za opa trzyć się w ta ki, któ ry jed no cze śnie za pew ni moż li -
wość efek tyw ne go dzia ła nia, a przy tym nie nad we rę ży zbyt nio port fe la swe go wła ści cie la.

a Szó sta generacja ko par ko -ła do wa rek MST do cze ka ła się mo der ni za cji i od te raz
do step na jest z ozna cze niem „Plus”

a Hy un dai R18 -9 to zgrab na, dwu to no wa ko par ka gą sie ni co wa im po nu ją ca wy daj -
no ścią i ni ski mi kosz ta mi bie żą cej eks plo ata cji
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tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

4/2018 31.08.2018 10.08.2018
5/2018 15.10.2018 17.09.2018

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 3/2018 

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”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






