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SPIS TREŚCI

Dywersyfikacja działań 
chroni przed kryzysem

Rozmowa z Henrykiem Siodmokiem, 
prezesem zarządu Dobrowolski Sp. z o.o.

Ju bi le usz god ny li de ra

Dwu dnio we uro czy sto ści świę to wa nia ju bi le -
uszu 30-le cia ist nie nia fir my Pro nar na dłu go
po zo sta ną w pa mię ci za rów no jej pra cow ni -
ków, jak i licz nie przy by łych go ści

Skandynawski rodowód ma znaczenie

Cią gni ki Val tra są do ce nia ne za ich nie za wod -
ność, uni wer sal ność, wy trzy ma łość i skan dy -
naw skie ko rze nie. Każ dy cią gnik jest w sta nie
wy trzy mać naj cięż sze wa run ki ro bo cze 

Nokian Tyres na każ dą oka zję

Tyl ko opo ny naj wyż szej ja ko ści spraw dzą się
za rów no w wa run kach ko ła pod bie gu no we go,
jak i pod czas prób bi cia re kor dów pręd ko ści.
na ka mie ni stych bez dro żach

Na kło po ty BetBlok Sys tem

Przemyślane roz wią za nia za sto so wa ne przez
BetBlok Sys te m  sprawiają, że od bior ca otrzy -
mu je kom plet ny, go to wy do mon ta żu sys tem
wzno sze nia ścian opo ro wych

Wy ka szar ki do za dań spe cjal nych

Ko sze nie du żych po wierzch ni na stro mych
zbo czach lub nie rów nych płasz czy znach to
pra ce, któ re wy ma ga ją uży cia spe cja li stycz ne -
go, pro fe sjo nal ne go sprzę tu

Nie tyl ko dla ope ra to rów

Kon kurs Klu bu Ope ra to rów or ga ni zo wa ny
przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska to nie
tyl ko szan sa spraw dze nia prak tycz nych umie -
jęt no ści ob słu gu ją cych ma szy ny

Me ca lac w służ bie ko mu nal nej

Moż li wo ści ko par ko -ła do wa rek do ce nia ją tak -
że przed się bior cy z bran ży ko mu nal nej. Ma -
szy ny te do sko na le spraw dza ją się w ogra ni -
czo nych, cia snych prze strze niach miej skich 

Wy god na, moc na i bez piecz na

In no wa cyj ne sys te my kon tro l ne za sto so wa ne
w ła do war kach te le sko po wych Mer lo po zwa la ją
w bez piecz ny spo sób ko rzy stać z ko sza ro bo -
cze go bez ko niecz no ści sto so wa nia pod pór

Re cy kling z Lie bher rem

Lie bherr za pre zen to wał dwie ma szy ny prze -
zna czo ne do prze ła dun ku ma te ria łów. Mo de le
LH 18M In du stry i LH 26M In du stry zo sta ły za -
pro jek to wa ne do za sto so wań re cy klin go wych

Ener ge ty cy do ce nia ją kon struk cje Gra co 

Przed się bior stwa ener ge tycz ne pra cu ją w eks -
tre mal nych wa run kach. Wy ma ga ją one sto so -
wa nia po jaz dów, któ re po ru szać się mo gą
w na wet trud no do stęp nym te re nie

Po jaz dy „szy te na mia rę”

Klien ci spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row -
scy otrzy mu ją sa mo cho dy nie tyl ko do pa so -
wa ne do ich in dy wi du al nych po trzeb, ale tak że
wy po sa żo ne w uni ka to we oprzy rzą do wa nie
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Dro dzy Czy tel ni cy,
choć za okna mi la to, to dla służb od po wie dzial nych za utrzy ma nie dróg trwa już – i to w peł ni – se zon zi mo -

we go utrzy ma nia. A za pew nia nie bez piecz nej mo bil no ści w wa run kach zi mo wych sta no wi wy zwa nie dla

wie lu kra jów, zwłasz cza tych po ło żo nych w po dob nej do Pol ski sze ro ko ści geo gra ficz nej. Dla te go mi mo tro -

pi kal nych upa łów pra cow ni cy firm ru szy li w po szu ki wa niu naj lep szych i naj sku tecz niej szych roz wią zań.

A o ta kich wła śnie spo so bach moż na by ło usły szeć pod czas czerw co wej Kon fe ren cji Utrzy ma nia Dróg w Ły -

so mi cach pod To ru niem. Nic więc dziw ne go, że ze bra ło się tam kil ka set osób, wśród któ rych prze wa ża li za -

rząd cy dróg przy by li z ca łej Pol ski, a jed nym z or ga ni za to rów by ła Ko pal nia So li „Kło da wa” – naj więk szy

w kraju pro du cent so li i tej ku chen nej, i tej dro go wej. Uczest ni cy zwra ca li uwa gę na róż ne aspek ty, ape lo wa -

li o wcze sne ro bie nie za pa sów, np. so li dro go wej oraz uzu peł nia nie par ku ma szyn. 

My w Po śred ni ku Ko mu nal nym pro ble mom zwią za nym z utrzy ma niem dróg i bez pie czeń stwu dro go we mu

przy glą da my się sta le i w każ dym ma ga zy nie opi su je my naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, któ re wy ko rzy sty -

wa ne są w tej dzie dzi nie. Tak że w tym wy da niu te mu te ma to wi po świę ci li śmy wie le miej sca. Przede wszyst -

kim pre zen tu je my ofer tę po pu lar ne go i nie za wod ne go sprzę tu, któ ry na wet w naj cięż szych wa run kach po mo -

że za pew nić wszyst kim użyt kow ni kom bez piecz ne po ru sza nie się. A w tym wzglę dzie, na szym zda niem, mia -

sta ra dzą so bie co raz le piej. Więk szość ma pod pi sa ne umo wy ze spe cja li stycz ny mi fir ma mi, któ re są zo bo wią -

za ne być w go to wo ści i na tych miast re ago wać na po gor sze nie wa run ków dro go wych. Pro ble mem jed nak na -

dal jest czas re ak cji na zmie nia ją ce się wa run ki po go do we. Więk szość użyt kow ni ków dróg uwa ża, że pod czas

pierw szych opa dów śnie gu pia skar ki zbyt póź no wy jeż dża ją na dro gi oraz że jest ich zbyt ma ło. Stąd też po -

wta rza ne od wie lu lat ha sło: „Zi ma znów za sko czy ła dro go wców” jest na dal ak tu al ne. Trze ba jed nak też zro -

zu mieć ra cje dro go wców, któ rzy nie uni ka jąc od po wie dzial no ści tłu ma czą, że po trze bu ją cza su na uru cho -

mie nie od po wied niej licz by po jaz dów, gdyż nie ma moż li wo ści, aby dy żu ry peł nił kom plet kie row ców.

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

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Małyszko, tel. 505 455 314
e-mail: małyszko@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 22 859 19 65
e-mail: poskom@poskom.pl

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

SPRZEDAŻ REKLAM
Jonasz Frąckiewicz, tel. 602 711 376
e-mail: frackiewicz@posbud.pl

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

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Opony CAMSOMa 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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Jed nak za nim jeszcze roz pocz ną się tar gi, wie lu przed się bior -
ców bran ży od pa do wej mu si pod jąć in ten syw ne wy sił ki w ce lu
do sto so wa nia się do no wych wy mo gów pro wa dze nia dzia łal -
no ści. Mu szą bo wiem do 5 wrze śnia zło żyć wnio ski o zmia nę
po sia da nych de cy zji od pa do wych. Cho dzi o po zwo le nia zin te -
gro wa ne, ze zwo le nia na zbie ra nie lub prze twa rza nie od pa dów
oraz po zwo le nia na wy twa rza nie od pa dów. W prak ty ce ozna -
cza to, że je śli pod miot nie zło ży  w ter mi nie kom plet ne go
wnio sku o zmia nę po sia da nej de cy zji, to stra ci moż li wość pro -
wa dze nia dzia łal no ści. 
Zbie ra niem od pa dów i ich prze twa rza niem zaj mu je się w Pol -
sce kil ka ty się cy pod mio tów. Mu szą oni do sto so wać swo je de -
cy zje do wy mo gów zmie nio nej usta wy o od pa dach. Przy ję ta
w ubie głym ro ku zmia na usta wy o od pa dach i in nych ustaw
wpro wa dzi ła sze reg prze pi sów, któ re ma ją np. za po bie gać po -
ża rom skła do wisk. Wnio sek mu si więc za wie rać m.in. ope rat
prze ciw po ża ro wy, po sta no wie nie po wia to we go (miej skie go)
ko men dan ta Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, pro po no wa ną for mę
za bez pie czeń fi nan so wych. 
– Pol scy przed się bior cy i spół ki ko mu nal ne sto ją przed ogrom -
nym wy zwa niem w go spo dar ce od pa da mi. Obo wiąz ko wy mo ni -
to ring, gwa ran cje fi nan so we, wyż sze ka ry i skró ce nie do pusz -
czal ne go cza su ma ga zy no wa nia od pa dów – to tyl ko kil ka z ostat -
nich zmian, do któ rych mu szą się do sto so wać. Je stem jed nak
prze ko na ny, że więk szość z nich po do ła wy mo gom – mó wi To -
masz Ko bier ski, wi ce pre zes Gru py MTP, or ga ni za to ra naj więk -
szych tar gów w ochro nie śro do wi ska Pol -Eco Sys tem. 
Z jed nej stro ny przed pod mio ta mi zaj mu ją cy mi się od pa da mi
po ja wią się no we obo wiąz ki, któ re ogra ni czą nie pra wi dło wo ści
wy stę pu ją ce na ryn ku. Z dru giej stro ny bę dą to też uła twie nia,
któ re ma ją otwo rzyć ry nek na więk szą kon ku ren cję. W pro jek -
cie usta wy o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach za pro po no wa no znie sie nie obo wiąz ku re gio na li za -
cji czy li prze twa rza nia od pa dów w re gio nie ich po wsta wa nia.
Znie sie nie ogra ni cze nia bę dzie do ty czy ło od pa dów zmie sza -
nych, po zo sta ło ści z sor to wa nia i z pro ce sów me cha nicz no -
-bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów z prze zna cze niem

do skła do wa nia. Ma to na ce lu umoż li wie nie prze ka zy wa nia
od pa dów do in sta la cji po ło żo nych na ob sza rze ca łe go kra ju. 
– Każ dy, kto speł ni wa run ki tech nicz ne i śro do wi sko we, bę dzie
mógł go spo da ro wać od pa da mi. Li kwi du je my więc de fac to mo -
no po le re gio nal ne. Te raz zda rza się, że in sta la cja go to wa przy -
jąć od pa dy po niż szej ce nie  jest bli żej, a mi mo to trze ba wo zić
od pa dy do in sta la cji re gio nal nej. Je stem prze ko na ny, że zmia na
te go prze pi su spo wo du je ob niż kę opłat za od pa dy – mó wi mi ni -
ster śro do wi ska Hen ryk Ko wal czyk. 
Pro po no wa ne roz wią za nia ma ją na ce lu uszczel nie nie obo -
wią zu ją cych prze pi sów, po pra wie nie ich eg ze kwo wa nia. W
chwili obecnej dzia ła ją ce z na ru sze niem prze pi sów mo gą za -
ni żać ce ny usług zwią za nych z od bio rem i prze twa rza niem
od pa dów, co sta wia w nie ko rzyst nej sy tu acji tych, któ rzy
prze pi sów prze strze ga ją. – Nie zbęd ne jest zwięk sze nie sku -
tecz no ści se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów, co jest ko niecz -
nym wa run kiem po pra wie nia wskaź ni ków re cy klin gu za rów no
pod wzglę dem ilo ści, jak i ja ko ści. W Pol sce wie le gmin ma
pro ble my z in fra struk tu rą od pa do wą. A prze cież mo gą apli ko -
wać o środ ki eu ro pej skie, aby swo je sys te my od po wied nio
zmo der ni zo wać. Do ce lo wy mo del ryn ku od pa do we go po wi -
nien wy glą dać tak, że naj wię cej od pa dów gmi na prze ka zu je
do re cy kle ra, a uzy ska ny w ten spo sób do chód ze sprze da ży
su row ców prze zna czać na do fi nan so wa nie sys te mu, w tym
na niż sze opła ty dla miesz kań ców – wy ja śnia wi ce mi ni ster
śro do wi ska Sła wo mir Ma zu rek. 
Te ma ty ka za go spo da ro wa nia od pa dów, ich re cy klin gu i wy -
mo gów, ja kie sto ją przed wła ści cie la mi in sta la cji do prze twa -
rza nia od pa dów bę dzie mia ła waż ne miej sce je sie nią pod -
czas te go rocz nych Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro -
do wi ska Pol -Eco Sys tem. Tar gom bo wiem to wa rzy szy prze -
strzeń kon fe ren cyj no -wy sta wien ni cza EkoSfera, któ ra jest or -
ga ni zo wa na przez Mi ni ster stwo Śro do wi ska i Na ro do wy Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. To wy jąt ko -
we miej sce spo tkań li de rów, gdzie pod czas se sji de bat, szko -
leń i wy kła dów uczest ni cy za po zna ją się z tren da mi kształ tu -
ją cy mi przy szłość sek to ra. 

IMPREZY TARGOWE
www.polecosystem.pl

No we wy mo gi w go spo dar ce od pa da mi 
Te go rocz na edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do wi ska Pol -Eco Sys tem od bę dzie się
w dniach 9-11 paź dzier ni ka 2019 ro ku. Or ga ni zo wa na nie prze rwa nie od 31 lat im pre za sku pia przed -
sta wi cie li in sty tu cji pu blicz nych, sa mo rzą dów, re pre zen tan tów świa ta biz ne su, na uki i edu ka cji, co
czy ni ją naj waż niej szym wy da rze niem w sek to rze ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki ko mu nal nej.
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W tym ro ku zwra ca ła uwa gę licz na re pre zen ta cja
firm za gra nicz nych. Re pre zen to wa nych by -
ło pięćdziesiąt kra jów, a wśród nich tak że przed -
sta wi cie le Chin i Taj wa nu. Oczy wi ście ran ga im -
pre zy spra wi ła tak że, że nie mal w kom ple cie zja -
wi li się czo ło wi de cy den ci od po wie dzial ni za funk -
cjo no wa nie sek to ra ko mu nal ne go w Pol sce. Dla -
te go alej ka mi eks po zy cyj ny mi prze cha dza li się
za rów no sa mo rzą dow cy, jak i przed sta wi cie le
firm, któ rzy pra gnę li oso bi ście po znać naj now sze
tren dy tech ni ki ko mu nal nej. A po nie waż do pi sa ła
też po go da, to przez te re ny tar go we prze wi nę ło
się kil ka na ście ty się cy go ści. 
Nie tyl ko po go da wpły nę ła na wy so ką fre kwen cję,
gdyż w Byd gosz czy by ło co oglą dać i o czym roz -
ma wiać, a ofer ta by ła wy czer pu ją ca i róż no rod na.
Od po wied nie „na rzę dzia” mo gli tu zna leźć za rów -

no wy ko naw cy, jak i sa mo rzą dow cy od po wie -
dzial ni za re ali za cję in we sty cji ko mu nal nych.
– Wy sta wia my się trze ci raz z rzę du i mo gę po wie -
dzieć, że z każ dym ro kiem jest co raz le piej. Za in -
te re so wa nie klien tów wska zu je, że ten sek tor roz -
wi ja się dy na micz nie i po trze bu je du żo sprzę tu.
A my ma my w ofer cie ma szy ny ide al nie do pa so -
wa ne do ich po trzeb. Są to mię dzy in ny mi ko par ki
od 1 do pra wie 9 ton, trak to ry wszel kiej wiel ko ści,
a tak że wo zi dła. Dla te go dla nas obec ność
w Byd gosz czy to strzał w dzie siąt kę – pod kre śla
Mar cin Me lon, dy rek tor han dlo wy w Pol sad.
Oczy wi ście naj sze rzej pre zen to wa na by ła ofer ta
z sek to ra wod no -ka na li za cyj ne go. Tu po wszech -
ne za in te re so wa nie wzbu dza ły po tęż ne po jaz dy
wy ko rzy sty wa ne w pra cach zwią za nych z eks -
plo ata cją, kon ser wa cją i bu do wą sie ci ka na li za -
cyj nych. A w tym ro ku ten sek tor ten był re pre -
zen to wa ny szcze gól nie sze ro ko. Wy staw cy
twier dzi li, że w po przed nim ro ku część z nich nie
przy je cha ła, gdyż głów nym ce lem był wte dy mo -
na chij ski IFAT. W efek cie w Byd gosz czy są
wszy scy naj waż niej si pol scy pro du cen ci – Do -
bro wol ski Sp. z o.o., Po jaz dy Ko mu nal ne Tym -
bo row scy oraz Po jaz dy Ko mu nal ne GAMON,
a tak że de ale rzy ma rek za chod nich, jak Mul ler
i Wod nick Mi ro sław Szcze pań ski. 
– Uczest nic two w byd go skich tar gach trak tu je my
rów nie po waż nie, jak mo na chij ski IFAT. Bo wiem
za rów no tu, jak i w Mo na chium ma my nie po wta -
rzal ną szan sę nie tyl ko na za pre zen to wa nie na szej
ofer ty, ale tak że na spo tka nia z na szy mi klien ta mi
w nie co in nej for mu le, pod czas któ rych ma my lep -

IMPREZY TARGOWE
www.

Do pi sa ła i fre kwen cja, i po go daDo pi sa ła i fre kwen cja, i po go da

Ma jo we tar gi Wod -Kan po twier dzi ły, że byd go ska im pre za to na dal naj więk sza i naj waż niej sza
w Pol sce im pre za wy sta wien ni cza bran ży wo do cią go wo -ka na li za cyj nej. Te go rocz na, 27 już, edy cja
tar gów zgro ma dzi ła oko ło 300 firm, któ re na po wierzch ni 15.000 me trów kwa dra to wych za pre zen -
to wa ły róż no rod ną ofer tę naj now szych tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych w tym sek to rze go spo dar ki. 

f Mar cin Me lon, dy rek tor
han dlo wy w Pol sad

f Henryk Siodmok, prezes
zarządu spółki Dobrowolski

d Pra cow ni cy na sze go wy -
daw nic twa po byt w Byd -
gosz czy wy ko rzy sta li mię dzy
in ny mi do kol por to wa nia
naj now sze go wy da nia Po -
śred ni ka Ko mu nal ne go
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IMPREZY TARGOWE

szą oka zję po znać ich ocze ki wa nia. Dla te go też
przy jeż dża my tu w sze ro kim gro nie, aby każ dy za -
in te re so wa ny mógł otrzy mać peł ne in for ma cje.
Te go rocz na edy cja ob fi to wa ła w ta kie spo tka nia,
część z nich za pew ne znaj dzie swój fi nał w pod -
pi sa nych umo wach. Dla te go opusz cza my Byd -
goszcz w ra do snych na stro jach i na pew no bę -
dzie my tu w ko lej nych edy cjach targów – pod su -
mo wu je tar gi Henryk Siodmok, pre zes za rzą du
spół ki Do bro wol ski.
Sku tecz ne roz wią za nia mo gą zna leźć tak że
przed się bior cy zaj mu ją cy się in ny mi pra ca mi ko -
mu nal ny mi. I tak w sto isku spół ki Me pro zet moż -
na by ło po znać sys te my prze zna czo ne do pie lę -
gna cji zie le ni oraz utrzy ma nia czy sto ści, w tym
do sko na łe myj ki fiń skie go pro du cen ta Dy na set.
Na udział w byd go skiej im pre zie zde cy do wał się
na wet Eg ger smann, czo ło wy pro du cent ma szyn
i urzą dzeń bran ży za go spo da ro wa nia od pa dów. 
Tak jak co ro ku nie za bra kło tak że tra dy cyj ne go
sprzę tu, sze ro ko wy ko rzy sty wa ne go w bran ży bu -
dow la nej i ko mu nal nej. W tym ro ku szcze gól ną
uwa gę zwra ca ła sze ro ka re pre zen ta cja pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych. 
– Je ste śmy tu taj co ro ku, bo to się opła ca. Są tu
na si klien ci i po mi mo że w więk szo ści od wie dza ją
nas przed sta wi cie le firm, z któ ry mi współ pra cu je -
my od wie lu lat, to za wsze część tra fia do nas
po raz pierw szy. Po za tym ce chą cha rak te ry stycz -
ną byd go skiej im pre zy jest wy so ka fre kwen cja,
któ ra po zwa la za pre zen to wać na szą ofer tę tak sze -
ro kiej licz bie osób – za uwa ża To masz We gner,
dy rek tor han dlo wy w spół ce In ter han dler.
O ile obec ność na byd go skich tar gach ma szyn
JCB nie jest dla ni ko go za sko cze niem, gdyż In ter -
han dler jest sta łym wy staw cą Wod -Kan, to po zo -
sta li li de rzy seg men tu ma szyn bu dow la nych nie
trak to wa li dotychczas te go wy da rze nia prio ry te to -
wo. Tym cza sem w tym ro ku ob szer ne eks po zy cje
ma za rów no Vo lvo, jak i Ko mat su. 
– W tar gach Wod -Kan uczest ni czy li śmy od daw -
na, ale mie li śmy kil ku let nią prze rwę i do pie ro
w tym ro ku je ste śmy tu re pre zen to wa ni w szer -
szej for mu le. Na go rą co mu szę przy znać, że je -
ste śmy bar dzo usa tys fak cjo no wa ni i choć
na osta tecz ne pod su mo wa nia przyj dzie jesz cze
czas, to na pew no po zy tyw nie trze ba oce nić bar -
dzo du że za in te re so wa nie. Mie li śmy spo ro za py -
tań o kon kret ne ma szy ny, bo prze cież na sza ofer -
ta do sko na le wpi su je się w po trze by bran ży wod -
no -ka na l iza cyj nej. Wy sta wi li śmy tu sze ro ką ga mę
ma szyn kom pak to wych, a my ślę, że do dat ko we
gro no osób do na sze go sto iska przy cią gnę ła
moż li wość spraw dze nia się w kon kur sie ope ra to -
rów – za uwa ża Ra fał Ziar kow ski, dy rek tor mar ke -
tin gu Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne.
O ile dla Vo lvo te go rocz ne uczest nic two w tar -
gach Wod -Kan by ło po wro tem do wcze śniej -
szych lat, to cał ko wi tym de biu tan tem by ła fir ma
Kie sel, któ ra za pre zen to wa ła w Byd gosz czy kom -
pak to wą ofer tę ma szyn Hi ta chi. 

– Dla nas jest to im pre za pre mie ro wa, bo po raz
pierw szy wy sta wi li śmy się tu taj ze sprzę tem Hi ta -
chi. Po sta no wi li śmy zo ba czyć, jak ta im pre za wy -
glą da zwłasz cza, że w ostat nim cza sie szyb ko
ro śnie wo lu men sprze da ży ma szyn kom pak to -
wych. Chcie li śmy za pre zen to wać się no wym
klien tom, gdyż Hi ta chi ko ja rzy się głów nie ja ko
pro du cent du żych, cięż kich ma szyn. Pró ba wy -
pa dła na wet le piej niż ocze ki wa li śmy. Je ste śmy
po zy tyw nie za sko cze ni du żą licz bą od wie dza ją -
cych, a na wią za ne kon tak ty po win ny po móc
nam wejść na no wy ry nek – oce nia Mi chał Kra -
soń, dy rek tor Kie sel Po land.
Z ko lei sta łym już uczest ni kiem byd go skich tar -
gów jest spół ka Ama go, dys try bu tor mię dzy in ny -
mi ma szyn bu dow la nych Hy un dai i MST. W tym
ro ku ich obec ność mia ła szcze gól ny cha rak ter,
gdyż wią za ła się z ju bi le uszem 25-le cia ist nie nia.
Do ce ni li to or ga ni za to rzy, któ rzy uho no ro wa li fir -
mę spe cjal nym dy plo mem.
– My ślę że obec ność tu taj to do bry po mysł, bo
przy cho dzą tu kon kret ni klien ci za in te re so wa ni
kon kret ny mi ma szy na mi. W tym ro ku pre zen to wa li -
śmy ko par ko -ła do war kę MST 642 oraz mi ni ko par ki
Hy un dai. Wszyst kie ma szy ny cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem i przy naj mniej kil ka z wstep -
nych roz mów mo że za koń czyć się umo wą sprze -
da ży – twier dzi Olaf Czem pa ze spół ki Ama go.
Tar gi Wod -Kan 2019 to jed nak nie tyl ko sto iska
wy sta wo we. To rów nież licz ne pre zen ta cje i po ka -
zy, kon kur sy bran żo we, spo tka nia i kon fe ren cje,
sta no wią ce źró dło wie dzy i plat for mę wy mia ny
do świad czeń. W ubie gło rocz nej edy cji tar gów za -
de biu to wa ła stre fa no wych tech no lo gii, gdzie wy -
staw cy mie li szan sę sze rzej za pre zen to wać naj -
now sze roz wią za nia tech nicz ne ze swo jej ofer ty.
W tym ro ku or ga ni za to rzy po sta no wi li kon ty nu -
ować ini cja ty wę. Po dob nie jak po przed nio, dzię ki
se sjom te ma tycz nym zwie dza ją cy otrzy ma li skon -
den so wa ną in for ma cję o no wo ściach, a dzię ki
dys ku sji z udzia łem mo de ra to ra eks per ta mo gli
uzy skać na go rą co od po wie dzi na nur tu ją ce py ta -
nia. Po za tym w cza sie tar gów od by ła się kon fe -
ren cja zor ga ni zo wa na przez IGWP, a jej te ma tem
by ły wy zwa nia in we sty cyj ne w bran ży wod -kan
oraz źró dła ich fi nan so wa nia. 

d To masz We gner, 
dy rek tor han dlo wy 
w spół ce In ter han dler

f Michał Krasoń, 
dyrektor Kiesel Poland

d Rafał Ziarkowski, 
dyrektor marketingu 
Volvo Maszyny Budowlane

f Olaf Czem pa, han dlo wiec
w spółce Ama go

f O ile na te re nach ze wnętrz -
nych do mi no wa ły eks po zy -
cje ma szyn i po jaz dów ko -
mu nal nych to we wnątrz pre -
zen to wa ne by ły przede
wszyst kim tech no lo gie słu -
żą ce opty mal nej go spo dar -
ce za so ba mi wod ny mi



8 Pośrednik Komunalny

Od lat w róż no rod nych ana li zach do ty czą cych go spo dar ki od -
pa da mi po ja wia się za rzut nie od po wied nie go uświa do mie nia
Po la ków w za kre sie wła ści we go po stę po wa nia z od pa da mi.
Po kło siem te go jest m.in. ni ska efek tyw ność se gre ga cji od pa -
dów „u źró dła”, a co za tym idzie – za gro że nie uzy ska nia na ło -
żo nych pra wem po zio mów od zy sku i re cy klin gu od pa dów ko -
mu nal nych. O po trze bie, ba – na wet obo wiąz ku kształ to wa nia
po staw ludz kich w tym ob sza rze mó wią zgod nym chó rem
wszy scy przed sta wi cie le władz, za rów no rzą do wych (z Mi ni -
ster stwem Śro do wi ska na cze le), jak i sa mo rzą do wych, bez
wzglę du na sym pa tie po li tycz ne. Szko da tyl ko, że czę sto
na czczych sło wach się koń czy. Ow szem, ma my mnó stwo
przy kła dów wzor co wych dzia łań po dej mo wa nych na rzecz
edu ko wa nia pro eko lo gicz ne go. Nie ste ty, spo ra część gmin ba -
ga te li zu je ten te mat, mi mo że edu ka cja eko lo gicz na jest wpi sa -
na w kom pe ten cje lo kal nych sa mo rzą dów. Ma ło te go, czę ścią
skła do wą opła ty za od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów, uisz -
cza nej przez miesz kań ców, są wła śnie kosz ty zwią za ne z edu -
ko wa niem w za kre sie od pa dów. Czę sto jed nak owa „edu ka -
cja” ogra ni cza się do in for mo wa nia miesz kań ców o ter mi nie
zbiór ki od pa dów. Tym cza sem sa ma in for ma cja nie wy star czy,
by zmo ty wo wać miesz kań ców do wła ści we go po stę po wa nia
z od pa da mi, czy – idąc da lej – za po bie ga nia ich po wsta wa niu.

Do bry edu ka tor to skarb
– Edu ka cja eko lo gicz na i go spo dar ka od pa da mi to są
dwie, ści śle ze so bą po wią za ne spra wy. A w mo im prze -
ko na niu, edu ka cja w tym za kre sie jest waż niej sza niż sa -
ma go spo dar ka od pa da mi – Edu ka cja od pa do wa to nie to
sa mo, co edu ka cja eko lo gicz na. To jej po kaź na część,
ma ją ca na ce lu przede wszyst kim przy go to wa nie spo łe -
czeń stwa do świa do me go i wła ści we go, zgod ne go z pra -
wem, po stę po wa nia z od pa da mi. Je śli tak sfor mu łu je my
cel, to gmi na nie mo że ukie run ko wać się na jed no ra zo wą
ak cję. To mu szą być cy klicz ne, per ma nent ne dzia ła nia!
– za uwa ża Kin ga Ga mań ska z fir my Eko rum, któ ra na co
dzień zaj mu je się m.in. or ga ni za cją kam pa nii in for ma cyj -
no -edu ka cyj nych w gmi nach.
We wrze śniu ubie głe go ro ku fir ma Eko rum prze pro wa dzi ła
warsz ta ty dla gmin do ty czą ce sku tecz nej edu ka cji eko lo gicz nej.
Pły ną ce z te go spo tka nia wnio ski po zwa la ją wska zać kil ka punk -
tów, któ re uczy nią pro wa dzo ne dzia ła nia efek tyw ny mi. Jed nym
z naj waż niej szych czyn ni ków, de ter mi nu ją cych suk ces w tym
ob sza rze, jest zna le zie nie od po wied niej oso by – edu ka to ra, któ -
ra po sia da za rów no wie dzę teo re tycz ną, jak i prak tycz ną. 
– Nie na le ży w tym za kre sie oszczę dzać na ka drze, bo do bra,
spraw na, zna ją ca te mat ka dra to 80% suk ce su. Efek tyw na
eko edu ka cja po win na za wie rać ele men ty cha rak te ry zu ją ce
da ny te ren. A za tem edu ka tor mu si prze ana li zo wać wiel kość
i spe cy fi kę re gio nu, ist nie ją ce w nim in sta la cje słu żą ce za go -
spo da ro wa niu od pa dów, okre ślić gru py do ce lo we i po ziom
ich wie dzy oraz środ ki fi nan so we na edu ka cję – prze ko nu je
Pa weł Sza dzie wicz z Eko rum.
Roz po znać gru py do ce lo we
Za nim jed nak za cznie my edu ko wać, naj waż niej szym aspek -
tem bę dzie roz po zna nie po trzeb grup do ce lo wych. Nie zwy -
kle istot na jest ich psy cho gra fia. Mu si my so bie od po wie dzieć
na py ta nia: do ko go chce my do trzeć z na szym prze sła -
niem?, kto jest naj waż niej szym gra czem na na szym ryn ku?,
ja kie me to dy bę dą naj sku tecz niej sze w do tar ciu z ko mu ni ka -
tem?, ja kie in stru men ty edu ka cyj ne bę dą naj lep sze? War to
się nad tym głę bo ko za sta no wić, gdyż – jak po da je Mi ni ster -
stwo Śro do wi ska, na pod sta wie zle co nych ba dań – 7% re -

MASZYNY KOMUNALNE
www.ekorum.pl

Edu ka cja od pa do wa 
– dla chcą ce go, 

nic trud ne go!
Wy so ki po ziom świa do mo ści eko lo gicz nej Po la ków to nie tyl ko po trze ba chwi li, ale rów nież
czyn nik, któ ry świad czy o no wo cze sno ści pań stwa. Stąd nie zmier nie istot ne jest, by po pra wa
w tym wzglę dzie na stą pi ła za rów no wśród dzie ci, jak i u lu dzi do ro słych. Zwłasz cza u tych pra -
cu ją cych i po dej mu ją cych waż ne dla kra ju i spo łe czeń stwa de cy zje. Jak za tem sku tecz nie pro -
wa dzić edu ka cję pro śro do wi sko wą? Na to py ta nie po szu ku je od po wie dzi wie lu edu ka to rów.
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spon den tów w ogó le nie wie, jak se gre go wać od pa dy,
zaś 16% bra ku je prak tycz nych in for ma cji w tym za kre sie.
Ga ma na rzę dzi edu ko wa nia jest dziś nie zmier nie sze ro ka.
Waż ne jest, by dzia ła nia re ali zo wa ne za po śred nic twem róż -
nych me tod uzu peł nia ły się. Bar dzo war to ścio we i do ce nia ne
są rów nież ini cja ty wy, któ re ak ty wi zu ją spo łe czeń stwo, kła dą
na cisk na kształ ce nie i wy mia nę wie dzy oraz słu żą do po sa ża -
niu obiek tów in fra struk tu ry zwią za nej z edu ka cją eko lo gicz ną. 
Od po wia da jąc na py ta nie: ko go chce my edu ko wać?, mu si my
wziąć pod uwa gę nie tyl ko da le ko sięż ne pla ny, ale rów nież to, co
jest „tu i te raz”. Opo wia da nie naj młod sze mu po ko le niu, na czym
po le ga wła ści wa go spo dar ka od pa da mi, czy ak ty wi zo wa nie dzie -
ci w róż ne kon kur sy pro eko lo gicz ne jest te ma tem wdzięcz nym
i zy sku je nie mal na tych mia sto wy od zew. Jed nak mu si my pa mię -
tać, że uzy ska nie okre ślo nych po zio mów od zy sku i re cy klin gu to
kwe stia nie kil ku na stu lat, za nim Ja siu sta nie się Ja nem, ale per -
spek ty wa kil ku lat. Dla te go po win ni śmy sku piać się rów nież,
a mo że na wet bar dziej – na edu ko wa niu do ro słych. 
– W mo jej oce nie, w pierw szej ko lej no ści mu si my edu ko wać płat -
ni ków, czy li te oso by, któ re pła cą za go spo dar kę od pa da mi. Dla -
te go na na szych warsz ta tach sta ra li śmy się sku pić wła śnie na ko -
mu ni ka cie do osób do ro słych, któ re świa do mie po dej mą się tru -
du se gre ga cji od pa dów „u źró dła”. Dzi siaj edu ko wa ne przez nas
dzie ci w przy szło ści bę dą ro bi ły to dla idei, bę dą wy so ce uświa -

do mio ne w tym ob sza rze. Do do ro słych ra czej prze mó wi pro sta
eko no mia: se gre gu ję – pła cę – oce nia Pa weł Sza dzie wicz.
Re cep ta na edu ka cyj ny suk ces?
Re ali za cja kam pa nii edu ka cyj nej w gmi nie czy re gio nie mu si
być rów nież na sta wio na na skon stru owa nie od po wied nie go
prze ka zu. Ce chy sku tecz nej ko mu ni ka cji od po wia da ją za sa -
dzie SMART, a za tem prze kaz po wi nien być szcze gó ło wy, mie -
rzal ny, atrak cyj ny, re ali stycz ny i ter mi no wy. 
– Przede wszyst kim na le ży pa mię tać o tym, by za wsze po słu gi -
wać się ję zy kiem pro stym, ade kwat nym do da nej gru py od bior -
ców. Nie za wsze bo wiem ad re sa ci na sze go prze sła nia zro zu -
mie ją in ten cje autoraLudzie z bran ży za zwy czaj są obe zna ni
z pew ną no men kla tu rą, co nie zna czy, że „prze cięt ny Ko wal ski”
bę dzie się po słu gi wał spe cja li stycz nym słow nic twem. War to za -
tem tre ści ulo tek czy ko mu ni ka tów kon sul to wać z przed sta wi -
cie la mi da nej gru py, aby nasz prze kaz bez pro ble mu do nich
tra fił – pod kre śla Pa weł Sza dzie wicz.
Ja sny i do sto so wa ny do kon kret nej gru py od bior ców ko mu ni -
kat, prze ka za ny przez kom pe tent ne go, do świad czo ne go
edu ka to ra, któ ry zna lo kal ne uwa run ko wa nia i jest me ry to -
rycz nie przy go to wa ny do pro wa dze nia edu ka cji od pa do wej,
per ma nent ne dzia ła nia edu ka cyj ne, od po wia da ją ce na po -
trze by od bior ców w za kre sie pod no sze nia świa do mo ści eko -
lo gicz nej, po dej mo wa ne z wy ko rzy sta niem no wo cze snych
me tod i na rzę dzi – tak po krót ce wy glą da re cep ta na sku tecz -
ną edu ka cję od pa do wą. Roz mach i za sto so wa ne for my za le -
żą, oczy wi ście, od po sia da nych środ ków fi nan so wych. Jed -
nak – jak po ka zu ją licz ne przy kła dy gmin dzia ła ją cych w tym
ob sza rze – dla chcą ce go, nic trud ne go. A za rów no na ro do -
wy, jak i wo je wódz kie fun du sze ochro ny śro do wi ska i go spo -
dar ki wod nej pa trzą przy chyl nym okiem na te pod mio ty, któ re
chcą pod no sić świa do mość eko lo gicz ną lo kal nych spo łecz -
no ści. A co moż na zro bić w tym za kre sie i jak edu ko wać spo -
łe czeń stwo – na te i in ne py ta nia bę dzie moż na zna leźć od po -
wiedź pod czas ko lej nej edy cji Warsz ta tów ko mu nal nych
– Edu ka cja eko lo gicz na mło dzie ży i do ro słych, któ re od bę dą
się w dru giej po ło wie wrze śnia br. w Po zna niu.

Ka ta rzy na Te rek
Eko rum
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Ro bert Me sjasz
Dy rek tor Han dlu Kra jo we go w spół ce Dobrowolski

Obec nie ob ser wu je się wzrost za po trze bo wa nia na po jaz dy do czysz cze nia ka na li za cji. Za pew ne
jest to efekt otrzy ma ne go do fi nan so wa nia, a tak że wzro stu bu do wy no wych od cin ków sie ci ka na -
li za cyj nych w ca łej Pol sce. Na sza fir ma cią gle się roz wi ja, po wsta ją u nas co raz to bar dziej no wo -
cze sne po jaz dy, wpro wa dza my co raz to bar dziej za awan so wa ne tech no lo gie. Moż na by są dzić,
że wszyst ko jest w po rząd ku i nie wi dać żad nych prze szkód, to dla cze go jest tak, jak jest?
Pol scy pro du cen ci w tej bran ży, a nie ste ty zo sta ło już ich nas do słow nie kil ku, ma ją utrud nio ny
do stęp do ryn ku. Klien ci, czę sto są za fa scy no wa ni tech no lo gią za chod nią, kie ru ją swe za in te -
re so wa nie w stro nę pro du cen tów za chod nich, świa do mie lub nie, unie moż li wia jąc zło że nie
uczci wej i kon ku ren cyj nej ofer ty. W Spe cy fi ka cji Istot nych Wa run ków Za mó wie nia opi sy wa ne są szcze -
gó ły kon struk cyj ne, a nie roz wią za nia funk cyj ne. Cza sa mi moż na dojść do wnio sku, że Za ma wia ją cy
po wi nien zo stać kon struk to rem, po nie waż czę sto opi su je przed miot za mó wie nia w tak za wi ły spo sób,
jak by sam kon stru ował ten po jazd. Pod trzy mu jąc ta kie za pi sy unie moż li wia nam, kra jo wym pro du cen -
tom, zło żenie uczci wej i kon ku ren cyj nej ofer ty. Pol skie pro duk ty – do ty czy to nie tyl ko na szej bran ży – ni -
czym nie ustę pu ją tym wytwarzanym za na szą za chod nią gra ni cą. Czę sto są na wet lep sze, po nie waż do sto -
so wa ne są do na szych wa run ków pra cy, w tym wa run ków kli ma tycz nych.
Chce my i mo że my się szyb ciej roz wi jać, ale mu si my ta ką szan sę do stać od na szych klien tów. Czę sto spo ty ka my się
z sy tu acją, w któ rej kosz tow ny, du ży po jazd do czysz cze nia ka na li za cji, z ru cho mą prze gro dą i re cyc lin giem ku po wa ny
jest przez jed nost kę sa mo rzą do wą z mia sta o wiel ko ści 10-20 tysięcy miesz kań ców. Ku pu ją cy w ta kim wy pad ku nie zda -
ją so bie spra wy, że po upły wie gwa ran cji ich za kład nie bę dzie w sta nie sfi nan so wać kosz tów utrzy ma nia i eks plo ata cji
ta kie go po jaz du. Dla te go po win ni śmy się za sta no wić, jak pro mo wać pol skie pro duk ty, jak bu do wać świa do mość, że
pol skie jest nie gor sze, a mo że być na wet lep sze.

Bla ski i cie nie bran ży wod no -ka na li za cyj nej 
Ba ro metr Ko mu nal ny to cykl son da ży po świę co nych ak tu al nym wy da rze niom w bran ży. Chce my, aby w tym miej -
scu wy po wia da ły się oso by zwią za ne z pol ską „ko mu nal ką”, któ re ma ją istot ny wpływ na funk cjo no wa nie tej ga -
łę zi go spo dar ki. A po nie waż wszyst ko, co dzie je się w bran ży ko mu nal nej do ty czy po czę ści nas wszyst kich i ma
nie ba ga tel ny wpływ na co dzien ne ży cie, to na szym zda niem war to po znać opi nie osób, któ re z ra cji wy ko ny wa -
nych za jęć ma ją od po wied nią wie dzę i do świad cze nie. 
Naj now szą edy cję Ba ro me tru Ko mu nal ne go zde cy do wa li śmy się po świę cić bran ży wod no -ka na li za cyj nej, któ ra
w tym ro ku jest sze ro ko ko men to wa na za rów no w róż nych me diach, jak i pod czas se mi na riów oraz kon fe ren cji.
Ta na gła „po pu lar ność” nie wzię ła się z ni cze go i ma głę bo kie uza sad nie nie. Po pro stu la ta za nie chań w tej ma -
te rii spo wo do wa ły, że nasz kraj ma wie le do nad ro bie nia w tym za kre sie, a bez no wo cze snej in fra struk tu ry wod -
no -ka na li za cyj nej nie ma mo wy o dal szym roz wo ju. Nie tyl ko o roz wój cho dzi, ale tak że o za spo ko je nie ele men -
tar nych po trzeb wszyst kich miesz kań ców. Za so by czy stej wo dy w Pol sce na le żą do naj mniej szych w Eu ro pie.
Po rów nu je się pod tym wzglę dem Pol skę do Egip tu, a że nie jest to prze sad ne po rów na nie, na „wła snej skó rze”
do tkli wie mo że my się prze ko nać w tym ro ku, gdy su sza za gra ża już nie tyl ko upra wom, ale tak że lu dziom. Tym
więk szą wa gę trze ba przy wią zy wać do go spo dar ki wod no -ka na li za cyj nej. Sa mo rzą dy mu szą się li czyć z tym, że
do star cze nie miesz kań com od po wied niej ilo ści do brej ja ko ści wo dy bę dzie co raz bar dziej kosz tow ne. Spół ki
wo do cią go we mu szą więc po dej mo wać dzia ła nia, któ re w przy szło ści ogra ni czą te ne ga tyw ne skut ki. W tym
kon tek ście nie zmier nie waż ne sta je się go spo da ro wa nie za so ba mi wod ny mi we wła ści wy spo sób, czy li bez
zbęd nych strat su row ca. A do te go po trze ba no wo cze sne go sprzę tu i od po wied niej in fra struk tu ry.
O przedstawienie opi nii na temat tego co po ma ga, a co ha mu je roz wój bran ży wod no -ka na li za cyj nej, po pro si li -
śmy kil ku spośród jej czo ło wych przed sta wi cie li.



Piotr Tymborowski
Prezes Tarządu Pojazdy Komunalne Tymborowscy 

Branża wodno-kanalizacyjna w Polsce od kilku lat przeżywa gwałtowny rozwój, ale nadal
potrzebuje ogromnych inwestycji. Koniunkturę napędzają unijne dotacje, bez których wiele
inwestycji nigdy by nie powstało. Dlatego teraz nie mamy powodów do narzekań. Przeciwnie,
mamy zapełniony kalendarz zamówień do końca roku, a nawet i dłużej, a nasz serwis pracuje
pełną mocą, a i tak wolnych terminów nie mamy i trzeba czekać w kolejce. Natomiast obawiam
się, co będzie wtedy, gdy zabraknie unijnych dopłat. Przecież dotychczasowe inwestycje w
nowy sprzęt opierają się w 80-90 procentach na dotacjach. Brak unijnego wsparcia spowoduje
gwałtowny spadek sprzedaży nowych pojazdów komunalnych i wiele firm, którzy swą
działalność opierają wyłącznie na tym czekają trudne chwile. Powtórzy się sytuacja, która miała miejsce
na rynku krajów zachodnich, gdzie koniec dotacji dla Hiszpanii i kilku innych krajów spowodował
bankructwo wielu firm. Na szczęście nasza firma nie odczuje tego dotkliwie, gdyż wiedząc o tym
zainwestowaliśmy i stale inwestujemy duże środki w rozwój serwisu. Także w najbliższej przyszłości
będziemy zwiększać jego udział w naszej działalności. Tym bardziej, że obłożenie jest tak duże, że
musimy odmawiać kolejnym klientom.

Adam Gamoń
Prezes Zarządu Spółki Pojazdy Komunalne GAMON

Ubie gły rok, ale też i kil ka wcze śniej szych, to czas, w któ rym sek tor wod no -ka na li za cyj ny, jak
i ca ła bran ża ko mu nal na, mo że ge ne ral nie uznać za uda ny. Oczy wi ście okres pro spe ri ty bran -
ża za wdzię cza du żym na kła dom in we sty cyj nym. Dzie je się tak bo Pol ska, mi mo du żych in we -
sty cji w sek to rze ko mu nal nym, chcąc osią gnąć po ziom roz wi nię tych kra jów Unii Eu ro pej skiej
na dal po trze bu je wiel kich na kła dów. In we sty cje te prze kła da ją się tak że na ro sną cy wo lu men
ryn ku po jaz dów ko mu nal nych, w tym tych prze zna czo nych do ob słu gi przed się biorstw wod -
no -ka na li za cyj nych. Jed nak jest du ży znak za py ta nia, co bę dzie, gdy skoń czą się unij ne do pła -
ty. Wąt pię, aby wte dy sprze daż po jaz dów ko mu nal nych utrzy ma ła się na po rów ny -

wal nym po zio mie. Po pro stu znacz nie mniej gmin stać bę dzie na za kup no wych po jaz dów. Te raz unij -
ne do pła ty po kry wa ją więk szość kosz tów, ale bie żą ca per spek ty wa bu dże to wa wkrót ce się skoń czy
i ra czej nie ma co ocze ki wać, że w na stęp nych la tach bę dzie moż na ko rzy stać z tak hoj nych do płat.
W przy pad ku na sze go przed się bior stwa pro blem ten nie jest klu czo wy, gdyż prak tycz nie ca ła pro -
duk cja tra fia na eks port. Od po cząt ku po sta wi li śmy na eks port i w dłu go fa lo wej per spek ty wie to wła -
śnie eks port ma sta no wić głów ną ba zę na szej dzia łal no ści.

Pośrednik Komunalny  11

BAROMETR KOMUNALNY

Mirosław Szczepański
Właściciel firmy WODNICK

Moim zdaniem największym problemem w naszej branży, ale nie tylko, jest wadliwie
skonstruowane prawo. Mam tu na myśli przede wszystkim prawo zamówień publicznych, które
mocno utrudnia racjonalne inwestowanie. Chodzi o to, że wymusza ono na nas zamrażanie
dużych kwot na zakup pojazdów, które nie wiadomo kiedy nam się zwrócą, bo przecież nie
wiemy kiedy i czy w ogóle zostaną sprzedane. A jest to wymóg bez którego nie możemy
stawać do przetargów. Niestety nowelizacja ustawy nie poprawia w tym względzie sytuacji i
jeśli zostanie uchwalona w takiej formie, to nadal będziemy borykać się z tym problemem.
A prze cież gdy by śmy nie mu sie li blo ko wać wła snych środ ków, mo gli by śmy prze zna czyć
je na in ne in we sty cje, któ re po mo gły by nam szyb ciej roz wi jać swo je fir my. Na przy kład by ło by ła -
twiej zbu do wać od po wied nią in fra struk tu rę, któ ra umoż li wi ła by lep sze za spo ko je nie po trzeb od -
no śnie ser wi su. Prze cież sprze daż po jaz du to jed no, a za pew nie nie wła ści wej ob słu gi po sprze -
daż nej to dru gie. Od no szę na to miast wra że nie, że klien ci sku pia ją się przede wszyst kim na kup nie
po jaz du w sa tys fak cjo nu ją cej ich ce nie, a zdecydowanie mniej uwa gi po świę ca ją na to, czy bę dzie
ich stać utrzy mać sa mo chód w cza sie eks plo ata cji.
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– Od kil ku lat w Pol sce sek tor wod no -ka na li za cyj ny za -
czy na wresz cie być do ce nia ny, a zwięk szo ne fun du sze
na je go mo der ni za cję spowodowały znacz ne oży wie -
nie w ca łej bran ży. Pań stwa fir ma pro wa dzi dzia łal ność
w kil ku bran żach. Na ile waż ny jest udział w tym ob sza -
rze ryn ku ko mu nal ne go? 
– Do bro wol ski Sp. z o.o. po sia da już ugrun to wa ną po zy cję
na kra jo wym ryn ku w każ dej bran ży. Od sze re gu lat pro wa dzi -
li śmy in ten syw ne pra ce w sek to rze wod no -ka na li za cyj nym
i w efek cie dziś je ste śmy naj więk szym pol skim pro du cen tem
w tej dzie dzi nie. Po sia da my bo ga tą ofer tę dla te go sek to ra,
któ rą sys te ma tycz nie po sze rza my i mo der ni zu je my. Roz wi ja
się ona we współ pra cy z na szy mi klien ta mi. Dzię ki te mu na sze
po je dyn cze pro duk ty prze kształ ca ją się w se ryj ne roz wią za nia,
któ re co raz bar dziej są wi docz ne na na szym ryn ku. Nie ogra ni -
cza my się też wy łącz nie do ryn ku pol skie go. Chce my, aby na -
sze po jaz dy znaj do wa ły klien tów tak że po za gra ni ca mi kra ju.
Ma my na tym po lu już pierw sze suk ce sy. Przy kła dem mo że
być na sza obec ność na ryn ku nie miec kim, do kąd każ de go ro -
ku tra fia 15-20 wy pro du ko wa nych przez nas po jaz dów.

– Wa sza fir ma zna na jest tak że z pro duk cji na po trze -
by in nych ga łę zi go spo dar ki. Ro zu miem, że ta ka dy -
wer sy fi ka cja ofer ty to stra te gicz ny cel, któ ry so bie po -
sta wi li ście. W ja kich dzie dzi nach wi dzi cie swe naj -
więk sze szan se, któ re w per spek ty wie naj bliż szych
lat ro ku ją naj le piej?
– Oczy wi ście sek tor wod no -ka na li za cyj ny, to nie je dy na bran ża,
któ ra po zo sta je w krę gu na szych za in te re so wań. Zda je my so -
bie spra wę, że ko niunk tu ra w go spo dar ce ma róż ne okre sy
i po hos sie przy cho dzi bes sa. Dla te go sta ra my się roz wi jać
dzia łal ność w kil ku bran żach, tak aby fir ma by ła za bez pie czo -
na przed ne ga tyw ny mi skut ka mi ko niunk tu ral nych wah -

nięć. I tak od pew ne go cza su ro sną cy udział w na szym port fo lio
zy sku je dział lot ni sko wy. Pro du ku je my po jaz dy do zi mo we go
utrzy ma nia płyt lot ni sko wych. I mi mo że od pre mie ry na szej naj -
now szej oczysz czar ki VAMMAS SB4504 mi nę ły nie speł na dwa
la ta, to już uda ło się nam do star czyć na kra jo we lot ni ska czte ry
po jaz dy w ubie głym ro ku, a w obec nym ma my już za kon trak to -
wa ne ko lej ne czte ry oczysz czar ki. W tym seg men cie od no si my
też suk ce sy eks por to we. Do wo dem mo że być fakt, że w tym ro -
ku dwie oczysz czar ki kom pak to we tra fią do Kir gi sta nu, a dzie -
więć na lot ni sko w Hel sin kach. War to pod kre ślić, że fir ma Do -
bro wol ski na le ży do gro na za le d wie trzech pro du cen tów
w świe cie, któ rzy wy twa rza ją tak spe cja li stycz ne urzą dze nia.

– Współ działacie już z wie lo ma czo ło wy mi pro du cen ta -
mi po jaz dów ko mu nal nych. Od nie daw na roz po czę li ście
w tym za kre sie współ pra cę z fir mą BROCK. Jak ważną
ro lę w dzia ła niach spół ki Do bro wol ski od gry wa tego
rodzaju współ pra ca? 
– BROCK to nasz nie miec ki part ner w za kre sie do staw za -
mia ta rek. Wy ro by tej mar ki są uzu peł nie niem na szej ofer ty
w za kre sie zi mo we go utrzy ma nia dróg, ale nie tyl ko, gdyż
czę sto są to po jaz dy bu do wa ne w sys te mie wy mien nym la -
to/zi ma. Współ pra ca ukła da się pra wi dło wo, a za mia tar ki tej
fir my, to na praw dę so lid ne urzą dze nia. Ich wy so ką ja kość
po twier dza ją też na si pierw si klien ci, któ rzy już użyt ku ją ta kie
urzą dze nia. Jed nak że na szym prio ry te tem po zo sta je roz wój
i pro duk cja wła snych kon struk cji. Współ pra ca z in ny mi pro -
du cen ta mi ma na ce lu je dy nie uzu peł nie nie ofer ty.

– Wcze śniej wspo mniał Pan o oczysz czar kach VAMMAS,
któ re z po wo dze niem użyt ko wa ne są przez za rząd ców
wie lu lot nisk. Jed nak w tym wy pad ku wa sza współ pra ca
nie ogra ni cza się wy łącz nie do sprze da ży ich ma szyn?

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Henrykiem Siodmokiem, 
prezesem zarządu DOBROWOLSKI Sp. z o.o.

Dywersyfikacja
działań chroni
przed kryzysem
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– To praw da. W tym wy pad ku na sza współ pra ca ma zde cy do -
wa nie bar dziej part ner ski cha rak ter. Przede wszyst kim na le ży
pa mię tać, że oczysz czar ki VAMMAS pro du ko wa ne są w na szej
fa bry ce we Wscho wej. I tyl ko tam pro du ko wa ne są oczysz czar -
ki cią gnio ne, któ re sprze da wa ne są w Eu ro pie, Ro sji i Azji. To
do wo dzi, że fiń ski part ner do ce nia ja kość pro du ko wa nych
przez nas wy ro bów oraz umie jęt no ści na szych pra cow ni ków. 

– Od dwóch lat bar dzo wie le miej sca po świę ca się
wcho dzą cej w ży cie usta wie o elek tro mo bil no ści. Do -
ty czy ona tak że w znacz nym stop niu pro du cen tów
ma szyn i urzą dzeń ko mu nal nych, gdyż wa si klien ci
mu szą za opa try wać się w sprzęt bez e mi syj ny. Ja ki
wpływ na ry nek po jaz dów ko mu nal nych mo że mieć
usta wa o elek tro mo bil no ści? 
– Usta wa o elek tro mo bil no ści wy zna cza kie ru nek eu ro pej ski,
za chod ni. Ofer ta Do bro wol skie go mu si od po wie dzieć na ten
trend. Do brze się sta ło, że usta wa uwzględ nia rów nież po jaz dy
ga zo we. Wszyst kie na sze urzą dze nia mo gą być za si la ne
od przy sta wek od sil ni ko wych, W przy pad ku po jaz dów elek -
trycz nych naj więk szym pro ble mem jest sam po jazd i je go dzi -
siej sza ce na. Być mo że sy tu acja znacz nie się po pra wi, je śli
wpro wa dzo ny zo sta nie sys tem pań stwo wych do płat lub in nych
pre fe ren cji. Z wy po wie dzi pre mie ra oraz in nych przed sta wi cie li
rzą du wy ni ka, że tak się wkrót ce sta nie. Ta kie za chę ty na pew -
no zwięk szą sprze daż te go ty pu ma szyn i urzą dzeń. My ze
swej stro ny je ste śmy go to wi do za si le nia na szych za bu dów
elek trycz nie, ale jak wspo mnia łem, naj waż niej szy jest no śnik.

– Po za wspo mnia ny mi oczysz czar ka mi lot ni sko wy mi,
któ re pro duk ty spół ki cie szą się du żym za in te re so wa -
niem klien tów? Co Pa na zda niem po win no być prze bo -
jem wa szej ofer ty?
– W tym ro ku zde cy do wa nie hi tem jest sa mo chód do hy dro dy -
na micz ne go czysz cze nia ka na li za cji SSC8 -K. Po jazd po wstał,
jak wcze śniej wspo mi na łem, przy udzia le na szych klien tów.
Bez ta kie go dia lo gu nie bę dzie roz wo ju, bo tyl ko dzię ki ich
uwa gom na si in ży nie ro wie mo gli za pro jek to wać po jazd, któ ry
opty mal nie od po wia da po trze bom klien tów. Uda ło nam się
do pra co wać w szcze gó łach po jazd, któ ry jest przede wszyst -
kim funk cjo nal ny. Po za tym jest bar dzo zwrot ny, a ma ła wy so -
kość uła twia prze jazd w tu ne lach oraz wjazd do sa me go ga ra -
żu. My ślę, że ma my chy ba naj niż szy po jazd w kla sie 18 DMC.
Ten po jazd bę dzie w dal szym cią gu roz wi ja ny i uzu peł nia ny
w no we funk cjo nal no ści. Mam na dzie ję, że na si klien ci na dal
chęt nie bę dą dzie lić się swy mi opi nia mi na je go te mat, co po -
zwo li wpro wa dzać tyl ko nie zbęd ne mo der ni za cje.

– A ja kie go ro dza ju no wo ści pla nu je cie wpro wa dzić
w naj bliż szym cza sie?

– Sta ra my się każ de go ro ku wpro wa dzić no wy pro dukt lub
znacz nie zmo der ni zo wać już ist nie ją cy. Rów nież w tym ro ku
pra cu je my nad no wy mi roz wią za nia mi, któ re już wkrót ce zo sta -
ną wpro wa dzo ne do sprze da ży. Ge ne ral nie na szym prio ry te -
tem jest pro jek to wa nie i wy twa rza nie naj no wo cze śniej szych
urzą dzeń w po szcze gól nych seg men tach. Chce my że by do -
rów ny wa ły one naj lep szym pro duk tom w ska li mię dzy na ro do -
wej. Uda ło się nam to już w peł ni osią gnąć w przy pad ku ofer ty
prze zna czo nej do utrzy ma nia płyt lot ni sko wych, któ ra sta wia
na szą fir mę w rzę dzie pro du cen tów ofe ru ją cych naj wy daj niej -
sze roz wią za nia w ska li świa to wej. Po dob ne ce le za mie rza my
osią gnąć tak że w po zo sta łych seg men tach na szej dzia łal no ści. 

– Ro sną ca sprze daż ma szyn i urzą dzeń ko mu nal nych
po wo du je, że co raz więk szą ro lę bę dzie też od gry wać
pro fe sjo nal ny ser wis. Wie lu pro du cen tów twier dzi, że
pierw szy sa mo chód, ma szy nę sprze da je han dlo wiec,
ale ko lej ną wła śnie ser wis. To wie le mó wi o tym, jak
wiel ką ro lę w efek tyw nym funk cjo no wa niu fir my od gry -
wa ser wis. Jak ten seg ment dzia łal no ści funk cjo nu je
w spół ce Do bro wol ski?
– Na tu ral nie mo gę tyl ko po twier dzić, że ser wis to jed na z naj -
waż niej szych ko mó rek w każ dej fir mie, rów nież u nas. Nie ża łu -
je my środ ków na ten cel i każ de go ro ku na in we sty cje w ser wis
prze zna cza my po kaź ne kwo ty. Dba my nie tyl ko o wła ści we wy -
po sa że nie warsz ta tów w naj no wo cze śniej szy sprzęt, ale tak że
in we stu je my w wie dzę me cha ni ków. Dla te go od by wa ją oni
sys te ma tycz ne szko le nia, któ re po wo du ją, że po tra fią szyb ko
i pre cy zyj nie okre ślić spo sób na pra wy uszko dzo ne go po jaz du.
Dzię ki te mu ma my gwa ran cję, że uster ki bę dą trwa le usu nię te,
a na si klien ci chęt nie nas po le cą in nym przed się bior com. A ta -
ki „szep ta ny” mar ke ting przy no si w re zul ta cie naj lep sze efek ty.

Czy w ra mach prze pro wa dza nia bie żą cych na praw wy -
ko rzy stu je cie ser wis mo bil ny?
– W ce lu po pra wy efek tyw no ści na si me cha ni cy dys po nu ją tak -
że mo bil ny mi warsz ta ta mi, któ re umoż li wia ją do ko na nie na praw
w miej scu awa rii, co znacz nie skra ca czas i klient ma mniej sze
prze sto je. Naj lep szą re ko men da cją pro fe sjo nal ne go po dej ścia
są lot ni ska. Nasz sprzęt jest użyt ko wa ny pra wie na każ dym lot -
ni sku. A chy ba ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, że tam czas re -
ak cji mu si być moż li wie naj krót szy. To jest do sko na ła re ko men -
da cja. Oczy wi ście nie po prze sta je my na tym, co osią gnę li śmy
w tej dzie dzi nie. Śle dzi my wszyst kie no win ki i sys te ma tycz nie je
wdra ża my. Obec nie wi dzi my moż li wo ści, ja kie ofe ru je in ter net
rze czy w za kre sie mo ni to ro wa nia i ser wi su oraz ob słu gi gwa -
ran cyj nej. Nie tyl ko to ob ser wu je my, ale w naj bliż szych mie sią -
cach bę dzie my mieć ta kie roz wią za nia w swo jej ofer cie.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Spo ra jej część obej mu je ma szy ny i sprzęt do za sto -
so wań ko mu nal nych. Pod czas im pre zy za pre zen to -
wa no mię dzy in ny mi mi ni ła do war ki i osprzęt AVANT,
sa mo jezd ne pod no śni ki ko szo we LEGUAN, wiert ni -
ce, ko par ki łań cu cho we DIGGA, ko siar ki, kar czow ni -
ce, cią gni ki jed no osio we GRILLO, ge ne ra to ry
i osprzęt hy drau licz ny DYNASET, chwy ta ki do kost ki
bru ko wej HUNKLINGER, ukła dar ka do kost ki bru ko -
wej EVOBRUK oraz ko siar ki bi ja ko we MUTHING. 
Jak zwy kle du żym za in te re so wa niem go ści im pre -
zy cie szył się ma szy ny fiń skiej mar ki AVANT.
Mark ku Ka ha ri, dy rek tor sprze da ży AVANT Tec no
Oy, po wie dział nam, że fir ma pra cu je usta wicz nie
za równo nad roz wo jem tech no lo gicz nym kon -
struk cji sa mych ma szyn, jak i na rzę dzi ro bo -
czych. Dzię ki te mu na byw ca mo że skon fi gu ro -
wać in dy wi du al nie ła do war kę i do po sa żyć ją
w spe cja li stycz ny osprzęt, co zwięk sza za kres za -
sto so wań, ży wot ność i wy daj ność. 
Mark ku Ka ha ri chciał za in te re so wać klien tów
z bran ży ko mu nal nej no wej ge ne ra cji pod no śni -
kiem ko szo wym LEGUAN 135. Je go kon struk cja
opar ta zo sta ła na spraw dzo nych roz wią za niach
z po przed nich mo de li, któ re cie szą się du żą po -
pu lar no ścią tak że wśród pol skich użyt kow ni ków. 
Gdy ma się przed so bą roz mów cę z Fin lan dii, trud -
no nie po ru szyć te ma tu elek tro mo bil no ści. Wspól -
nie za sta na wia li śmy się, na ile roz wi nie się tech ni -
ka na pę du elek trycz ne go w per spek ty wie kil ku naj -
bliż szych lat. Dy rek tor sprze da ży AVANT Tec no Oy

MASZYNY KOMUNALNE
www.avantpolska.pl

wy ra ził opi nię, że elek try fi ka cja ma szyn nie wy ni ka
z mo dy, ale rze czy wi stych po trzeb ryn ku wy mu -
sza ją cych na pro du cen tach de cy zję o wdra ża niu
elek tro mo bil no ści. AVANT Tec no Oy jest go to wy
wyjść na prze ciw tym ocze ki wa niom. Ma szy ny na -
pę dza ne sil ni ka mi elek trycz ny mi za in te re so wać
po win ny użyt kow ni ków z bran ży ko mu nal nej, któ -
rej jed ną z głów nych po win no ści jest dba nie o śro -
do wi sko i czy stość ob sza rów miej skich. 
Go spo da rze zwra ca li uwa gę, że choć więk szość
eu ro pej skich ryn ków zgła sza co raz więk sze za po -
trze bo wa nie na ze lek try fi ko wa ne ma szy ny, to
wca le nie ozna cza, że po dob nie za cho wy wać się
bę dą pol scy klien ci. An drzej Se ra fin twier dził
wręcz, że mu si upły nąć jesz cze du żo wo dy w Wi -
śle, by po dob na ten den cja za czę ła obo wią zy wać
tak że u nas. Elek tro mo bil ność to dla ro dzi mych
firm cią gle me lo dia przy szło ści. Z jed nej stro ny
ro zu mie ją, że eks plo atu jąc ma szy nę elek trycz ną,
a więc bez e mi syj ną, chro nią śro do wi sko, ale ma -
ją też obiek cje, co do co dzien nej eks plo ata cji
„elek try ków”. Oba wy bu dzi ży wot ność i spraw -
ność aku mu la to rów. Moż li wo ści ich uty li za cji,
a wresz cie tak że do stęp ność sta cji ła do wa nia
i dłu gość pra cy bez uzu peł nia nia ener gii. – Praw -
dą jest, że po szcze gól ne ryn ki w Eu ro pie róż nią
się od sie bie w po dej ściu do no wych tech no lo gii.
Z kra jów skan dy naw skich Nor we gia jest li de rem
w za ku pach ma szyn na pę dza nych sil ni ka mi elek -
trycz ny mi. Łą czy się to bez po śred nio z prze my -
słem mo to ry za cyj nym. Na pół no cy Eu ro py sa mo -
cho dy elek trycz ne cie szą się co raz więk szą po pu -
lar no ścią. Jak bę dzie w Pol sce? Pro ces mo że
być wol niej szy, ale je stem pe wien, że to wła śnie
w na pę dzie elek trycz nym le ży przy szłość ma szyn
ro bo czych. Na prze strze ni naj bliż szych lat teo ria
ta się po twier dzi, cze go bę dzie my świad ka mi
– pod su mo wał Mark ku Ka ha ri.

Se ra fin ma ciekawą ofertę dla „komunalki”
Dzień Otwar ty fir my Se ra fin to tra dy cyj na im pre za, pod czas któ rej moż na nie tyl ko obej rzeć i prze te -
sto wać ma szy ny i sprzęt, ale tak że sko rzy stać z licz nych pro mo cji przy go to wa nych przez go spo da -
rzy. Dla licz nie przy by łych klien tów by ła to do sko na ła oka zja do za po zna nia się z peł ną ofer tą fir my.

a Eki pa fir my Se ra fin przez ca -
ły czas trwa nia Dnia Otwar -
te go słu ży ła go ściom im pre -
zy po mo cą w śle dze niu po -
ka zów pra cy i te sto wa niu
ma szyn i oprzę tu 

s Hy drau licz ny osprzęt ro bo -
czy Dy na set po zwa la pod -
nieść efek tyw ność wy ko rzy -
sta nia ma szy ny przy jed no -
cze snym ogra ni cze niu kosz -
tów oraz wy sił ku operatora
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Pod czas im pre zy każ dy z jej uczest ni ków mógł
obej rzeć i prze te sto wać pre zen to wa ny sprzęt. Ła -
do war ki AVANT pre zen to wa no z chwy ta ka mi
do kost ki bru ko wej HUNKLINGER. Przy spie sza ją
one ukła da nie na wierzch ni ogra ni cza jąc jed no -
cze śnie do mi ni mum ko niecz ność wy ko ny wa nia
uciąż li wej pra cy fi zycz nej. 
Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy ko -
pa rek łań cu cho wych DIGGA chęt nie wy ko rzy sty wa -
nych przez fir my ukła da ją ce świa tło wo dy i ka ble.
Im po no wa ła szyb kość dzia ła nia sprzę tu, dzięki
któ rej ko par ki łań cu cho we na gło wę bi ją wszel kie -
go ro dza ju kla sycz ne ko par ki. 
Użyt kow ni cy z bran ży ko mu nal nej przy glą da li się
moż li wo ściom my jek Dy na set. Ze wzglę du
na swą sku tecz ność z po wo dze niem za stą pić one
mo gą za mia tar ki szczot ko we. Za ich po mo cą bar -
dzo szyb ko usu wać moż na za nie czysz cze nia na -
wierzch ni. Stru mie nie wo dy pod wy so kim ci śnie -
niem wy płu ku ją brud na wet z naj mniej szych za -
ka mar ków przywracając czystość podłożu.
– Cie szy du ża licz ba go ści na te go rocz nym Dniu
Otwar tym. To do wód na to, że na sza fi lo zo fia
dzia ła nia się spraw dza. Od sa me go po cząt ku
kła dzie my na cisk na ob słu gę po sprze da żo wą
i ser wis. Je stem za do wo lo ny, że mi mo gor szej
po go dy klien ci nie zre zy gno wa li z moż li wo ści
od wie dze nia nas i obej rze nia dy na micz nych po -
ka zów ma szyn, tak że ta kich, któ re mia ły dziś pol -
ską pre mie rę – pod su mo wał An drzej Se ra fin. 

a Pod mar ką AVANT ofe ro wa -
ne są nie tyl ko ła do war ki ko -
ło we, ale tak że pod no śni ki
ko szo we LEGUAN

f Myj ki Dy na set ze wzglę du
na wy so ką efek tyw ność
dzia ła nia z po wo dze niem
za stą pić mo gą klasyczne za -
mia tar ki szczot ko we
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W uro czy sto ściach wzię li udział przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych. Stro nę
rzą do wą re pre zen to wał wi ce pre mier Ja ro sław
Go win, któ ry zwra ca jąc się do Ser giu sza Mar ty -
niu ka, pre ze sa Pro na ru, po wie dział:
– Wiem, że nie tyl ko sa mo do bro otrzy mał pan

od pań stwa i rzą dzą cych, ale w imie niu pol skie go
rzą du, w imie niu pań stwa pol skie go dzię ku ję dziś
za to, co pan stwo rzył. Ta fir ma to dzie ło, dzię ki
któ re mu pan i pa na współ pra cow ni cy przej dzie cie
do hi sto rii Pol ski – pod kre ślał wi ce pre mier Go win.
To by ły tyl ko jed ne z wie lu gra tu la cji. Skła da li je
tak że sa mo rzą dow cy oraz przed sta wi cie le współ -
pra cu ją cych z Pro na rem firm, któ rzy przy by li
do Na rwi z aż 38 kra jów. 
– Je ste śmy jed ną wiel ką ro dzi ną, mię dzy na ro do -
wą ro dzi ną fir my Pro nar, a czym więk sza jest ro dzi -
na, tym si ła na szej fir my jest więk sza – za pew niał,
dzię ku jąc za ży cze nia pre zes Mar ty niuk.
W cza sie uro czy sto ści uho no ro wa ni zo sta li tak że
pra cow ni cy Pro na ru, a dwu dzie stu z nich otrzy ma ło
od zna cze nia „Za słu żo ny dla rol nic twa” przy zna wa ną
przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Czter dzie stu
ko lej nych otrzy ma ło oko licz no ścio we me da le. Po -
za oko licz no ścio wy mi ży cze nia mi i gra tu la cja mi ju bi -
le usz był też do sko na łą oka zją do pod su mo wa nia
osią gnięć fir my oraz snu cia pla nów na ko lej ne la ta. 
– Trzydzieści lat fir my Pro nar to na praw dę du żo
cza su. Suk ces nie przy szedł sam. Trze ba by ło

na nie go za pra co wać – i to bar dzo cięż ko. To, co
stwo rzy li śmy ra zem ze wspól ni ka mi, to by ła na sza
wspól na mi sja. Mi mo róż nych prze ciw no ści lo su
te raz w Pol sce nie ma dru giej fir my z tak po tęż ną
ba zą pro duk cyj ną i tak du żym za ple czem, jak na -
sze. Dzię ki te mu w 2018 ro ku uda ło nam się osią -
gnąć ob ro ty na po zio mie 800 mln złotych, a zysk
wy niósł 37 mln złotych – trzy ra zy wię cej niż rok
wcze śniej – pod su mo wy wał Ser giusz Mar ty niuk. 
Fak tycz nie wszy scy pra cow ni cy Pro na ru ma ją
pra wo czuć się dum ni z osią gnię tych re zul ta tów.
Pod la ska fir ma z Na rwi w cią gu 30 lat sta ła się po -

MASZYNY KOMUNALNE
www.pronar.pl

Ju bi le usz
god ny 
li de ra
Dwudniowe uroczystości
świętowania jubileuszu 30-lecia
istnienia firmy Pronar na długo
pozostaną w pamięci zarówno 
jej pracowników, jak i licznie
przybyłych gości. Tłumy
zwiedzających miały okazję
na własne oczy przekonać się, 
że w niewielkiej miejscowości
położonej na krańcach Polski
wyrosła firma, której ranga 
i zasięg wykracza daleko 
poza granice naszego kraju.

s Wi ce pre mier Ja ro sław 
Go win pod kre ślał, że za każ -
dym ra zem, gdy od wie dza
Pro nar wi dzi dy na micz ny,
im po nu ją cy roz wój fir my

a Pierw szy dzień uro czy -
stych ob cho dów zwień -
czył imponujący noc ny
po kaz sztucz nych ogni
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tęż nym przed się bior stwem eks por tu ją cym swe
pro duk ty do po nad 70 kra jów z ca łe go świa ta.
W sied miu fa bry kach, o łącz nej po wierzch ni pro -
duk cyj nej 210.000 m2, wy twa rza ne są ma szy ny
rol ni cze, re cy klin go we, ko mu nal ne oraz prze zna -
czo ne do go spo dar ki le śnej, a tak że pro fi le bur to -
we, osie i ukła dy jezd ne, prze kład nie oraz ko ła
tar czo we, ele men ty pneu ma ty ki i hy drau li ki si ło -
wej, ale też wie le in nych ele men tów ma szyn
i urzą dzeń. Pro nar swą obec ność wśród naj dy na -
micz niej roz wi ja ją cych się pol skich firm za wdzię -
cza otwar to ści na in no wa cyj ne tech no lo gie, wdra -
ża niu no wo cze snych pro duk tów, ela stycz ne mu
po dej ściu do biz ne su oraz cięż kiej i efek tyw nej
pra cy za ło gi. Glo bal ny za sięg dzia łal no ści fir my,
za trud nia ją cej po nad 2,2 tysiąca osób, jest wspo -
ma ga ny przez szyb ką ko mu ni ka cję z za gra nicz -
ny mi part ne ra mi, któ rą umoż li wia ca ło do bo we,
bez piecz ne oraz no wo cze sne lą do wi sko dla śmi -
głow ców i pas star to wy dla sa mo lo tów. 
Fir ma nie zmien nie od ro ku 2003 jest li de rem
sprze da ży przy czep rol ni czych w Pol sce, a w pro -
duk cji kół tar czo wych zaj mu je trze cią po zy cję
na świe cie. Ko ła te są wy twa rza ne przy po mo cy
uni kal nej tech no lo gii ob rób ki na zim no, któ rą były
w stanie opa no wać tyl ko nie licz ne fir my na świe cie.
Ogrom ne za in te re so wa nie wy ro ba mi Pro na ru

wy ni ka nie tyl ko z ich prze my śla nej i no wo cze -
snej kon struk cji oraz wy so kiej funk cjo nal no ści,
ale tak że do sko na łej ja ko ści. Świad czą o tym
cer ty fi ka ty za rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001, a tak -
że AQAP 2110, któ ry umoż li wia pro du ko wa nie
zgod nie ze stan dar da mi woj sko wy mi NATO.
Aby spro stać sta wia nym wy ma ga niom Pro nar
wy ko rzy stu je re zul ta ty ba dań pro du ko wa nych
ele men tów we wła snym Cen trum Ba daw czo
Roz wo jo wym, gdzie wy so ko wy kwa li fi ko wa na
ka dra pra cu je na naj no wo cze śniej szym sprzę -
cie ba daw czym. To po zwa la upew nić się, że wy -
pusz cza ny na ry nek pro dukt bę dzie w pełni
speł niać naj wyż sze stan dar dy.
Do ce nia jąc do tych cza so we osią gnię cia i cie sząc
się z nich, wła dze fir my nie za mie rza ją jed nak
na tym po prze stać. Prze ciw nie, chcą w peł ni wy -
ko rzy stać zdo by ty po ten cjał do jesz cze dy na -
micz niej sze go roz wo ju i wszyst ko wska zu je
na to, że przy szłość ry su je się przed fir mą bar -
dzo opty mi stycz nie.
– W przyszłym ro ku chce my zwięk szyć ob ro ty i za ro -
bić 80 mln złotych. W roku 2020 pla nu je my zysk już
na po zio mie 100 mln złotych. Wszyst ko między
innymi dzię ki jesz cze więk szym sku pie niu się
na sek to rze re cy klin go wym oraz po zy cji li de ra
w pro duk cji ma szyn rol ni czych, któ rą ma my za miar
ca ły czas umac niać. Mó wiąc to je stem pew ny w stu
pro cen tach, że z na szym tem pem i dys cy pli ną na -

a Ju bi le usz był do sko na łą
f oka zją do uho no ro wa nia wy -

róż nia ją cych się pra cow ni -
ków Pro na ru. W su mie od -
zna cze nia re sor to we i oko -
licz no ścio we otrzy ma ło 60
osób, a w ce re mo nii de ko ra -
cji wziął udział wi ce pre mier
Ja ro sław Go win

s Wo kół am fi te atru, na któ -
re go sce nie od by wa ły się
głów ne uro czy sto ści,
umiesz czo no wy sta wę
zło żo ną z po nad dwustu
ma szyn pro du ko wa nych
w fa bry kach Pro na ru
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f Wie lo go dzin na uro czy stość
prze pla ta na by ła wy stę pa mi
po pu lar nych ze spo łów ta -
necz nych i wo kal nych

a Li sta chęt nych do zło że nia
gra tu la cji z oka zji ju bi le uszu
by ła tak dłu ga, że trwa ły one
kil ka go dzin. Ży cze nia na rę ce
pre ze sa Ser giu sza Mar ty niu ka
skła da li mię dzy in ny mi przed -
sta wi cie le władz pań stwo -
wych, sa mo rzą do wych, a tak -
że re pre zen tan ci firm współ -
pra cu ją cych z Pro na rem 

f Po tym, gdy ostat ni go ście
zło ży li ży cze nia, przy szedł
czas uro dzi no wy tor t

sze pla ny są jak naj bar dziej re al ne. My two rzy my ze -
spół, a w ze spo le moż na zro bić wszyst ko – za pew niał
Pre zes Ra dy Wła ści cie li Ser giusz Mar ty niuk.
Dru gi dzień ob cho dów był mniej for mal ny. Prze -
zna czo no go głów nie na wiel ki pik nik ro dzin ny.
By ła też moż li wość zwie dza nia fa bry ki w Na rwi
oraz obej rze nia wiel kiej wy sta wy dwu stu ma szyn
pro du ko wa nych w za kła dach Pro na ru. Nic więc
dziw ne go, że już od ra na fa brycz ne te re ny za peł -
ni ły się tłum nie przy by ły mi miesz kań ca mi oko -
licz nych miej sco wo ści, pra cow ni ka mi i ich ro dzi -
na mi, a tak że po zo sta ły mi go ść mi ju bi le uszu fir -
my. A cze ka ło na nich wie le atrak cji, wśród któ -
rych by ły po ka zy ogni i fa jer wer ków oraz wy stę py
zna nych i lu bia nych ze spo łów. Po za tym uczest -
ni cy pik ni ku mo gli skosz to wać re gio nal nych spe -
cja łów. Nie za po mnia no też o naj młod szych, dla
któ rych przy go to wa no sze reg róż no rod nych
atrak cji. Wśród nich by ły za rów no za ba wy
na zjeż dżal ni oraz ba se nie z łó decz ka mi, jak
i moż li wość do je nia kro wy.
Pod su mo wu jąc ju bi le uszo we uro czy sto ści nie spo -
sób pominąć wiel kiej ro li, ja ką od gry wa fir ma Pro -
nar w ży ciu go spo dar czym ca łe go re gio nu oraz
Pol ski. Jest to jed na z nie wie lu pol skich firm, któ ra
bez udzia łu ob ce go ka pi ta łu, ani wspar cia ak cyj -
nych fun du szów, a je dy nie w opar ciu o wy pra co -
wa ny przez sie bie zysk, osią gnę ła w tak krót kim
cza sie ta ki etap roz wo ju. Trud no też zna leźć – i to
nie tyl ko we Wschod niej Pol sce – pod miot, któ ry
od gry wa tak wiel ką ro lę w ży ciu oko licz nych
miesz kań ców. To by ło wi dać pod czas tych uro czy -
sto ści, w któ rych po za ofi cjal ny mi przed sta wi cie la -
mi udział wzię li go ście przy by li z od da lo nych na -
wet o wie le ki lo me trów, miej sco wo ści.
I to, jak bardzo identyfikują się oni z Pronarem
jest chyba jeszcze większym sukcesem niż setki
gratulacji, które na ręce Sergiusza Martyniuka
składały oficjalne delegacje.

Pronar w pigułce
• Siedem fabryk o łącznej powierzchni 210.000 m2

• Ponad 2.200 pracowników wytwarzających
różnorodny asortyment, który jest eksportowany
do ponad 70 krajów z całego świata

• Trzecie miejsce wśród światowych producentów
kół tarczowych

• Krajowy lider w produkcji przyczep rolniczych
• Sieć stacji paliwowych
• Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe

umożliwiające powstawanie i wdrażanie
najnowszych technologii

• Własne lotnisko służące między innymi
pracownikom do szybkich działań serwisowych

• Posiadane certyfikaty zarządzania jakością ISO
9001, a także AQAP 2110, który umożliwia
produkowanie zgodnie ze standardami
wojskowymi NATO. Ponadto certyfikat ISO
14001, który potwierdza dbałość Pronaru 
o środowisko naturalne

s W imie niu Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich ży cze nia
wie lu ko lej nych uda nych lat
skła da ła Pre ze so wi Mar ty niu ko -
wi Dy rek tor Wie sła wa Ga liń ska
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Rok rocz nie tzw. „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 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, obo wią zu je bez
wzglę du na czas jej użyt ko wa nia. 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. 
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 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. Do ko nu jąc za ku pów kie ru ją się ce ną, ja ko -
ścią, funk cjo nal no ścią, kom for tem i ni ski mi kosz ta mi eks plo -
ata cji. 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.
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. Na to -
miast w skró cie 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 być pro ble mo we w przy -
pad ku 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. 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. 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 z 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

Nie dać się za sko czyć zi mie
Że by zi ma nie za sko czy ła dro go wców wszy scy od po wie dzial ni za utrzy ma nie dróg mu szą od -
po wied nio się do te go przy go to wać. Tyl ko bo wiem od po wied nio wy po sa żo ne przed się bior stwa
bę dą w sta nie, na wet w eks tre mal nych wa run kach, za pew nić bez piecz ne wa run ki na dro gach
i po zo sta łych cią gach ko mu ni ka cyj nych.
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Or ga ni za to ra mi by ło Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
i Tech ni ków Ko mu ni ka cji RP (SIiTKRP) oraz Ko -
pal nia So li „Kło da wa” S.A. Na to miast pa tro nat ho -
no ro wy spra wo wa ł Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra -
jo wych i Au to strad oraz Pre zy dent Mia sta To ru nia. 
– Po cząt ko wo or ga ni zo wa li śmy ta kie kon fe ren -
cje sa mo dziel nie, ale od pew ne go cza su po sta -
no wi li śmy po łą czyć si ły z Ko pal nią So li „Kło da -
wa” i mu szę przy znać, że był to przysłowiowy
strzał w dzie siąt kę – mówił Grze gorz Ma łet ka,
Se kre tarz Ge ne ral ny SiiTKRP.
Uczest ni cy kon fe ren cji to przed sta wi cie le bran ży
zwią za nej z utrzy ma niem dróg. Nic więc dziw ne -
go, że w trak cie kon fe ren cji kom plek so wo omó -
wio no mię dzy in ny mi pro ble my i wy zwa nia, któ re
cze ka ją bran żę w nad cho dzą cym se zo nie zi mo -
we go utrzy ma nia dróg. – Tego rodzaju spo tka nia
da ją nie po wta rzal ną moż li wość wy mia ny do -
świad czeń i po glą dów, gdyż w jed nym miej scu
spo tka li się za rów no przed sta wi cie le za rząd ców
dróg, jak i firm wy ko naw czych. Po zwa la to po -
znać ocze ki wa nia wszyst kich za in te re so wa -
nych, a nam da je moż li wość zwró ce nia uwa gi
na nasz pro dukt, któ ry mo że być sku tecz nym
środ kiem do roz wią za nia pro ble mów na szych
part ne rów. Do dat ko wo ma my do sko na łą oka zję
do świę to wa nia, w tak do bo ro wym gro nie, ju bi -
le uszu 70-le cia ist nie nia na szej ko pal ni. Nam ten
rok bę dzie ko ja rzył się tak że z in nym waż nym
wy da rze niem, a mia no wi cie otrzy ma niem kon -
ce sji wy do by cia so li na ko lej ne trzydzieści trzy
la ta – pod kre ślał Wal de mar Mar ci niak, Pre zes
Za rzą du Ko pal ni So li Kło da wa.
Kon fe ren cję roz po czę ło pod su mo wa nie i oce na
se zo nu zi mo we go 2018/2019 oraz przy go to wa nia
do se zo nu 2019/2020, któ re za pre zen to wał Ja -
nusz Ko ło dziej ski z Ko pal ni So li „Kło da wa” S.A.
W swym wy stą pie niu dy rek tor han dlo wy ko pal ni
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zwra cał uwa gę na ro lę so li dro go wej. Po wo łu jąc
się na wy ni ki nie za leż nych in sty tu tów ba daw -
czych wska zy wał, że mie szan ki z czyn ni kiem so li
zna czą co wpły wa ją na wzrost bez pie czeń stwa
użyt kow ni ków dróg. 
– Na wierzch nia ob lo dzo na, po sy pa na tyl ko pia -
skiem, prak tycz nie nie zwięk sza przy czep no ści
kół sa mo cho dów. Z ba dań prze pro wa dzo nych
przez In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów jed no -
znacz nie wy ni ka, że po pra wa przy czep no ści na -
stę pu je do pie ro po za sto so wa niu so li dro go wej
– tłu ma czył dy rek tor Ko ło dziej ski.
Jed no cze śnie in for mo wał, że szko dli wość sto so -
wa nia so li dro go wej – pod wa run kiem daw ko wa -
nia zgod nie z wy tycz ny mi – jest zni ko ma i prak -
tycz nie ja ko na tu ral ny su ro wiec sól nie szko dzi
ota cza ją ce mu śro do wi sku. Po za tym po wo łu jąc
się na ba da nia IBDiM wska zy wał na ko rzyst ną ro -
lę so li w kon ser wa cji i trwa ło ści szu tro wych na -
wierzch ni dro go wych.
Przed sta wi ciel ko pal ni za chę cał też obec nych
na sa li przed sta wi cie li za rząd ców dróg do wcze -
śniej szych za ku pów, gdyż wte dy unik nie się pro -
ble mu bra ku so li w okre sie zi mo wym. Ko pal nia
wpraw dzie po czy ni ła in we sty cje, któ re ma ją
zwięk szyć cią głość sprze da ży – po mo że w tym
na pew no no wy ma ga zyn na 30.000 ton – ale
w przy pad ku na głe go wzro stu sprze da ży mo gą
zda rzyć się opóź nie nia. – No wa au to ma tycz na li -
nia do pa ko wa nia so li w wor ki o wa dze dwu -
dzie stu pię ciu ki lo gra mów na pew no zwięk szy
do stęp ność so li wor ko wa nej na wet w naj trud -
niej szych wa run kach zi mo wych. Jed nak trud no
jest prze wi dzieć, czy na wet ta no wo cze sna li -
nia bę dzie w sta nie za spo ko ić po trze by w przy -
pad ku eks tre mal nych wa run ków. Dla te go za -
pa sy war to ro bić od po wied nio wcze śnie – na -
ma wiał dy rek tor Ja nusz Ko ło dziej ski.

Nie ta ka sól strasz na…
W Ły so mi cach pod To ru niem od by ła się ko lej na edy cja kon fe ren cji utrzy ma nia dróg. Spo tka nie
by ło oka zją do pod su mo wa nia po przed nie go okre su, a tak że po zna nia wy zwań, któ re cze ka ją
bran żę w nad cho dzą cym se zo nie zi mo wym. By ło też szan są po dzie le nia się do świad cze niem
oraz po zna nia naj lep szych roz wią zań.

s Na kon fe ren cji w Ły so mi -
cach ze bra li się za rów no za -
rząd cy dróg, jak i przed sta -
wi cie le firm wy ko naw czych

a Kon fe ren cja utrzy ma nia dróg
po zwa la le piej przy go to wać
się do no we go se zo nu zi -
mo we go

a Dy rek tor Ja nusz Ko ło dziej -
ski z Ko pal ni So li Kło da wa
pod kre ślał, że wła ści wie
sto so wa na sól dro go wa jest
nie szko dli wa dla śro do wi -
ska i sku tecz nie po pra wia
bez pie czeń stwo jaz dy w wa -
run kach zi mo wych
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jak na przy kład fir ma Ku eper Pol ska jest sta łym
uczest ni kiem ta kich kon fe ren cji.
– Waż na jest dla nas obec ność w ta kich miej -
scach, gdyż bez po śred ni kon takt z klien tem
umoż li wia pre cy zyj ne prze ka za nie in for ma cji
o na szych no wych roz wią za niach. Po za tym ma -
my na tych miast zwrot ną in for ma cję czy na sze
pro po zy cje speł nia ją ich ocze ki wa nia – za uwa ża
Adam Bie nek, wi ce pre zes spół ki Ku eper Pol ska.
Dru gie go dnia uczest ni cy kon fe ren cji mie li oka -
zje za po znać się mię dzy in ny mi z ofer tą fir my
Tio man Osta sze wo, zna ne go pro du cen ta zna -
ków dro go wych oraz in nych ele men tów, sto so -
wa nych pod czas or ga ni za cji ru chu dro go we go
i po wierzch ni ze wnętrz nych. 

Z wy stą pie nia Ja nu sza Ko ło dziej skie go moż na
by ło też do wie dzieć się, że ko pal nia „Kło da wa”
za trud nia obecnie 780 pra cow ni ków, a wiel kość
pro duk cji w ostat nich la tach to od 420.000
do 820.000 ton rocz nie. Więk szość pro duk cji to
sól dro go wa, ale za kład sprze da je też sól spo -
żyw czą i li zaw ki sol ne. W efek cie Ko pal nia So li
„Kło da wa” jest naj więk szym do star czy cie lem so li
dro go wej w Pol sce. 
Póź niej głos za bie ra li przed sta wi cie le Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. W swych
wy stą pie niach zwra ca li uwa gę mię dzy in ny mi
na aspek ty praw ne oraz na ist nie ją ce na rzę dzia
wspo ma ga ją ce za rzą dza nie i utrzy ma nie dróg.
Pod czas spo tka nia głos za bie ra li tak że obec ni
przed sta wi cie le pro du cen tów sprzę tu wy ko rzy sty -
wa ne go w utrzy ma niu dróg. Oni też do ce nia ją
moż li wość bez po śred nich kon tak tów z użyt kow -
ni ka mi swo ich pro duk tów.
– Na sza fir ma jest na ta kiej kon fe ren cji po raz
dru gi. Przed ro kiem bar dzo nam się spodo ba ła
ta ka moż li wość za pre zen to wa nia swo ich pro -
duk tów. Jed nak jesz cze bar dziej cen na by ła
moż li wość po znania pro ble mów i po trze b na -
szych klien tów. Dzię ki ta kim spo tka niom mo że -
my do sto so wać na szą ofer tę, tak aby le piej speł -
nia ła ocze ki wa nia ich użyt kow ni ków – pod kre śla
Pa weł Przy wóz ki z Hu sqvar na Po land.
Po dob ne opi nie moż na by ło usły szeć od po zo -
sta łych uczest ni ków kon fe ren cji. Nie któ rzy z nich,

a Grze gorz Ma łet ka ze SIiTK RP
od wie lu lat jest głów nym or -
ga ni za to rem kon fe ren cji zwią -
za nych z utrzy ma niem dróg
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Współ cze sne cią gni ki Val tra łą czą w so bie dzie dzic two fiń skiej
fir my Val met i szwedz kiej Vo lvo BM. Pre kur sor wszyst kich cią -
gni ków Val tra po ja wił się już prze szło sto lat te mu, w 1913 ro ku,
gdy The ofron Munk tell za pre zen to wał mo del 30-40. Dłu go let ni
ro do wód oraz ze bra ne w tym cza sie do świad cze nie po zwo li ło
kon struk to rom pro jek to wać cią gni ki, któ re opty mal nie łą czą
w so bie za awan so wa ną tech no lo gię z roz wią za nia mi po wsta ły -
mi na pod sta wie opi nii ich użyt kow ni ków. 
War to pa mię tać, że w prze ci wień stwie do wie lu in nych ma szyn
za kup cią gni ka nie ogra ni cza je go se zo no we go wy ko rzy sta nia.
Prze ciw nie wy bór cią gni ka ozna cza, że bę dzie on pra co wał
przez ca ły rok. Dzię ki te mu koszt je go za ku pu zwró ci się szyb -
ciej, a ob słu gi wać go mo że je den pra cow nik.
Wy star czy za opa trzyć się w od po wied ni osprzęt ro bo czy. A te -
go pro du cent cią gni ków Val tra za pew nia pod do stat kiem.
W efek cie przed się bior stwo, któ re zde cy du je się na ich za kup

ma gwa ran cję, że cią gnik bę dzie pra co wał ca ły rok, a przy je go
po mo cy bę dzie moż na wy ko nać więk szość prac ko mu nal nych.
– W Fi naln dii, gdzie te cią gni ki od wie lu lat zda ją eg za min w na -
praw dę eks tre mal nych zi mo wych wa run kach, spraw dza ją się
do sko na le i to za rów no pod czas zi my przy od śnie ża niu dróg,
jak i w po zo sta łych po rach ro ku. Jest to moż li we po pierw sze
dla te go, że cią gni ki Val tra zo sta ły za pro jek to wa ne od po cząt ku
ja ko uni wer sal ne, wie lo za da nio we po jaz dy, a po dru gie dla te -
go, że ist nie je do nich ca ła ga ma kom pa ty bil nych na rzę dzi ro -
bo czych – za uwa ża Se ba stian Ka ra sie wicz z Val tra Pol ska.
Fak tycz nie ilość osprzę tu, z któ rym cią gni ki mo gą współ pra co -
wać ro bi wra że nie zwłasz cza, że bez pro ble mów moż na sto so -
wać oprzy rzą do wa nie róż nych pro du cen tów. I tak w przy pad ku
sprzę tu uży wa ne go do zi mo we go utrzy ma nia dróg do przed -
nie go ukła du za wie sze nia po za ga mą róż no rod nych le mie szy
moż na też sto so wać płu gi wir ni ko we. Na to miast z ty łu po jaz du
moż na agre go wać na wet naj bar dziej za awan so wa ne urzą dze -
nia wie lo funk cyj ne do po sy py wa nia i po le wa nia. 
Po za bo ga tym wy po sa że niem stan dar do wym bar dziej wy ma -
ga ją cy klien ci mo gę do po sa żyć cią gni ki w pa kiet wy po sa że nia
„ko mu nal ne go”, czy li: oszczęd ny i efek tow ny ze staw oświe tle -
nia alar mo we go, me ta li zo wa ny la kier w od cie niu ko mu nal nym,
do dat ko wa hy drau li ka uła twia ją ca współ pra cę na przy kład
z za mia tar ką oraz złącz ka do przy rzą dów za si la nych sprę żo -
nym po wie trzem. A to spra wia, że ilość kom pa ty bil nych
maszyn jesz cze bar dziej się zwięk sza.
Przy kła dem cią gni ka o bar dzo sze ro kim za sto so wa niu, a jed -
no cze śnie cha rak te ry zu ją cego się za awan so wa na tech no lo gią
jest na pew no mo del Val tra T25 4 Ver su. Zdo był on na gro dę
cią gni ka ro ku 2018 i jest ce nio ny za wszech stron ność, któ ra
po zwa la mu spraw dzać się w wie lu za da niach, m.in. w pra cach
zwią za nych z utrzy ma niem in fra struk tu ry ko mu nal nej, w rol nic -
twie i le śnic twie. Uwa gę zwra ca też je go bo ga te – i to już w wer -
sji stan dar do wej – wy po sa że nie. Przede wszyst kim wy po sa żo -
ny jest w no wa tor ski in ter fejs użyt kow ni ka SmartTouch, któ ry
ze wzglę du na in tu icyj ną ob słu gę zbie ra wie le po chleb nych

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
www.valtra.pl

Skandynawski rodowód ma znaczenie

Cią gni ki Val tra są do ce nia ne za ich nie za wod ność, uni wer sal ność, wy trzy ma łość i skan dy naw -
skie ko rze nie. Każ dy cią gnik jest pro jek to wa ny na po trze by da ne go klien ta i pro du ko wa ny jest
w spo sób, któ ry po zwo li mu wy trzy mać naj cięż sze wa run ki kli ma tycz ne oraz za pew niać naj wyż -
szy po ziom wy daj no ści na wet w naj trud niej szych wa run kach pra cy.

a Z przo du cią gni ka moż na za mon to wać prak tycz nie do wol ny pług od śnież ny. Du ża
moc cią gni ków Val tra po zwa la im pra co wać na wet z ty mi naj więk szy mi, sto so wa -
ny mi w ze sta wach z sa mo cho da mi cię ża ro wy mi 
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opi nii ope ra to rów. Za pew ne dla te go, że szcze gól ną uwa gę
przy wią za no do er go no mii, kom for tu użyt kow ni ka, pro sto ty ob -
słu gi i przej rzy sto ści. Wszyst kie ele men ty ste ro wa nia są roz -
miesz czo ne lo gicz nie. Usta wie nia są bar dziej do stęp ne,
a wszyst kie tech no lo gie ste ro wa nia są zin te gro wa ne w no wej,
ła twej w ob słu dze for mie. Roz wią za nia te do ce ni li też fa chow -
cy, gdyż no wy pod ło kiet nik i in ter fejs użyt kow ni ka SmartTouch
fir my Val tra otrzy mał na gro dę RedDot 2017 oraz iF De -
sign 2018. A war to wie dzieć, że są to jed ne z naj bar dziej pre sti -
żo wych na gród w dzie dzi nie kon struk cji na świe cie. 
– Dla wie lu na szych klien tów ła twość ko rzy sta nia z pod ło kiet ni ka
SmartTouch ob ni ży ła próg in we sto wa nia w tech no lo gie do tąd
uwa ża ne za zbyt zło żo ne, ta kie jak kie ro wa nie au to ma tycz ne, za -
rzą dza nie za da nia mi czy te le me tria. Jed no cze śnie za uwa ża my
ro sną ce za po trze bo wa nie na no we tech no lo gie po ma ga ją ce
zwięk szyć efek tyw ność i in te gru ją ce się z ist nie ją cy mi sys te ma mi
biz ne so wy mi. Za le ży nam, aby w na szych cią gni kach
SmartTouch sta le ofe ro wać in no wa cyj ne tech no lo gie – za pew nia
Mik ko Le hi ko inen, dy rek tor ds. mar ke tin gu w spół ce Val tra EME.
Przy kła dem sto so wa nia in no wa cyj nych roz wią zań mo że być
pro wa dzo ny od kil ku lat pro jekt „Ro bot do od śnie ża nia pa sów
star to wych”. – Pro jekt „Ro bot do od śnie ża nia pa sów star to -
wych” ma na ce lu wy ka za nie słusz no ści kon cep cji, zgod nie
z któ rą dzię ki po łą cze niu wie dzy spe cja li stycz nej pię ciu fiń skich
firm moż li we bę dzie opra co wa nie no we go, bez piecz niej sze go,
bar dziej eko lo gicz ne go, eko no micz niej sze go i bar dziej kom for -
to we go spo so bu oczysz cza nia pa sów star to wych por tów lot ni -
czych – za uwa ża Mat ti Tii ti nen, star szy me ne dżer ds. za rzą dza -
nia dzia łal no ścią mar ki Val tra.

W pro jek cie z Val trą współ pra cu ją: pro du cent opon No kian
Ty res; pro du ku ją ca oczysz czar ki lot ni sko we Vam mas (Fort -
brand); Ne ste – czo ło wa fir ma spe cja li zu ją ca się w zrów no wa -
żo nej eko lo gicz nie pro duk cji ener gii oraz Fi na via. Efek tem tej
współ pra cy są świa to we re kor dy, ta ki jak usta no wio ny w ro -
ku 2018 re kord pręd ko ści bez za ło go we go od śnie ża nia za po -
mo cą płu ga. Po słu ży ła do te go au to no micz na ma szy na T2 54
Ver su wy po sa żo na w opo ny No kian Hak ka pe liit ta TRI. Za sto -
so wa ny w pro jek cie sys tem Val tra SmartTouch umoż li wił au -
to ma tycz ne kie ro wa nie o do kład no ści rzę du kil ku cen ty me -
trów. Z ko lei układ ste ro wa nia osprzę tem, wy ko rzy stu ją cy
ma gi stra lę Iso bus, za pew nił kon tro lo wa ne oczysz cza nia
na uprzed nio okre ślo nych tra sach.
Cią gni ki Val tra i oczysz czar ki lot ni sko we Vam mas by ły za si la -
ne pa li wem Ne ste MY Re ne wa ble Die sel za pew nia ją cym oko -
ło 90% niż szą emi sję ga zów cie plar nia nych w po rów na niu
z ole jem na pę do wym otrzy my wa nym z ro py naf to wej. Te sty
prze pro wa dzo ne zi mą 2018/2019 za koń czy ły się suk ce sem
dla wszyst kich uczest ni ków. Cho ciaż pro jekt nie jest jesz cze
cał ko wi cie go to wy do wdro że nia ko mer cyj ne go, wy ty cza no -
wą dro gę kon cep cyj ną.
– Cią gni ki sta no wią in te re su ją cą al ter na ty wę dla flot sprzę tu
por tów lot ni czych, w przy pad ku któ rych sze ro kość pra cy wy no -
szą ca 4,5 me tra jest wy star cza ją ca. Cał ko wi ty koszt po sia da nia
cią gni ków jest niż szy niż w przy pad ku cię ża ró wek. Są one po -
nad to znacz nie bar dziej uni wer sal ne. Mo gą być uży wa ne
do róż nych za dań od śnie ża nia zi mą lub ho lo wa nia la tem – tak
oce nia przy dat ność cią gni ków Te ro San ta man ner, spe cja li sta
ds. ma szyn or ga ni za cji Fi na vi. 
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Po nad 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 pod czas
naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach po go do wych. W do dat ku
speł nia ją one wszel kie, na wet te wy śru bo wa ne, nor my do ty czą -
ce ha ła su oraz nie uszka dza nia od śnie ża nej na wierzch ni. Jed -
nak fir ma nie za do wa la się osią gnię tym po zio mem i sta le mo -
der ni zu je swo ją ofer tę wzbo ga ca jąc ją o no we jesz cze lep sze
roz wią za nia. Przy kła dem mo że być no wa ge ne ra cja le mie szy
CECO SF Wa ve, któ re dzię ki in no wa cyj nej tech ni ce cha rak te ry -
zu ją się zde cy do wa nie wyż szą trwa ło ścią. By ło to moż li we dzię -
ki za sto so wa niu w spraw dzo nych le mie szach KOMBI S Wa ve
wkła du cha rak te ry zu ją ce go się zwięk szo ną ela stycz no ścią. Ta
ela stycz ność za pew nia ko run do wym ele men tom więk szą moż -
li wość ru chu w pio nie. No we ulep sze nie tech no lo gicz ne po zwo -
li ło na co naj mniej dwu krot ne zwięk sze nie trwa ło ści le mie szy
CECO SF Wa ve w po rów na niu do le mie szy KOMBI S Wa ve.
A jed no cze śnie za cho wa ne zo sta ły wszyst kie po zy tyw ne ce chy
po przed ni ka. No wy mo del le mie sza moż na sto so wać we

wszyst kich ty pach płu gów, na au to stra dach, dro gach kra jo -
wych i w mia stach. Tym bar dziej, że cha rak te ry zu ją się one tak -
że cich szą pra cą, gdyż zwięk szo na ela stycz ność ko run do we go
rdze nia za pew nia lep sze war to ści po śli zgu. Na to miast po rów -
nu jąc trwa łość le mie szy CECO SF Wa ve ze zwy kły mi pro duk ta -
mi oka że się, że mo że ona być wyż sza na wet o 700 %.
Moż na więc prze wi dzieć, że sko ro le mie sze kom bi no wa ne cie -
szy ły się wiel ką po pu lar no ścią pro fe sjo nal nych firm dro go wych,
to no wy le miesz zy ska w ich oczach jesz cze więk sze uzna nie.
Na tu ral nie wpro wa dze nie do pro duk cji no we go le mie sza nie
spra wi, że z ryn ku znik ną po pu lar ne mo de le Kom bi S 36 Wa ve
i Kom bi S 50 Wa ve. Te pro fe sjo nal ne na rzę dzia na dal za pew nia -
ją efek tyw ne od śnie ża nie au to strad, dróg szyb kie go ru chu i ulic
aglo me ra cji miej skich. Z po wo dze niem sto su ją je fir my
na wszyst kich dro gach Eu ro py oraz in nych kon ty nen tów. Nic
w tym dziw ne go, wszak le mie sze kom bi no wa ne z se rii 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.
W tym miej scu war to też wspo mnieć o in nym uni kal nym roz wią -
za niu – opa ten to wa nej przez fir mę Küper tech no lo gii Wa ve. To
z po zo ru pro ste roz wią za nie spra wia, że po wsta ją ca pod czas
od śnie ża nia na pły cie czo ło wej le mie sza „fa la” umoż li wia płyn -
ne prze miesz cze nia się śnie gu bez za kłó ceń oraz opo ru po nad
ma te ria ły mo cu ją ce – śru by, za ci ski do od kład ni cy płu ga.
Pro duk ta mi, po któ re tak że chęt nie się ga ją pro fe sjo na li ści, są
wy twa rza ne przez fir mę Küper le mie sze se rii GK i FK. Są to ci -
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www.kueperpolska.com

Pre cy zyj ne i sku tecz ne od śnie ża nie
Po móc w sku tecz nym od śnie ża niu dróg mo gą tyl ko pro duk ty naj wyż szej kla sy, ko rzy sta ją ce
z 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. 

a Wie lo let nie do świad cze nie w pro jek to wa niu i pro du ko wa niu le mie szy za owo co wa ło po -
wsta niem kon struk cji, któ re są w sta nie usu nąć nad miar śnie gu w każ dych wa run kach
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che le mie sze 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 le mie szom 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 le mie sza.
War to za zna czyć, że fir ma Küper  ja ko je dy na na ryn ku 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 spe cjal -
nie za pro jek to wa ne 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) za -
pew nia ją nie tyl ko bar dzo do bre re zu la ty od śnie ża nia, ale 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. A to co je od róż nia od tra dy cyj nych le mie szy gu mo wych, to
du żo więk sza trwa łość i lep sza ja kość od śnie ża nia.
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 –90 do +70°C.
Do daj my, że fir ma Küper ofe ru je od boj ni ki, któ re za pew nia ją
opty mal ną ochro nę dla le mie szy Kom bi S oraz Tu ca SX Wa ve
przed uszko dze nia mi spo wo do wa ny mi ude rze nia mi o kra węż -
ni ki lub ba rie ry ochron ne.
War to pa mię tać, że choć le mie sze fir my Küper nie na le żą do naj -
tań szych to róż ni cę w za ku pie rów no wa ży więk sza trwa łość,
a tak że mniej sze stra ty z po wo du znisz czo nej na wierzch ni oraz
oszczęd no ści z za ku pu pa li wa. Dla te go po mi mo wy so kiej ce ny
jed nost ko wej jest to czę sto naj eko no micz niej sze roz wią za nie,
a pew ny i spraw dzo ny part ner, ze spraw nym sys tem do radz twa
i dys try bu cji po mo że unik nąć pro ble mów w se zo nie zi mo wym.

a W po rów na niu ze zwy kły mi pro duk ta mi trwa łość le mie szy CECO SF Wa ve mo że
być wyż sza na wet o 700 pro cent



a Wiel ką za le tą po sy py war ki 
f ORION jest moż li wość do pa -

so wa nia jej do róż nych no śni -
ków. Do dat ko wo ła twy jej
mon taż i de mon taż spra wia,
że po se zo nie po jaz dy mo gą
być wy ko rzy sty wa ne tak że
do in nych za dań

s Elek tro nicz ne sys te my ste ru -
ją ce po sy py war ką umoż li wia -
ją pre cy zyj ne daw ko wa nie
uży wa ne go pre pa ra tu

d Po sy py war ka w ze sta wie
z płu giem od śnież nym bez
pro ble mu za pew ni bez piecz -
ne wa run ki na dro gach na wet
pod czas sro giej zi my
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Po jazd pod wzglę dem pa ra me trów speł ni
oczekiwania na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych
użyt kow ni ków. W za leż no ści od no śni ka, z któ rym
bę dzie łą czo ny moż na do brać od po wied nią po -
jem ność skrzyń (ga ma wiel ko ści za czy na się
od 2,6 m3, a koń czy na 10 m3). Z po jem no ścią łą -
czą się też ga ba ry ty skrzyń ła dun ko wych, ale
i pod tym wzglę dem pro du cent ofe ru je du żą ela -
stycz ność i moż na do pa so wać je za rów no do sa -
mo cho dów już od 3,5 tony DMC, jak i du żych po -
jaz dów, na przykład czteroosio wych.
Po nad to każ da po sy py war ka mo że być wy po sa -
żo na w układ so lan ko wy do sto so wa ny do wiel ko -
ści skrzy ni. W ce lu zwięk sze nia uży tecz no ści
urzą dze nia spół ka Do bro wol ski do jej pro duk cji
wy ko rzy stu je pod ze spo ły naj lep szych firm. I tak
mon to wa ne w niej sys te my hy drau licz ne i elek tro -
nicz ne po cho dzą od fir my Bosch Re xroth. Dzię ki
tej współ pra cy po sy py war ka le piej spraw dza się
w na szych wa run kach, a do te go moż na bar dzo
pre cy zyj ne ste ro wać, np. zmia ną gra ma tu ry ma -
te ria łu wy sy py wa ne go o 1 g. Je śli do da my do te -
go sze ro kość wy sy py wa ne go ma te ria łu do 12 m
to oka że się, że po sy py war ka nie od bie ga pa ra -
me tra mi od wy ro bów naj lep szych pro du cen tów.
War to za uwa żyć, że tak pre cy zyj ne ste ro wa nie
mo że za pew nić dość spo re oszczęd no ści ma te -
ria ło we przy za cho wa niu wszel kich stan dar dów
utrzy ma nia dróg. Po sy py war ka przy sto so wa na
jest do pod łą cze nia wszel kich pro gra mów mo ni -
to ru ją cych pra cę urzą dze nia, dzię ki tech no lo gii
CAN moż na śle dzić wszel kie in for ma cje zwią za ne
z pra cą urzą dze nia. No wo ścią jest rów nież no wo -
cze sny, czy tel ny, a przede wszyst kim pro sty
w ob słu dze pul pit ste row ni czy z wyj ściem USB
i slo tem na kar tę SD. Ste ro wa nie wy po sa żo ne jest
w licz ni ki cza su pra cy, prze bie gu, ilo ści zu ży tych
ma te ria łów w for mie dzien nej i na ra sta ją cej. 
Ko lej nym waż nym ele men tem jest ser wis.
W okre sie zi mo wym fir ma za pew nia peł ną ob słu -

gę przez 24 go dzi ny i 7 dni w ty go dniu, a wszyst -
kie pra ce ser wi so we wy ko ny wa ne są w miej scu
użyt ko wa nia sprzę tu. Do dat ko wo ist nie je moż li -
wość wy ku pie nia ofer ty kon trak tu ser wi so we go,
któ ry za pew nia spraw ność sprzę tu przez ca ły
okres użyt ko wa nia. – Przy oka zji chciał bym za ape -
lo wać do za ma wia ją cych o moż li we jak naj wcze -
śniej sze ogła sza nie prze tar gów na utrzy ma nie
dróg. Nie ste ty zda rza ło się, że w wy ni ku pro te stów
ca ła pro ce du ra się prze cią ga ła i pod pi sy wa nie
umo wy na stę po wa ło tuż przed lub na wet w trak cie
se zo nu zi mo we go. Wia do mo, że żad na fir ma nie za -
ry zy ku je za ku pu sprzę tu, gdy nie ma pod pi sa nej
umo wy. Z ko lei w se zo nie zi mo wym pro ces za ku pu
sprzę tu się wy dłu ża z uwa gi na ilość za mó wień, a to
po wo du je czę sto nie po trzeb nie ner wo wą sy tu ację
oraz na ra ża wy ko naw cę na ka ry fi nan so we, a na wet
ze rwa nie umo wy. Osob ną kwe stią są wy mo gi wpi -
sy wa ne do spe cy fi ka cji tech nicz nych. Na ma wiał -
bym do opi sy wa nia przede wszyst kim funk cjo nal -
no ści, a nie szcze gó ło wych da nych, któ re nie ma ją
żad ne go istot ne go wpły wu na funk cjo nal ność urzą -
dze nia. W ten spo sób tyl ko nie po trzeb nie ogra ni cza
się kon ku ren cję – do ra dza Ro bert Me sjasz, dy rek -
tor han dlu kra jo we go, Do bro wol ski Sp. z o.o.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
www.dobrowolski.com.pl

Nie za wod na i sku tecz na po sy py war ka
Za rów no in we sto rzy pu blicz ni, jak i fir my pry wat ne ocze ku ją co raz bar dziej za awan so wa ne go
tech no lo gicz nie sprzę tu prze zna czo ne go do zi mo we go utrzy ma nia dróg. Sprzę tu, któ ry bę dzie
nie za wod ny, a przede wszyst kim oszczęd ny w eks plo ata cji. Od po wie dzią na ich po trze by mo że
być pro du ko wa na przez spół kę Do bro wol ski po sy py war ka ORION.
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Zi ma to czas wy tę żo nych prac firm ko mu nal nych
zaj mu ją cych się utrzy ma niem po rząd ku na dro -
gach, uli cach, par kin gach i po zo sta łych po -
wierzch niach miej skich. In ten syw ność prac ro śnie
zwłasz cza w cza sie ob fi tych opa dów śnie gu i tyl ko
po sia da nie od po wied nie go sprzę tu umoż li wi sku -
tecz ne od śnie ża nie. Nad miar po kry wy śnież nej
na dro gach, par kin gach i po zo sta łych cią gach ko -
mu ni ka cyj nych wy ma ga spraw ne go, moc ne go
i nie za wod ne go sprzę tu. Dla te go jed nost ki od po -
wie dzial ne za utrzy ma nie dróg w zi mo wym se zo -
nie kom ple tu jąc po trzeb ne do te go oprzy rzą do wa -
nie kie ro wać się mu szą nie tyl ko od po wied ni mi
pa ra me tra mi tech nicz ny mi, ale tak że: ce ną, ja ko -
ścią, funk cjo nal no ścią, kom for tem, 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. Ta kie kry te ria ide al nie
speł nia ją pro duk ty fir my Pro nar, a po nie waż ofer ta
w tym za kre sie jest kom plet na, to każ dy znaj dzie
sprzęt opty mal ny do swo ich po trzeb. 
W od śnie ża niu na wierzch ni naj pow szech niej szym
i bar dzo sku tecz nym sprzę tem są płu gi od śnież ne.
Pro nar pro du ku je ich kil ka dzie siąt ro dza jów
– od naj mniej szych, któ re moż na sto so wać w ze sta -
wach z nie wiel ki mi cią gni ka mi lub mi ni ła do war ka mi
po te naj więk sze, współ pra cu ją ce z potężnymi sa -
mo cho da mi ko mu nal ny mi. W efek cie ofer ta Pro na ru
za spo ka ja po trze by za rów no w za kre sie od śnie ża -
nia na wierzch ni dróg oraz ulic, jak i uli czek osie dlo -
wych, par kin gów czy ale jek par ko wych. 
Do sko na łym przy kła dem sku tecz nych płu gów
jest se ria PU-S, a zwłasz cza mo de le: PU-S2 5H L,
PU-S2 7H L, PU-S3 0H L i PUS34 HL. Wy róż nia ją się
one bo wiem 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
sa mo ist nie do kształ tu pier wot ne go. To nie je dy -

na ko rzyść, gdyż za sto so wa nie ta kiej od kład ni cy
ob ni ża tak że wa gę płu gu. 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, a w za leż no ści od mo de lu wa ga
urzą dzeń wa ha się od 450 do 590 kg. Sze ro kość
ro bo cza tych mo de li wy no si od po wied nio:
2,15; 2,38; 2,63 i 2,97 m. In no wa cyj na od kład ni ca
to nie je dy ne roz wią za nie wy róż nia ją ce te płu gi.
War to też za uwa żyć, że za sto so wa ne w nich dwa
– za leż ne od sie bie – si łow ni ki skrę tu, po zwo li ły
za mon to wać za wór prze le wo wy, któ ry po na je -
cha niu na prze szko dę 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. 
Ste ro wa nie płu giem od by wa się z pul pi tu umiesz -
czo ne go w ka bi nie. Ope ra tor ma do dys po zy cji
joy stick, za po mo cą któ re go mo że wy brać opcję
„pły wa nie” – wów czas na cisk na pod ło że wy ni ka
je dy nie z cię ża ru płu ga lub też opcję „do cisk”,
której zasadą działania jest krót ko trwa łe zwięk -
sze nie na ci sku na nie wiel kich po ła ciach śnie gu. 
Do wy bo ru są dwa ro dza je le mie szy zgar nia ją -
cych. Użyt kow nik zde cy do wać się mo że na na rzę -
dzie me ta lo we per fo ro wa ne lub gu mo we. Pierw sze
z nich umoż li wia sku tecz ne zdar cie za lę ga ją ce go
na po wierzch ni dro gi lo du, z ko lei za po mo cą le -
mie sza gu mo we go moż na usu nąć śnieg bez ry zy -
ka za ry so wa nia oczysz cza nej na wierzch ni. Jed nak
jed ną z naj istot niej szych za let płu gów wcho dzą -
cych w skład tej se rii jest stan dar do wo mon to wa ny
tak zwa ny „Po wer Pack”. Jego działanie umoż li wia
on za si la nie sys te mu na pę du hy drau licz ne go płu -
ga na pię ciem elek trycz nym 12 lub 24 V z aku mu la -
to ra po jaz du. Dzię ki te mu roz wią za niu płu gi moż -
na in sta lo wać na sa mo cho dach nie po sia da ją cych
wła sne go sys te mu hy drau licz ne go. 

www.pronar.pl

Od śnie żą każ dą po wierzch nię
Sze ro ki wy bór płu gów od śnież nych Pro na ru po zwa la skom ple to wać nie zbęd ny ze staw do pa so -
wa ny do in dy wi du al nych po trzeb. Są nie za wod ne, trwa łe i wszech stron ne, a in no wa cyj ne roz -
wią za nia za sto so wa ne do ich pro duk cji gwa ran tu ją za do wa la ją ce efek ty eko no micz ne.

s Płu gi Pro na ru to spraw dzo -
ne roz wią za nia od lat uży wa -
ne w wie lu przed się bior -
stwach ko mu nal nych za rów -
no w Pol sce, jak i za gra ni cą

a Ste ro wa nie płu giem od by wa
się z pul pi tu umiesz czo ne go
w ka bi nie. Ope ra tor ma
do dys po zy cji joy stick, za po -
mo cą któ re go mo że wy brać
opcję kie ro wa nia na rzę dziem
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No kian Ty res jest pro du cen tem opon dzia ła ją -
cym naj da lej na pół no cy i jed ną z naj bar dziej
eko lo gicz nych firm w tej bran ży. Su ro we wa -
run ki skan dy naw skie są wy ma ga ją cym te ste -
rem ja ko ści i wy trzy ma ło ści opon. Po myśl ne
zda nie eg za mi nu w ta kich wa run kach gwa ran -
tu je, że spraw dzą się one tak że w każ dym in -
nym miej scu. Dla te go chęt nie ku pu ją je użyt -
kow ni cy, dla któ rych ja kość i od por ność
na me cha nicz ne uszko dze nia ma klu czo we
zna cze nie. Stąd też wie le z nich eks plo ato wa -
nych jest w ko pal niach, la sach, na pla cach
prze ła dun ko wych, skła do wi skach od pa dów,
a tak że na ark tycz nych lot ni skach. Wie lo let nie
do świad cze nie po zwa la fiń skim in ży nie rom
pro jek to wać opo ny, któ re są nie tyl ko sku tecz -
ne, ale tak że bez piecz ne i przy ja zne dla śro do -
wi ska. Do brym te go przy kła dem mo że być in -
no wa cyj na zi mo wa opo na do cią gni ków No -
kian Hak ka pe liit ta TRI. Mi mo, że jest po zba -
wio na kol ców, to gwa ran tu je do sko na łą przy -
czep ność i kon tro lę, a dzię ki te mu cią gnik nie
uszka dza as fal to wej na wierzch ni. 
Po twier dze niem ich in no wa cyj no ści i ja ko ści
mo że też być fakt, że to wła śnie opo ny No kian
Ty res są wy bie ra ne do róż ne go ro dza ju pre sti -
żo wych te stów i prób po mia ro wych. To mię dzy
in ny mi dzię ki nim by ło moż li we usta no wie nie
kil ku świa to wych re kor dów oraz po myśl ne
prze pro wa dze nie au to no micz nych te stów spe -
cja li stycz nych po jaz dów. 

Zro bo ty zo wa ne od ku rza cze oraz ko siar ki na ni -
kim nie ro bią już wra że nia, sta ły się wła ści wie
ota cza ją cą nas rze czy wi sto ścią. Co raz śmie lej
pro wa dzi się też te sty au to no micz nych sa mo -
cho dów do prze wo zu osób. Ostat nio po ja wia ją
się też in for ma cje o ta kich pró bach z uży ciem
po jaz dów ko mu nal nych, na przy kład śmie ciar -
ka mi. Czy jed nak moż li we jest za sto so wa nie tej
sa mej idei w przy pad ku wa żą cej 7 ton ma szy ny
do od śnie ża nia pa sów star to wych? Aby udo -
wod nić, że jest to wy ko nal ne w mar cu 2019 ro -
ku pro du cent cią gni ków Val tra i No kian Ty res
na wią za ły współ pra cę z trze ma in ny mi fiń ski mi
fir ma mi w ra mach pro jek tu ma ją ce go do wieść
słusz no ści tej kon cep cji. Fir my „nie po szły
na ła twi znę”, gdyż pro jekt re ali zo wa no w Iva lo
po ło żo nym w fiń skiej La po nii, naj bar dziej wy -
su nię tym na pół noc por cie lot ni czym Unii Eu ro -
pej skiej. Tam dwa cią gni ki Val tra T25 4 Ver su,
wy po sa żo ne w opo ny No kian Hak ka pe liit ta TRI
cią gnąc oczysz czar ki lot ni sko we o sze ro ko -
ści 4,5 me tra, bez udzia łu ope ra to rów sku tecz -
nie od śnie ży ły dro gę star to wą. 
W tym wy pad ku na po zy tyw ny wy nik ogrom ny
wpływ mia ło do świad cze nie Val try w kon stru -
owa niu au to no micz nych po jaz dów. Jed nak
klu czo wą ro lę ode gra ły też pierw sze na świe -
cie opo ny zi mo we do cią gni ków. Za pew ni ły
one nie zbęd ną w pro jek cie au to no micz ne go
od śnie ża nia przy czep ność i do kład ność,
umoż li wia jąc bez piecz ną ob słu gę cią gni ka bez
kie row cy bez ry zy ka uszko dze nia pod ło ża. 
– W przy pad ku ma szy ny bez kie row cy, in stynk -
tow nie wy bie ra ją ce go kie ru nek i pręd kość jaz -
dy, opo ny mu szą za pew niać bar dzo prze wi dy -
wal ne cha rak te ry sty ki pro wa dze nia. Po nad to
brak kol ców, ni skie opo ry to cze nia opon No kian
Hak ka pe liit ta TRI oraz nasz zrów no wa żo ny pro -
ces pro duk cyj ny zwięk sza ją ogól ną eko no micz -
ność i eko lo gicz ność – pod su mo wał to wy da -
rze nie To ni Sil fver berg, dy rek tor ds. sprze da ży
i mar ke tin gu fir my No kian He avy Ty res Ltd.
W tym miej scu war to wspo mnieć o in nym
wspól nym wy da rze niu, któ re by ło udzia łem
firm No kian Ty res oraz Val tra, a mia no wi cie
usta no wie niu re kor du świa ta w pręd ko ści od -
śnie ża nia dróg cią gni kiem au to no micz nym.
Re kord zo stał usta no wio ny w mar cu 2018 ro -
ku na za mknię tej dro dze w po łu dnio wej Fin -
lan dii, któ rą bez za ło go wy cią gnik od śnie żał
z pręd ko ścią 73,171 km/h. 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
www.

Opo ny na każ dą oka zję
Tyl ko opo ny naj wyż szej ja ko ści, ba zu ją ce na ogrom nym do świad cze niu ich twór ców, spraw dzą
się za rów no w wa run kach ko ła pod bie gu no we go, jak i pod czas prób bi cia re kor dów pręd ko ści.
Ta kie wła śnie opo ny po wsta ją w fa bry kach fiń skie go pro du cen ta – fir mie No kian Ty res.

x Brak kol ców w opo nach zi -
mo wych No kian Ty res nie
wpły wa na gor szą przy -
czep ność. Na to miast dzię -
ki te mu nie nisz czą one
od śnie ża nej na wierzch ni

x Spe cjal ny układ kloc ków
bież ni ka w opo nach zi mo -
wych No kian Hak ka pe lit ta
TRI za pew nia opty mal ną
sta bil ność Na wet na ob lo -
dzo nych i za śnie żo nych
na wierzch niach
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Prze kro cze nie zwy czaj nej pręd ko ści cią gni ka
na śli skiej na wierzch ni i w do dat ku z za mon to wa -
nym na przo dzie spe cja li stycz nym na rzę dziem
sta no wi eks tre mal ne ob cią że nie dla cią gni ka i dla
je go opon. By ło to moż li we dzię ki spe cjal ne mu
ukła do wi kloc ków bież ni ka w opo nach No kian
Hak ka pe liit ta TRI. Wy ko rzy sta no tu ogrom ne
do świad cze nie pro jek tan tów w kon -
stru owa niu zi mo wych
opon i w efek cie
bież nik za pew nia

opty mal ną sta bil ność na wet na ob lo dzo nych i za -
śnie żo nych na wierzch niach.
– Prze wi dy wal ność i przy czep ność tych opon jest
na ty le du ża, że moż na ją po rów nać z opo na mi,
któ re są sto so wa ne w sa mo cho dach oso bo wych.
Wła śnie te ce chy spra wia ją, że spi su ją się one do -
sko na le na wet pod czas re kor do wych pręd ko -

ściach. Dla te go sta ły się one po pu lar nym wy -
bo rem wśród firm wy ko nu ją cych pra ce zi -
mo we – za pew nia dy rek tor To ni Sil fver berg.

War to za zna czyć, że to już dru gi re kord świa ta
po bi ty przez fir my No kian Ty res i Val tra w tem pe -

ra tu rze po ni żej ze ra stop ni Cel sju sza.
W 2015 ro ku obaj fiń scy pro du cen ci za pro si li

do współ pra cy le gen dę raj dów Ju hę Kank -
ku ne na, któ ry cią gni kiem Val tra T23 4

Ver su na opo nach No kian Hak ka -
pe liit ta TRI usta no wił ak tu al ny

re kord pręd ko ści jaz dy trak -
to rem po lo dzie wy no szą -
cy 130,165 km/h.

www.nokianheavytyres.com

s Opo ny No kian Ty res wy bie -
ra ne są do róż ne go ro dza ju
pre sti żo wych te stów i prób
po mia ro wych, ta kich jak bi -
cie świa to wych re kor dów
pręd ko ści
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Ze wzglę du na spe cy ficz ne umiej sco wie nie przed nich ha mul -
ców tar czo wych spe cja li ści Cam so za le ci li za sto so wa nie
na przed niej osi cię ża rów ki MAN TGS no we go mo de lu opon
MPT SolidAir 793S w roz mia rze 375/85-24. Ze wzglę du na cał -
ko wi tą od por ność na prze bi cia ogu mie nie to jest do sko na łym
roz wią za niem dla ma szyn wie lo funk cyj nych pra cu ją cych
w eks tre mal nie trud nych wa run kach. Opo ny ty pu SolidAir po -
sia da ją trój kąt ny sys tem otwo rów, któ re za pew nia ją do sko na łą
sta bil ność i ja kość jaz dy. Ich sto so wa nie po zwa la zmak sy ma li -
zo wać cza su pra cy w trud nych wa run kach prak tycz nie eli mi nu -
jąc ry zy ko wy stę po wa nia bez pro duk tyw nych prze sto jów.
Za rów no na osiach ob cią żo nych, jak i ste ro wa nych, specjaliści
Cam so za su ge ro wali za sto so wa nie opon So li de al RES 660
w roz mia rze 12.00-24 se rii XTREME. Są to opo ny peł ne , su per -
ela stycz ne. Tego rodzaju ogumienie jest stan dar do wo
stosowane w wóz kach wi dło wych. Opony zaproponowane
przez Camso mają identyczne właściwości, jak  ory gi nal ne
pneu ma tycz ne, stosowane powszechnie do sa mo cho dów cię -
ża ro wych. Ich  do dat ko wą zaletą jest większy komfort jazdy
oraz odporność na prze bi cie.
Z pew no ścią wie lu użyt kow ni ków eks plo atu ją cych po jaz dy cię -
ża ro we nie bie rze pod uwa gę sto so wa nia do nich opon ty po -
wych dla wóz ków wi dło wych. Oka zu je się jed nak, że jest to ide -
al ne roz wią za nie dla cię ża rów ki MAN TGS fir my Brock mann Re -
cyc ling. Wy po sa że nie jej w opo ny Cam so i So li de al za pew ni ło
osią gnię cie wła ści wej rów no wa gi trak cji, sta bil no ści oraz peł -
ni osią gów w nie zwy kle wy ma ga ją cych wa run kach ro bo czych.

MASZYNY KOMUNALNE
www.camso.co

Bez po śred ni kon takt z ma te ria łem, któ ry za wie ra gwoź dzie,
śru by i ostre skraw ki me ta lu z pew no ścią nie wpły wa ko rzyst -
nie na stan opon. Dla te go za rzą dza ją cy fir mą Brock mann Re -
cyc ling wie dzą, że wy po sa że nie ma szyn i po jaz dów w od po -
wied nie opo ny jest klu czo we w kwe stii uni ka nia bez pro duk tyw -
nych prze sto jów. W przy pad ku sprzę tu pra cu ją ce go na te re -
nie sor tow ni od pa dów wie le „stan dar do wych” opon nie spra -
wo wa ło się tak do brze, jak ży czył by te go so bie użyt kow nik
– zwłasz cza przy re ali za cji za dań, w któ rych wy ko rzy sty wa na
jest trzy osio wa cię ża rów ka MAN TGS 26.400. Brock mann Re -
cyc ling do sto so wał ją do ob słu gi cięż kich kon te ne rów z od pa -
da mi w za kła dzie re cy klin gu. Pod czas trans por tu tych kon te ne -
rów, wy łącz nie na te re nie za kła du, cię ża rów ka jest czę sto na ra -
żo na na jaz dę po ostrych odłam kach znaj du ją cych się na pod -
ło żu. W przy pad ku opon pneu ma tycz nych Brock mann Re cyc -
ling miał bar dzo du że pro ble my z prze bi cia mi, co do pro wa dzi -
ło do znacz nych prze sto jów trzy osio we go sa mo cho du cię ża ro -
we go i na ra sta ją cy ch kosz tów usu wa nia awa rii.
Nie za do wo le ni z obec nych osią gów i wy trzy ma ło ści opon, od -
po wie dzial ni za utrzy ma nie ru chu w Brock mann Re cyc ling
skon sul to wa li się z eks per ta mi Cam so. Obie stro ny prze ana li -
zo wa ły po trze by użyt kow ni ka w za kre sie ogu mie nia. Zde fi nio -
wa ły tak że wy zwa nia, ja kim pod le ga ła cię ża rów ka MAN TGS
na obec nych opo nach. Dzię ki ol brzy mie mu do świad cze niu
mię dzy na ro do we go ze spo łu, któ ry utrzy mu je sta łe kon tak ty
z wła ści cie la mi firm, kie row ni ka mi flot i ope ra to ra mi, Cam so
bar dzo do brze ro zu mie, że wie le za sto so wań sprzę tu wy ma ga
korzystania z opon, któ re są w sta nie znieść wię cej niż ich stan -
dar do we wer sje. Dla te go Cam so ofe ru je roz wią za nia do sto so -
wa ne do kon kret nych za sto so wań i ma szyn.
Lo kal ny przed sta wi ciel Cam so prze ana li zo wał po trze by Brock -
mann Re cyc ling. W efek cie usta lo no, że aby osią gnąć po żą da -
ne re zul ta ty pra cy ko niecz ne bę dzie wy po sa że nie cię ża rów ki
w wy so ko wy daj ne opo ny, któ ra nie za wio dą w trud nych wa run -
kach pra cy pa nu ją cych w sor tow ni od pa dów. Ogu mie nie mia ło
jed no cze śnie za pew niać do sko na ły kom fort jaz dy. Jed nak że
roz miar i umiej sco wie nie tarcz ha mul co wych na pierw szej osi
sa mo cho du cię ża ro we go MAN TGS unie moż li wi ło za sto so wa -
nie stan dar do wej opcji, w po sta ci sta no wią cych pierw sze wy -
po sa że nie dwu dzie sto ca lo wych opon peł nych. Wła śnie z te go
po wo du spe cja li ści Cam so zde cy do wa li się na za sto so wa nie
spe cy ficz ne go roz wią za nia. Dobór opon do konkretnego
zastosowania przeprowadzono bardzo starannie.  Każdy,
najmniejszy nawet, błąd w konfiguracji mógłby bowiem nie
tylko stać się przyczyną przyśpieszonego zużycia, ale także
doprowadzić do awarii ogumienia i układu jezdnego pojazdu,
a nawet zakończyć się wypadkiem.
Lo kal ne mu od dzia ło wi fir my zle co no wy pro du ko wa nie w fa bry -
ce Cam so w Niem czech ze sta wu spe cja li stycz nych felg.

Opony do wózków widłowych  w ciężarówce?
Camso zastosowało takie rozwiązanie!
Nie miec ka fir ma Brock mann Re cyc ling zaj mu ją ca się na co dzień re cy klin giem ko mer cyj nym,
ma so wym i bu dow la nym po sia da du żą sor tow nię od pa dów. Od po wia da ją cy za utrzy ma nie ru -
chu w fir mie opie ra ją swe dzia ła nia na du żej flo cie wy so ko wy spe cja li zo wa nych ma szyn, po jaz -
dów i urzą dzeń, tak aby spro stać co dzien nym wy ma ga niom.

a Opony SolidAir ze specjalnie zaprojektowanymi otworami w ścianie bocznej
pozwalają osiągnąć komfort jazdy porównywalny do uzyskiwanego przy
zastosowaniu opony pneumatycznej, zachować odpowiednią stabilnośći oraz
ograniczyć zużycie elementów przenoszenia napędu pojazdu
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Nie tyl ko otrzy mu je, ale tak że mo że za mó wić
u pro du cen ta pro jekt, trans port oraz mon taż do -
pa so wa nych do swych po trzeb ele men tów.
BetBlok Sys tem to uzna ny pro du cent pre fa bry ka -
tów z mie szan ki be to no wej. Zdo by te do świad cze -
nie za owo co wa ło po wsta niem ga my wy so kiej ja -
ko ści pro duk tów, gwa ran tu ją cych wy so ką ja kość
i szyb ką bu do wę no wo cze snych bok sów oraz
ścian. W efek cie fir ma re ali zu je z po wo dze niem
in we sty cje w ca łej Pol sce, a zbu do wa ne ha le,
bok sy, ścia ny opo ro we, ścia ny wy sy po we, gro -
dzie, za sie ki i kom po stow nie po twier dza ją ja kość
oraz rze tel ność wy ko na nia. 
– Pro duk cję go to wych ele men tów ścian opo ro -
wych roz po czę li śmy przed 6 la ty. Od tam tej po ry
sys te ma tycz nie mo der ni zu je my za rów no sam pro -
dukt, jak i pro ces je go pro duk cji. W efek cie dziś
pro du ku je my kil ka na ście róż nych ele men tów,
a pro duk cja prak tycz nie ca łe go sys te mu od by wa
się w na szej fir mie. Po zwa la to nam za cho wać peł -
ną kon tro lę nad pro duk tem – in for mu je Ad rian Dy -
jach, kie row nik sprze da ży i ko or dy na tor pro jek tu
BetBlok Sys tem.
Moż li wość czu wa nia nad ca łym pro ce sem pro -
duk cji jest o ty le waż na, że w przy pad ku pro duk cji
ma te ria łów be to no wych trze ba sto so wać od po -
wied nie re cep tu ry w za leż no ści od po ry ro ku. Tyl -
ko wte dy moż na bo wiem otrzy mać pro dukt jed -
no rod ny, o iden tycz nych wła ści wo ściach. Po za
tym moż li wość in ge ren cji na każ dym eta pie pro -
duk cji zwięk sza ela stycz ność fir my w do sto so wa -
niu ofer ty do po trzeb ryn ku.
– Ma my wła sny ma ga zyn, któ ry jest w sta nie po -
mie ścić do 5.000 sztuk blocz ków. Po zwa la to nam
mieć w każ dej chwi li do stęp ne ele men ty o ty po -
wych roz mia rach. Oczy wi ście je ste śmy w sta nie
szyb ko wy pro du ko wać ele men ty o wy mia rach do -
pa so wa nych do po trzeb klien ta. Jest to moż li wie
dzię ki te mu, że sa mi wy ra bia my for my do ich pro -
duk cji – za uwa ża Ad rian Dy jach. 
To oraz uni kal ne wła ści wo ści spra wia ją, że
BetBlok Sys tem cie szy się za in te re so wa niem róż -
no rod nych firm. Zwłasz cza, że przy ich uży ciu
moż li we jest bły ska wicz ne bu do wa nie kon struk cji
o róż nych kształ cie i prze zna cze niu.
– Jed nym z roz wią zań, któ re choć bar dzo pro ste
to w zna czą cy spo sób uła twia mon taż ścian jest
opra co wa ny przez nas sys tem trans por tu blocz ka
na pal cu bu do wy. Za to pio ne w blocz kach ko twy
z głów ką, jak w śru bach czy gwoź dziach umoż li -
wia ją trans port na za wie siach. Bez te go roz wią za -
nia blocz ki mu szą być trzy ma ne przez bocz ne
chwy ta ki, a to w nie któ rych wy pad kach unie moż li -
wia usta wie nia ścia ny bez po śred nio przy in nej

TECHNOLOGIE
www.betblok.pl

kon struk cji. Tym cza sem na sze roz wią za nie po -
zwa la sta wiać ścia nę w do wol nym miej scu,
a do mon ta żu wy ko rzy stać moż na do wol ną ma szy -
nę, urzą dze nie, jak na przykład ła do war kę lub ko -
par kę. Oczy wi ście me to da jest cał ko wi cie bez -
piecz na i ma nie zbęd ne ate sty, a my w swo jej ofer -
cie ma my też pa su ją ce, ate sto wa ne za wie sia ha -
ko we – wy ja śnia Ad rian Dy jach.
Po za in no wa cyj nym ze sta wem ko tew, ła twość
i swo bo dę mon ta żu za pew nia sys tem be to no -
wych wy pu stek i wpu stek sta no wią cych in te gral -
ną część blo ków. Umoż li wia on na ukła da nie pre -
fa bry ka tów bez spo iwa, a ich cię żar oraz me to da
ukła da nia unie moż li wia ją sa mo ist ne prze su wa nie
się lub zmia nę po ło że nia wzglę dem sie bie. Za sto -
so wa ne przez fir mę roz wią za nie umoż li wia je dy ną
nie po wta rzal ną moż li wość prze no sze nia ścian

Na kło po ty BetBlok Sys tem
Nie skom pli ko wa ne, ale po my sło we roz wią za nia za sto so wa ne w pro duk cji ele men tów BetBlok
Sys te mu uła twia ją mon taż i ich trans port. W efek cie od bior ca otrzy mu je kom plet ny, go to wy
do mon ta żu sys tem wzno sze nia ścian opo ro wych o sze ro kim za sto so wa niu.

a Z blocz ków BetBlok Sys tem
moż na zbu do wać ścia ny
opo ro we, któ re stwo rzą
prze strzeń o róż no rod nym
za sto so wa niu. Tym bar dziej,
że bez do dat ko wych kosz -
tów i przy mi ni mal nym na -
kła dzie pra cy moż na je
szyb ko zde mon to wać, a na -
stęp nie za mon to wać w no -
wym miej scu 

f Ad rian Dy jach wy ja śnia, że
dzię ki za to pio nym w blocz -
kach ko twom oraz pro stym
za wie siom do mon ta żu moż -
na wy ko rzy stać do wol ną
ma szy nę. Roz wią za nie to
umoż li wia też bu do wę ścian
w bez po śred nim są siedz -
twie in nych kon struk cji
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lub ich mo dy fi ka cje bez ko niecz no ści roz bie ra nia
ich na po szcze gól ne ele men ty. Dzię ki te mu
w szyb ki, nie skom pli ko wa ny spo sób moż na
zmie nić po jem ność po szcze gól nych ko mór wy -
ko rzy sty wa nych do skła do wa nia od pa dów, al bo
prze nieść je w in ne miej sce. Do te go wy star czy
dwóch pra cow ni ków, któ rzy w kil ka go dzin po ra -
dzą so bie z prze nie sie niem bok su wa żą ce go 195
ton (130 blo ków) w in ne miej sce.
Jest to moż li we, gdyż for my, w któ rych po wsta ją
blo ki są za pro jek to wa ne i wy ko na ne z nie zwy kłą
pre cy zją, gwa ran tu ją cą po wta rzal ność kształ tów
i wy mia rów. Po za tym be ton wy ko rzy sty wa ny
do pro duk cji pre fa bry ka tów jest kla sy C 30/37,
a stwo rzo na przez tech no lo gów re cep tu ra gwa -
ran tu je po nad prze cięt ną wy trzy ma łość. Dla te go
pre fa bry ka ty są od por ne na ude rze nia, na ci ski
i tar cie. Do dat ko wo pro duk ty są mro zo - i wo do od -
por ne oraz po sia da ją świa dec two wy trzy ma ło ści. 
Jed nak ła twość mon ta żu ścian z blocz ków BetBlok
Sys tem to nie je dy na za le ta te go roz wią za nia.
Przede wszyst kim pro dukt od 4 lat po sia da cer ty fi -
ka ty nie pal no ści, a to w po łą cze niu ze zmia na mi
w pol skim usta wo daw stwie w za kre sie prze ciw -
dzia ła nia po ża rom – na przy kład w skła do wi skach
od pa dów – ma nie ba ga tel ne zna cze nie. Zmia ny te
by ły od po wie dzią re sor tu śro do wi ska na pla gę po -
ża rów, któ ra mia ła miej sce w ubie głym ro ku
na skła do wi skach od pa dów. Obec nie wszyst kie
no wo po wsta ją ce skła do wi ska od pa dów, ale tak że
te już ist nie ją ce, mu szą zło żyć no we wnio ski o po -
zwo le nie na zbie ra nie czy prze twa rza nie od pa dów.
Do po zy tyw ne go roz pa trze nia wnio sku po trzeb ny
jest tak że ope rat prze ciw po ża ro wy, któ ry choć bar -
dzo ogól ny, to w przy pad ku bok sów zbu do wa nych
z trzech ścian su ge ru je 4-go dzin ną od por ność
ognio wą (cer ty fi kat REI 240).
– Nasz sys tem mo bil nych ścian po zwa la klien tom
bu do wać, bądź prze bu do wy wać swo je obiek ty
we dług za le ceń ope ra tu prze ciw po ża ro we go.
Umoż li wia to cer ty fi kat REI 360, któ ry otrzy ma ły na -
sze blo ki be to no we, a któ ry po twier dza ich 6-go -
dzin ną od por ność ognio wą. Ta ki do ku ment wy sta -
wił nam po dro bia zgo wych ba da niach In sty tut
Tech ni ki Bu dow la nej – za pew nia An drzej Dy jach.
War to wie dzieć, że ła twość mon ta żu, wy trzy ma -
łość i ognio od por ność to nie je dy ne ce chy, któ re

wy róż nia ją BetBlok Sys tem. Ścian ki wy bu do wa ne
z tych ele men tów cha rak te ry zu ją się bo wiem tak -
że wy so ką wy trzy ma ło ścią na ści ska nie, a to
umoż li wia mon taż na nich kon struk cji da cho -
wych, a ta kie za da sze nia zna czą co zwięk sza ją za -
kres przy dat no ści bu do wa nych z nich po miesz -
czeń. Po za tym z blocz ków moż na bu do wać mur -
ki opo ro we z na po wie trza niem co do ce nią
na przy kład za rząd cy RIPOK-ów, gdyż uła twią
pra cę przy pry zmach kom po sto wych.
A pre fa bry ka ty BetBloku moż na wy ko rzy sty wać nie
tyl ko w skła do wi skach od pa dów. Do sko na le
spraw dza ją się tak że na skła do wi skach zło mu, tor -
fu, wę gla, pia sków, pla sti ków, szkła i wszę dzie
tam, gdzie ich uni ka to we wła ści wo ści mo gą oka -
zać się przy dat ne. Na wszech stron ność za sto so -
wa nia pre fa bry ka tów wpły wa fakt, że do sta wia nia
blo ków i ścian nie po trze ba spo iw i fun da men tów.
Dzię ki te mu do wzno sze nia kon struk cji wy star czą
uprosz czo ne pro ce du ry bu dow la ne. Wy ni ka to
z fak tu, że blo ki nie są trwa le po łą czo ne z grun tem,
a je dy nie luź no uło żo ne na wcze śniej przy go to wa -
nej po sadz ce. Z ko lei ma sa blo ków oraz ich wy -
mia ry umoż li wia ją sta wia nie każ de go ro dza ju bu -
dow li od ma łych mur ków opo ro wych do sze ścio -
me tro wych bok sów. Zresz tą fir ma sta le po sze rza
ofer tę, co wpły wa na co raz szer sze moż li wo ści ich
wy ko rzy sty wa nia. I tak wą skie blo ki ide al nie na da ją
się na bok sy do wę gla czy ja ko bok sy wy sta wo we.
Więk sze i szer sze blo ki są ide al ne do sta wia nia za -
sie ków pod kru szy wa i in ne ma te ria ły syp kie. War -
to też wie dzieć, że fir ma na swo je pro duk ty udzie -
la 5-let niej gwa ran cji, któ ra obej mu je nie tyl ko wy -
trzy ma łość, ale tak że in ne pa ra me try. 

f Jak wy li cza Ad rian Dy jach
nie ma lep sze go od ich sys -
te mu roz wią za nia, któ re tak
kom plek so wo roz wią zu je
pro ble my za rząd ców
RIPOK-ów. Przede wszyst -
kim ścia ny opo ro we
z BetBlok Sys te mu gwa ran -
tu ją bez pie czeń stwo prze -
ciw po ża ro we, a uzy ska ny
wy nik 6-go dzin nej od por no -
ści ognio wej jest du żo wyż -
szy od wy ma gań no wych
prze pi sów w tym za kre sie.
Do dat ko wo da ją moż li wość
do wol ne go kształ to wa nia
prze strze ni ma ga zy no wej,
do pa so wu jąc ją opty mal nie
do ak tu al nych po trzeb 

a Mi mo bra ku za pra wy i spe -
cjal nych fun da men tów,
ścia ny z Bet blok Sys te mu
umoż li wia ją mon taż na nich
kon struk cji da cho wych.
Dzię ki te mu za kres ich sto -
so wa nia zde cy do wa nie się
zwięk sza, a kosz ty za ku pu
zwra ca ją szyb ciej 
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W za leż no ści od stop nia skom pli ko wa nia za da nia,
jak rów nież oto cze nia, w ja kim ma ją zo stać wy ko -
na ne pra ce pie lę gna cyj ne, Hu sqvar na po le ca pro -
fe sjo nal ne, moc ne i er go no micz ne wy ka szar ki
spa li no we lub ci che, bez emi syj ne i no wo cze sne
ma szy ny aku mu la to ro we. Ma szy ny Hu sqvar na
gwa ran tu ją nie tyl ko sku tecz ne ko sze nie tra wy
na wą skich i krę tych ścież kach. Z ich po mo cą po -
zbę dziesz się rów nież chwa stów, utrzy mu jąc po -
rzą dek i atrak cyj ny wy gląd te re nów pu blicz nych.
Wy ka szar ki przy dat ne są zwłasz cza pod czas do -
ka sza nia brze gów traw ni ka przy kra węż ni kach, ra -
ba tach i ogro dze niach. Pro fe sjo nal ne mo de le wy -
ka sza rek z se rii 500 mar ki Hu sqvar na dzię ki du żej
mo cy, po ra dzą so bie rów nież z wy so ką tra wą.
W ce lu po pra wie nia wy daj no ści oraz uła twie nia
pra cy ope ra to rom uchwy ty wy ka sza rek Hu sqvar -
na umiesz czo ne są pod ką tem 7 stop ni. Po zwa la
to za wsze mieć urzą dze nie tną ce bez po śred nio
przed so bą przy mi ni mal nym wy sił ku. Na wie lu
ma szy nach uchwyt znaj du je się na słup ku o wy so -
ko ści 15 cm. W re zul ta cie ope ra tor mo że pra co -
wać w po zy cji wy pro sto wa nej i wy god nej, ma jąc
wię cej prze strze ni na no gi, co jest szcze gól nie ko -
rzyst ne pod czas pra cy na zbo czach.
Pro fe sjo nal na wy ka szar ka mu szi cha rak te ry zo wać
się trwa ło ścią, er go no micz no ścią i wszech stron no -
ścią. Tyl ko te ce chy, gwa ran tu ją do brze wy ko na ne
za da nie, a dla ope ra to ra kom for to wą pra cę przez
wie le go dzin. Bar dzo waż ne jest, aby urzą dze nia
za pew nia ły ni ski po ziom drgań, któ ry jest nie bez -
piecz ny dla zdro wia ope ra to rów ma szyn. 
Do cięż kich prac, czę ste go wy ka sza nia gę stej tra -
wy i za ro śli ide al nie spraw dzi się wy ka szar ka Hu -
sqvar na 535RX. To ma szy na w uni wer sal nej kla -
sie po jem no ści 35 cm³. Stwo rzo na do cięż kich

i wy ma ga ją cych za dań. Naj wyż sza wy daj ność
osią ga na jest dzię ki du żej mo cy, wy jąt ko wej er -
go no mii i trwa ło ści ma szy ny. Er go no micz ne, do -
brze wy wa żo ne szel ki, któ re są w kom ple cie
z ma szy ną, opty mal nie roz kła da ją cię żar mię dzy
ra mio na, klat kę pier sio wą oraz ple cy, dzię ki cze -
mu pra ca ope ra to ra jest bar dziej kom for to wa,
przy mniej szym ob cią że niu cia ła, mniej mę czą ca.
Funk cja LowVib® to układ tłu mie nia drgań, za -
pew nia ją cy sku tecz ną amor ty za cję uchwy tów
i oszczę dza ją cy ra mio na i dło nie użyt kow ni ków. 
Do pre cy zyj nych za dań w par kach czy na du żych
te re nach zie le ni nie ma so bie rów nych wy ka szar -
ka Hu sqvar na 545RX. To ma szy na o wy so kiej wy -
daj no ści, wy jąt ko wo po ręcz na i er go no micz na.
Er go no micz ne szel ki Ba lan ce X z sze ro kim ste la -
żem na ple cach, pa sa mi na ra mio nach oraz pa -
sem bio dro wym roz kła da ją cię żar na więk szej po -
wierzch ni, co umoż li wia ope ra to ro wi kom for to wą
pra cę w peł nym wy mia rze go dzin. Sil ni ki X -To rq®
w oby dwu ma szy nach za pew nia ją du żą moc
i oszczęd ność pa li wa na wet o 20%, a emi sja spa -
lin zre du ko wa na jest na wet o 75%.
Zda rza ją się rów nież za da nia, do któ rych nie -
zbęd ne jest po łą cze nie za let wy ka szar ki i wy ci -
nar ki. Po nad to wy god nie by ło by mieć ta ką ma -
szy nę „na peł ny etat”. Roz wią za niem łą czą cym
wszyst kie te wy ma ga nia jest Hu sqvar na 545FR.
Ta wy ka szar ka do star cza na jest z gło wi cą żył ko -
wą, no żem do tra wy i tar czą tną cą. Jej prze my śla -
na kon struk cja uła twia ma new ro wa nie ma szy ną.
To ide al ne roz wią za nie do cięż szych i zróż ni co -
wa nych za dań. 
– Wy ka szar ki Hu sqvar na po ra dzą so bie z każ dym
za da niem. Nie ma dla nich miejsc nie do stęp nych,
na wet naj gęst sze za ro śla nie są prze szko dą. W ce -
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a Pro fe sjo nal na wy ka szar ka
mu szi cha rak te ry zo wać
się trwa ło ścią, er go no -
micz no ścią i wszech stron -
no ścią. Tyl ko te ce chy,
gwa ran tu ją do brze wy ko -
na ne za da nie, a dla ope ra -
to ra kom for to wą pra cę
przez wie le go dzin

Wy ka szar ki to ma szy ny, któ re ide al nie spraw dza ją się w miej scach, gdzie koń czy się ro la du że go
sprzę tu ko ło we go lub tra dy cyj nej ko siar ki. Ko sze nie du żych po wierzch ni na stro mych zbo czach,
nie rów nych po wierzch niach, wy ci na nie za ro śli czy chwa stów, pre cy zyj ne do ka sza nie brze gów
traw ni ka, a tak że pra ce pie lę gna cyj ne w miej skich par kach i te re nach osie dli miesz ka nio wych to
wszyst ko za da nia dla pro fe sjo nal nych wy ka sza rek. 

a W pro fe sjo nal nym za rzą dza -
niu ma szy na mi na pew no
po mo że usłu ga Hu sqvar na
Fle et Se rvi ces™
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lu za spo ko je nia wszyst kich po trzeb użyt kow ni ków
w ofer cie Hu sqvar na jest sze ro ka ga ma ma szyn,
któ re wy ko na ją do wol ne za da nie szyb ko i bez -
piecz nie. Urzą dze nia łą czą moc z du żą er go no mią
i wy go dą dla użyt kow ni ka oraz nie za wod ność, któ -
ra jest ce nio na przez na szych klien tów – wy ja śnia
Pa weł Przy wóz ki, Eks pert fir my Hu sqvar na. 
Ha łas ota cza nas wszę dzie, war to więc go zmniej -
szać w mia rę moż li wo ści. Już od wio sny, po przez
la to do póź niej je sie ni, na te re nach miej skich par -
ków, skwe rów, osie dli miesz ka nio wych, obiek tów
wy po czyn ko wych sły chać gło śno pra cu ją ce ma -
szy ny do pie lę gna cji te re nów zie le ni. Ha ła śli we
ma szy ny za kłó ca ją spo kój oso bom ko rzy sta ją -
cym z miej skich prze strze ni czy miesz kań com
osie dli, jak rów nież ma ją ne ga tyw ne skut ki zdro -
wot ne dla ope ra to rów ma szyn, któ rzy nie jed no -
krot nie mu szą pra co wać ni mi w peł nym wy mia rze
go dzin. Pro blem nad mier ne go ha ła su w mia stach
jest co raz czę ściej do strze ga ny za rów no przez
wło da rzy miast jak i spo łe czeń stwo. Co raz wię cej
miast wpro wa dza dla firm ko mu nal nych ogra ni -
cze nia zwią za ne z wy ko rzy sty wa niem do prac
pie lę gna cyj nych zie le ni ma szyn spa li no wych.
Dla te go też Hu sqvar na za chę ca, aby do mniej
wy ma ga ją cych za dań, w miej scach pu blicz nych,
prze zna czo nych do od po czyn ku, re lak su ta kich
jak: par ki, skwe ry, osie dla miesz ka nio we, obiek ty
wy po czyn ko we wy ko rzy sty wać urzą dze nia za si la -
ne tzw. „zie lo ną ener gią”. Ma szy ny ba te ryj ne Hu -
sqvar na są ci che, pro ste w ob słu dze i nie emi tu ją
szko dli wych spa lin. Ich użyt kow ni cy nie mu szą
mar twić się już pla ma mi ze sma ru i ole ju. Nie ob -
cią ża ją rąk i krę go słu pów ope ra to rów, a ni ski po -
ziom drgań po zwa la pra co wać z ni mi na praw dę
dłu go i bez dys kom for tu. Ob słu ga jest pro sta i in -
tu icyj na. Po nad to ca ła gru pa ma szyn mo że ko rzy -
stać z jed ne go aku mu la to ra. Uży wa jąc dwóch
(pra cu jąc na jed nym, a dru gi ła du jąc) moż na pra -
co wać bez zbęd nych prze sto jów. To urzą dze nia
przy ja zne śro do wi sku i czło wie ko wi. Są lżej sze
od ma szyn spa li no wych, do brze wy wa żo ne, nie
wy ma ga ją do pra cy mie szan ki pa li wo wej, przez
co są też mniej wy ma ga ją ce je śli cho dzi o kon ser -

wa cję i ser wis. Brak ko niecz no ści uzu peł nia nia
pa li wa, mniej czę ści do ob słu gi i ste ro wa ny elek -
tro nicz nie sys tem na pę do wy ozna cza mniej prze -
sto jów oraz ni skie kosz ty eks plo ata cji. Wy ka szar -
ka 536LiRX z ob ra ca ją cą się w obie stro ny gło wi -
cą po zwa la ope ra to ro wi na wy bór, w któ rą stro nę
bę dzie mu wy god niej od rzu cać ścin ki tra wy,
a wy so ka po przecz ka jej kie row ni cy uła twia ma -
new ro wa nie przy po chy ło ściach.
– Za sto so wa nie aku mu la to ra po zwa la na du że
oszczęd no ści. Koszt na ła do wa nia ba te rii w sto -
sun ku do kosz tów pa li wa jest nie wiel ki. Pro fe sjo -
nal ne fir my po sia da ją ce swo jej flo cie ma szy ny ba -
te ryj ne uni ka ją też kosz tów do dat ko wych zwią za -
nych ze sma ro wa niem urzą dzeń, wy mia ną fil trów
po wie trza, czy świec za pło no wych. Za kup ma szyn
aku mu la to ro wych fir my Hu sqvar na bar dzo szyb ko
się zwra ca – mó wi Pa weł Przy wóz ki. 
Aby pro fe sjo nal nie za rzą dzać swo imi ma szy na mi,
war to za in te re so wać się z usłu gą Hu sqvar na Fle et
Se rvi ces™. Wy star czy do dać czuj nik Hu sqvar na
do każ dej ma szy ny, aby otrzy my wać na bie żą co
in for ma cje o ich pra cy. Sys tem po wia do mi Cię
o ko niecz no ści prze glą du, prze bie gu sil ni ka i hi -
sto rii ser wi so wa nia, a tak że ostat nim za re je stro -
wa nym po ło że niu two je go urzą dze nia. Hu sqvar -
na Fle et Se rvi ces™ to in te li gent ne roz wią za nie
opar te na pra cy w chmu rze. Da je moż li wość ste -
ro wa nia, mo ni to ro wa nia i kon tro li ca łej flo ty ma -
szyn z po zio mu lap to pa, ta ble tu czy smart fo na. 
– Usłu ga HFS ma szcze gól ne zna cze nie dla za -
rząd ców pro fe sjo nal nej pie lę gna cji zie le ni, po sia -
da ją cych w swo im par ku ma szy no wym róż ne ma -
szy ny. Wy star czy za mo co wać czuj nik HFS w po -
szcze gól nych ma szy nach (bez wzglę du na mar kę
pro du cen ta), aby mieć peł ną kon tro lę nad ca łym
par kiem ma szyn. Dzię ki Fle et Se rvi ces™ w bar dzo
pro sty spo sób moż na spraw dzić li stę in wen ta ry za -
cyj ną i uzy skać in for ma cję o ilo ści ma szyn każ de -
go ro dza ju. Sys tem przy po mni rów nież o ko niecz -
no ści prze glą du i ser wi su ma szyn. To zna czą co
opty ma li zu je kosz ty, sys tem pra cy i za rzą dza nia
par kiem ma szyn, zmniej sza jąc nie ocze ki wa ne
prze sto je lub nie pla no wa ne opóź nie nia – tłu ma -
czy Pa weł Przy wóz ki.

www.husqvarna.pl

a Wy ka szar ki Hu sqvana
świet nie na da ją się do pie -
lę gna cji zie le ni na stro -
mych zbo czach i skar pach
o du żym na chy le niu

s W przy pad ku za nie dba -
nych, za chwasz czo nych
miejsc do sko na le spraw -
dza ją się wy ka szar ki wy -
po sa żo ne w spe cjal ne
tar cze tną ce



36 Pośrednik Komunalny

Ko par ko -ła do war ki New Hol land to uni wer sal ne ma szy ny, któ -
re z po wo dze niem spraw dzą się w wie lu pra cach zwią za nych
z pie lę gna cją te re nów zie lo nych, ar chi tek tu rą kra jo bra zu lub
od wad nia niem i na wad nia niem miej skich par ków i skwe rów.
Po za tym mo gą oka zać się nie zbęd ne w pra cach zwią za nych
z mo der ni za cją miej skiej in fra struk tu ry, jak bu do wa sie ci wo do -
cią go wych, ka na li za cyj nych i te le fo nicz nych. Ko par ko -ła do -
war ki New Hol land zdo ła ły już po zy skać w Pol sce du że gro no
zwo len ni ków, któ rzy do ce nia ją ma szy ny za ich wszech stron -
ność i nie za wod ność. Ich gro no na pew no szyb ko się po więk -
szy, gdyż trzy no we mo de le – ozna czo ne sym bo la mi B 100C;
B 110C i B 115C – są pod tym wzglę dem jesz cze lep sze. Tym
bar dziej, że do sko na le spraw dzą się w wy ma ga ją cych wa run -
kach, są przy stęp ne ce no wo, wy god ne i pro ste w ob słu dze.
Wie lu przed się bior ców po trze bu je ła do war ki ofe ru ją cej wszech -
stron ność, aby wy ko nać znacz nie szer szy za kres prac, niż tyl ko
prze no sze nie luź ne go ma te ria łu. Ty po we al ter na tyw ne roz wią -
za nia to stop nio wa nie i po zio mo wa nie, moż li wość chwy ta nia
du żych przed mio tów, ta kich jak pnie i be to no we ele men ty, oraz
przy czep ność i moc do po py cha nia ma te ria łów lub obiek tów.
Pod no śnik ła do war ko wy z po wo dze niem za stą pi mię dzy in ny mi
wó zek wi dło wy, a ra mię ko par ki mo że być wy po sa żo ne w sze -
ro ki wa chlarz ły żek do pa so wa nych do wy ko pów, oczysz cza nia
prze pu stów wod nych, ko pa nia ro wów i in nych prac. Moż na też
mo co wać świ dry gle bo we, mło ty hy drau licz ne i in ne nie zli czo -
ne na rzę dzia. Du ży za sięg stan dar do wej, jak i te le sko po wej łyż -
ki ko par ki, wy no szą cy aż 6.965 mm, po zwa la się gać da le ko
i ko pać głę bo ko w po rów na niu z wie lo ma kon wen cjo nal ny mi
ko par ka mi. I tak w za leż no ści od mo de lu, ła do war ka czo ło wa
mo że być wy po sa żo na w przed nią łyż kę o po jem no ści 0,9
m3, 1,0  lub 1,15 m3 i mo że pod no sić ła dun ki o wa dze mak sy -
mal nej od 3.380 kg do na wet 3.550 kg na wy so kość 3.520 mm.
Ra mię ko par ki po zwa la osią gnąć głę bo kość ko pa nia na po zio -

mie 4665 mm, któ rą moż na zwięk szyć do 5.880 mm. Si ła od -
spa ja nia łyż ki wy no si 5.970 daN, a łyż ka ko par ki od spa ja się
przy 3.225 daN lub 2.390 daN po roz ło że niu. 
Im po nu ją ce wy ni ki umoż li wia ją mię dzy in ny mi sil ni ki o mo -
cy 98 i 111 ko ni me cha nicz nych. W no wych ko par ko -ła do -
war kach za sto so wa no ten sam, czte ro cy lin dro wy sil nik FTP
In du strial F5 H o po jem no ści 3,4 li tra, co w spraw dzo nych
cią gni kach New Hol land T5. Sil ni ki te są zgod ne z re stryk cyj -
ny mi nor ma mi emi sji spa lin Tier 4B i po sia da ją za awan so wa -
ny sys tem ste ro wa nia prze pust ni cą. Ta kie roz wią za nie po -
zwa la ope ra to ro wi do sto so wać re ak cję sil ni ka na ru chy prze -
pust ni cy od ła god nej do bar dzo szyb kiej.
Dla kon struk to rów New Hol land za pew nie nie ope ra to ro wi funk -
cjo nal ne go i wy god ne go miej sca pra cy za wsze by ło jed nym
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Trzy no we ko par ko -ła do war ki New Hol land mo gą oka zać się opty mal nym wy bo rem dla wie lu
przed się biorstw wy ko nu ją cych zle ce nia w bran ży ko mu nal nej. Ich naj więk szym atu tem jest
atrak cyj na ce na, któ ra po łą czo na z za awan so wa ną tech no lo gią gwa ran tu je przed się bior com
ko rzyst ny re zul tat eko no micz ny.

a Jed ną z naj waż niej szych za let ko par ko -ła do wa rek jest ich uni wer sal ność. Od po -
wied nio do po sa żo ne z po wo dze niem mogą one zastąpić nawet kil ka ma szyn
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z prio ry te tów. Dla te go do ło ży li sta rań, aby ka bi na no wej se rii
ko par ko -ła do wa rek speł nia ła naj wyż sze stan dar dy. W efek cie
po wsta ło er go no micz ne miej sce pra cy, któ re ofe ru je wy so ki po -
ziom kom for tu. Uda ło się to osią gnąć mię dzy in ny mi dzię ki wy -
go spo da ro wa niu od po wied niej prze strze ni w ce lu szyb kiej
zmia ny miej sca po mię dzy przed nią ła do war ką, a tyl ną ko par ką.
Po za tym za pew nio no do sko na łą wi docz ność do oko ła ma szy -
ny, naj lep sze ogrze wa nie i wen ty la cję oraz ni ski po ziom ha ła su
i wi bra cji. Do dat ko wo za dba no o ta kie de ta le, jak miej sce na na -
rzę dzia, dro bia zgi i rze czy oso bi ste. Nie za po mnia no przy tym
o kwe stiach bez pie czeń stwa. W tym ce lu pod ło ga i stop nie po -
kry te zo sta ły an ty po śli zgo wą ma te rią, a do bre oświe tle nie w za -
kre sie 360 stop ni za pew nia ją roz miesz czo ne w róż nych punk -
tach re flek to ry w tech no lo gii LED. Wy po sa że nie uzu peł nia ją du -
że wy su wa ne osło ny prze ciw sło necz ne, uchwy ty na kub ki,
scho wek i luk su so wy, pod grze wa ny fo tel z pneu ma tycz nym za -
wie sze niem. To jed nak nie wszyst ko. Ru ra wy de cho wa zo sta ła
prze nie sio na na pra wą stro nę ka bi ny, aby za gwa ran to wać do -
sko na łą wi docz ność ra mie nia ła do war ki. Do bra wi docz ność to
klucz ca łej kon struk cji ko par ko -ła do wa rek z se rii C, któ re po sia -
da ją bar dzo wą skie słup ki ka bi ny z przo du, jak i z ty łu.
Po za wy go dą ope ra to rzy chwa lą też sys tem ste ro wa nia ła do war -
ką i ko par ką. Od by wa się on przy po mo cy – umiesz czo nych
w od dziel nych ko lum nach – wie lo funk cyj nych dżoj sti ków. Do dać
na le ży, że ko lum na joy stic ka do ob słu gi tyl ne go ra mie nia re gu lo -
wa na jest we wszyst kich płasz czy znach, a to po zwa la ope ra to ro -
wi za jąć opty mal ną po zy cję. New Hol land ofe ru je ko par ko -ła do -
war ki z prze łą cza nym na pę dem na dwa lub czte ry ko ła, prze kład -
nią me cha nicz ną Po wer shut tle lub au to ma tycz ną prze kład nią
PowerShift™. Mo del B1 15 C po sia da ko ła o ta kim sa mym roz -
mia rze, a wszyst kie są skręt ne. Ist nie je moż li wość wy bo ru try bu
ste ro wa nia przed ni mi ko ła mi, wszyst ki mi lub jaz dy uko sem.
Klu czem do wy daj ne go dzia ła nia sprzę tu i je go ży wot no ści jest
ru ty no wa kon tro la. W tym wzglę dzie kon struk to rom New Hol -
land tak że na le żą się sło wa po chwa ły, gdyż za pro jek to wa li ko -
par ko -ła do war kę tak, aby ru ty no we kon tro l ne wy ma ga ły tyl ko
mi ni mal nej ilo ści cza su. Do stęp do co dzien nych punk tów ser -
wi so wych jest ła twy, gdyż jed no czę ścio wa, uchyl na ma ska od -
kry wa ca łą ko mo rę sil ni ka. Wszyst kie ele men ty pod le ga ją ce
spraw dze niu są zgru po wa ne, do stęp ne z po zio mu grun tu,
a okre sy ser wi so we wy zna czo no na 600 i 1000 go dzin. Na to -
miast bę dą ce w stan dar do wym wy po sa że niu ha mul ce tar czo -
we nie wy ma ga ją kon ser wa cji.

www.newholland.pl

a Ka bi na ma szyn no wej generacji jest prze stron na,duża powierzchnia przeszkleń za -
pew nia do sko na łą wi docz ność we wszyst kich kie run kach
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Te go rocz na edy cja za wo dów VOLVO CITY MINI
MAX roz po czę ła się 10 ma ja w Kiel cach, a na -
stęp ne eli mi na cje mia ły miej sce w Szcze ci nie
(15 ma ja). Póź niej ope ra to rzy ry wa li zo wa li tak że
pod czas od by wa ją cych się w Byd gosz czy tar -
gów Wod Kan (21-23 ma ja) i w ko pal ni żwi ru
w Po go rze li cach ko ło Lę bor ka (25 ma ja). To jed -
nak jesz cze nie ko niec, gdyż na prze ło mie sierp -
nia i wrze śnia wy ło nio na w eli mi na cjach dwu -
dziest ka naj lep szych za wod ni ków sto czy fi na ło -
wą wal kę o ty tuł naj lep sze go pol skie go ope ra to -
ra. Po za ty tu łem naj lep si bę dą tez re pre zen to -
wać nasz kraj na mię dzy na ro do wych za wo dach,
a tam na zwy cięz ców cze ka ją rów nież bar dzo
atrak cyj ne na gro dy.
Kon kurs ope ra to rów po za „spor to wą” ry wa li za cją
to tak że do sko na ła oka zja do spo tka nia się w nie -
kon wen cjo nal nej for mie z przed sta wi cie la mi lo kal -

ne go biz ne su. Ta ka for mu ła sprzy ja tak że na wią -
zy wa niu no wych kon tak tów oraz lep sze mu po zna -
niu po trzeb miej sco wych przed się bior ców. Umoż -
li wia też za pre zen to wa nie do pa so wa nych do in dy -
wi du al nych po trzeb moż li wo ści sfi nan so wa nia za -
ku pu ma szyn Vo lvo. Po za tym jest oka zją do uho -
no ro wa nia i po dzię ko wa nia swo im klien tom. 
Tak wła śnie się sta ło w Szcze ci nie, gdzie ry wa li -
za cji ope ra to rów to wa rzy szy ły róż no rod ne uro -
czy sto ści. Jed ną z nich by ło prze ka za nie klu czy -
ków do no wej ła do war ki Vo lvo – mo del L7 0H
szcze ciń skiej spół ce KML. Fir ma od po nad 20 lat
zaj mu je się re ali za cją róż ne go ty pu pra ca mi bu -
dow la ny mi. Za owo co wa ły one dy na micz nym roz -
wo jem przed się bior stwa, dys po nu ją ce go obec nie
po kaź nym par kiem ma szyn, a no wa ła do war ka
jest już 12 ma szy ną mar ki Vo lvo.
– Przed mniej wię cej pięcioma la ty zde cy do wa li -
śmy, że ca ły nasz park ma szyn skła dać się bę -
dzie z ma szyn Vo lvo. Wcze śniej ko rzy sta li śmy
z ma szyn in nych re no mo wa nych pro du cen tów,
ale o ile sa me ma szy ny spra wo wa ły się do brze,
to mie li śmy du że za strze że nia co do ser wi su. Na -
to miast szcze ciń ski ser wis Vo lvo ni gdy nas nie
za wiódł. Po zwa la to nam re ali zo wać zle ce nia
o skom pli ko wa nej ska li trud no ści. Do te go in we -
sto rzy nie ma ją za strze żeń co do ich ja ko ści oraz
ter mi no wo ści. A to w na szej bran ży de cy du je
o suk ce sie bądź o po raż ce – tłu ma czy za kup ko -
lej nej ma szy ny Vo lvo Krzysz tof La so ta, współ -
wła ści ciel spół ki KML.
Po raz ko lej ny oka zu je się, że obec nie przed się -
bior cy zwra ca ją co raz więk szą uwa gę na ja kość
ser wi su. Ow szem ce na ma szy ny ma też zna cze nie,

MASZYNY KOMUNALNE
www.volvoce.pl

Nie tyl ko dla ope ra to rów

Zbli ża się do koń ca dru ga edy cja zor ga ni zo wa ne go przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
kon kur su Klu bu Ope ra to rów. Im pre za to nie tyl ko szan sa spraw dze nia prak tycz nych umie jęt no -
ści ope ra to rów, ale tak że do sko na ła oka zja do spo tka nia się w mi łej at mos fe rze oraz uho no ro -
wa nia li de rów lo kal ne go biz ne su. 

Nie tyl ko dla ope ra to rów

s Część ope ra to rów uwa ża, że
w tym ro ku po ziom trud no ści
za dań do wy ko na nia był wyż -
szy niż w po przed niej edy cji

a Kon kurs ope ra to rów to do -
sko na ła oka zja nie tyl ko
do spraw dze nia się w ry wa li -
za cji z in ny mi, ale tak że moż li -
wość wy pró bo wa nia w prak -
tycz nym za sto so wa niu róż -
nych ma szyn z ofer ty Vo lvo
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ale w przy pad ku opie sza łe go i nie pro fe sjo nal ne go
ser wi su zysk zwią za ny z za ku pem szyb ko zni ka.
– Każ dy wy ko naw ca pod pi su jąc umo wę na re ali -
za cję do wol nej in we sty cji mu si się li czyć z kosz ta -
mi zwią za ny mi z nie do trzy ma niem ter mi nu jej za -
koń cze nia. Czę sto są to tak wy so kie kosz ty, że
mo gą po chło nąć ca ły zysk, a na wet wy ge ne ro wać
stra tę. Po za tym do cho dzą do te go stra ty wi ze run -
ko we, utra ta do brej opi nii fir my, co w przy szło ści
mo że się od bić na otrzy my wa nych zle ce niach. To
wszyst ko spra wia, że nie war to ry zy ko wać, gdyż
mo że się oka zać, że uzy ska li śmy tyl ko „po zor ne
oszczęd no ści”. Po za tym ujed no li ca jąc par ma -
szy no wy oszczę dza my czas, gdyż wszyst kie spra -
wy za ła twia my jed nym te le fo nem – tłu ma czy swo -
je de cy zje Krzysz tof La so ta.
W nie mal iden tycz nych sło wach o pra cy ser wi su
Vo lvo wy po wia dał się tak że Kry stian Su da, wła -
ści ciel, ob cho dzą cej w tym ro ku ju bi le usz 10-le cie
ist nie nia, fir my Kri sto ne Ro bo ty Dro go we.
– De cy du jąc się na roz po czę cie sa mo dziel nej
dzia łal no ści wie dzia łem, że je śli chcę od nieść
suk ces to mu szę od po cząt ku po sta wić na ja kość
i so lid ność. Tym bar dziej, że wśród wy ko naw ców
pa nu je du ża kon ku ren cja i no wa fir ma nie mo gła
so bie po zwo lić na gor szą ja kość. Dla te go zde cy -
do wa łem, że mu szę ku po wać ma szy ny, któ re mi
w tym po mo gą. Wy bra łem mar kę Vo lvo, bo cie -
szy się du żym uzna niem wśród wy ko naw ców,
a lo kal ny de aler wy ka zu je się du żą ela stycz no ścią
wo bec roz po czy na ją cych dzia łal ność – wspo mi -
na po cząt ki fir my Kry stian Su da.
Oczywiście po sia da nie wła ści we go par ku ma -
szy no we go to tyl ko je den z ele men tów, któ ry
przy czy nił się do roz wo ju fir my. Suk ces przed się -
bior stwo za wdzię cza przede wszyst kim rze tel nie
re ali zo wa nym in we sty cjom. Dzię ki nim fir ma zy -
ska ła za ufa nie in we sto rów, któ re przy czy ni ło się
do po wie rza nia co raz bar dziej od po wie dzial nych
zle ceń. To z ko lei po zwa la ło na ko lej ne in we sty -
cje zwią za ne z po sze rze niem wła snej ba zy sprzę -
to wej. – Obec nie mo ja fir ma dys po nu je trzema ła -
do war ka mi ko ło wy mi, trzema ko par ka mi ko ło wy -

mi i jedną gą sie ni co wą. Wszyst kie ma szy ny są
mar ki Vo lvo i my ślę, że na stęp ne tak że bę dą po -
cho dzić z tej fir my. Wła ści wie to już pod ją łem de -
cy zję, że w naj bliż szym cza sie ku pię ko lej ne ko -
par ki ko ło we Vo lvo, tym ra zem z łyż ką ob ro to wą,
bo zwięk sza ją wy daj ność i od cią ża ją pra cow ni -
ków – tłumaczy Kry stian Su da.
Ta ostat nia, jak i każ da wcze śniej sza de cy zja za -
ku po wa by ła po dej mo wa na po do kład nym skal -
ku lo wa niu wszyst kich kosz tów oraz moż li wo ści,
któ re zy ska fir ma. W znacz nym stop niu de cy do -
wa ły pa ra me try tech nicz ne, a te do stęp ne w ma -
szy nach Vo lvo ide al nie od po wia da ły pra com wy -
ko ny wa nym przez Kri sto ne.
– Na przy kład ła do war ki Vo lvo za pew nia ją do sko na -
łą wi docz ność, któ ra w pra cach wy ko ny wa nych
w te re nach miej skich ma ogrom ne zna cze nie. Z ko -
lei w te re nie przy da je się ich wy so ki prze świt. Na to -
miast ko par ki Vo lvo to du ża moc i ma łe spa la nie. To
w po łą cze niu z szyb ką re ak cją ser wi su po łą czo ną
z wła ści wą dia gno sty ką oraz na pra wą po zwa la fir -
mie bez obaw po dej mo wać się na wet skom pli ko -
wa nych zle ceń. Po za tym za kup ma szyn po zwa la mi
zła go dzić trud no ści z po zy ski wa niem no wych pra -
cow ni ków. Ca ła bran ża do tkli wie od czu wa ich brak,
a no wo cze sna ma szy na mo że wy ko nać pra cę kil ku
ro bot ni ków – wy li cza Kry stian Su da.
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s W tym ro ku do kon kur so wych
zma gań wy bra no ko par kę
gą sie ni co wą Vo lvo EC 35D.
Ma szy na z ra cji kom pak to -
wych wy mia rów i zna czą cych
osią gów cie szy się du żym
uzna niem firm pra cu ją cych
w ogra ni czo nych prze strze -
niach, na przy kład osie dlach
miesz ka nio wych oraz cią -
gach ko mu ni ka cyj nych

a Or ga ni za tor kon kur su spo-
f tka nia z oka zji ko lej nych eli -

mi na cji wy ko rzy stał do uho -
no ro wa nia lo kal nych firm.
W Szcze ci nie by ło to uro -
czy ste wrę cze nie klu czy
do no wej ła do war ki wła ści -
cie lom fir my KML oraz upa -
mięt nie nie ju bi le uszu 10-le -
cia ist nie nia fir my Kri sto ne
Ro bo ty Dro go we
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Ka rie ra ko par ko -ła do wa rek w Pol sce za czę ła się
wraz z bo omem in we sty cji bu dow la nych. Wie lu
wy ko naw ców to wła śnie od nich roz po czy na ło
bu do wę swo ich firm, a i obec nie choć zna czą co
wzro sła sprze daż bar dziej spe cja li stycz nych
urzą dzeń, na dal są one naj po pu lar niej szy mi ma -
szy na mi bu dow la ny mi. Za le ty ma szyn do strze gli
tak że przed się bior cy dzia ła ją cy w in nych bran -
żach, ta kich jak rol nic two, le śnic two i sek to r ko -
mu nal ny. Ci ostat ni uwa ża ją, że jest to ide al na
ma szy na do prac zwią za nych z bu do wą i mo der -
ni za cją in fra struk tu ry miej skiej, szcze gól nie wo -
do cią go wej oraz ka na li za cyj nej. 
Roz wa ża ją cy za kup ko par ko -ła do war ki z pew no -
ścią po win ni brać pod uwa gę mar kę Me ca lac.
Tym bar dziej, że wraz z roz wo jem mar ki i eks -
pan sją na ryn ki mię dzy na ro do we – w tym głów -
nie ry nek Sta nów Zjed no czo nych i Ka na dy 
– Me ca lac po sze rzył ofer tę pro duk to wą. W efek -
cie od ro ku 2017 wpro wa dził do swo je go port fo -
lio roz wią za nia stan dar do we, któ re nie tyl ko nie
kłó cą się z du żo bar dziej za awan so wa ny mi roz -
wią za nia mi tech nicz ny mi ka te go rii pre mium, ale
są dla nich wręcz kom ple men tar ne.
Fran cu ska fir ma ma w swo jej ofer cie kil ka mo de li
ko par ko -ła do wa rek w róż nych wa rian tach, z cze -
go naj po pu lar niej sze na na szym ryn ku są czte ry
–TLB 850, TLB 870, TLB 890, TLB 990. Ma szy ny
róż nią się przede wszyst kim cię ża rem ro bo czym
i osią ga mi, łą czy je na to miast no wo cze sna tech -
no lo gia sto so wa na przy ich pro duk cji. Wszyst kie
trzy im po nu ją mo cą i wy daj no ścią. Za mknię ty wy -
so kiej kla sy układ hy drau licz ny za pew nia płyn -

ność cy kli, a ła twość ob słu gi sek cji ła do war ko wej
i ra mie nia ko par ko we go spra wia, że z ma szy ną
po ra dzi so bie tak że mniej do świad czo ny ope ra -
tor. Co dzien ną ob słu gę ma szy ny uła twia też do -
bry do stęp do punk tów ser wi so wych oraz za sto -
so wa nie bez ob słu go we go fil tra DPF o ży wot no ści
ośmiu ty się cy go dzin. Na pod kre śle nie za słu gu je
też wy dłu że nie in ter wa łu wy mia ny ole ju hy drau -
licz ne go, któ ra mu si być te raz prze pro wa dza na
co dwa ty sią ce go dzin. Wszyst kie ma szy ny na pę -
dza ne są eko no micz ny mi sil ni ka mi speł nia ją cy mi
naj now sze nor my emi sji spa lin Eu ro Sta ge V. 
Fla go wym mo de lem wśród ko par ko -ła do wa rek
Me ca lac jest ma szy na TLB 990. Mi mo po kaź nych
roz mia rów jest, tak jak i po zo sta łe ma szy ny, bar -
dzo zwrot na, a za wdzię cza to mię dzy in ny mi obu
skręt nym osiom. Roz wią za nie to spraw dza się
na co raz cia śniej szych pla cach bu do wy, a śred ni -
ca skrę tu wy no szą ca je dy nie 7,3 me tra jest dla tej
wiel ko ści ma szy ny do sko na łym wy ni kiem. 

www.mecalac.pl

Me ca lac w służ bie ko mu nal nej
Ko par ko -ła do war ki to po pu lar ne ma szy ny, któ re znaj du ją się na wy po sa że niu prak tycz nie każ -
dej fir my wy ko naw czej. Ich moż li wo ści w coraz większym stopniu do ce nia ją tak że przed się bior -
cy dzia ła ją cy w bran ży ko mu nal nej, gdyż ma szy ny te do sko na le spraw dza ją się w ogra ni czo -
nych, cia snych prze strze niach miej skich. Tam w peł ni uwi dacz nia ją się ich za le ty, ta kie jak
zwar ta bu do wa, zwrot ność i uni wer sal ność.  

s W Pol sce ko par ko -ła do war -
ki to naj po pu lar niej sze ma -
szy ny. Chęt nie ku pu ją je za -
rów no przed się bior cy bu -
dow la ni, jak i fir my ko mu nal -
ne oraz przed się bior stwa
rol ne i le śne. Na ich po pu -
lar ność wpły wa przede
wszyst kim du ża uni wer sal -
ność po łą czo na z ni ski mi
kosz ta mi eks plo ata cji
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Ko par ko -ła do war ka TLB 990 jest wy po sa żo na
w na pęd na czte ry ko ła i tryb jaz dy bo kiem, co
uła twia wy ko ny wa nie pre cy zyj nych ma new rów.
Na kom fort pra cy ope ra to ra wpły wa tak że bar -
dzo do bra wi docz ność z ka bi ny. Ob słu gę ma -
szy ny uła twia spe cjal nie za pro jek to wa na dla te -
go mo de lu do brze wy pro fi lo wa na i w peł ni re gu -
lo wa na kie row ni ca oraz er go no micz ne prze łącz -
ni ki su wa ko we. Mo gą być one ob słu gi wa ne
kciu kiem, co umoż li wia ste ro wa nie aż sied mio -
ma funk cja mi łyż ki. Ob słu ga ma szy ny zo sta ła
mak sy mal nie zauto ma ty zo wa na, co prze kła da
się na przy spie sze nie cy kli ro bo czych i pod nie -
sie nie pre cy zji pra cy.
Jak przy sta ło na bli sko dzie wię cio to no wą ma szy -
nę, ko par ko -ła do war ka TLB 990 im po nu je osią ga -
mi. Wy po sa żo na w łyż kę czo ło wą umoż li wia za ła -
du nek po jaz dów o bar dzo wy so kich bur tach skrzy -
ni ła dun ko wej, gdyż wy so kość pod no sze nia wy no -
si aż 3,67 me tra. Co waż ne, uda ło się przy tym
osią gnąć aż 1,2 m3 po jem no ści na sy po wej. Uzna -
nie bu dzi też głę bo kość ko pa nia wy no szą ca po -
nad 5,6 me tra oraz bli sko sied mio me tro wy za sięg
ra mie nia mie rzo ny na po zio mie grun tu. Dla te go
też ma szy nę TLB 990 szcze gól nie do ce nią
użyt kow ni cy wy ko nu ją cy wy ko py. Pra ce ko -
par ko we uła twia za krzy wio ny
wy się gnik De ep Dig.

Zo stał on wy po sa żo ny w moc ne si łow ni ki wy dat nie
skra ca ją ce czas na bie ra nia ma te ria łu.
Pa ra me trem wy róż nia ją cym ma szy nę jest tak że
bar dzo du ża si ła od spa ja nia. Jej war tość dla sek -
cji ko par ko wej wy no si 4.110, a ła do war ko wej na -
wet 5.110 daN, mi mo że na przed niej łyż ce za sto -
so wa no po je dyn czy si łow nik. Za le tą ta kie go roz -
wią za nia jest tak że ogra ni cze nie kosz tów ser wi su.
Cie ka wie pre zen tu je się tak że no wa tor ski sys tem
au to ma tycz ne go po zio mo wa nia łyż ki, któ ry za po -
bie ga wy sy py wa niu się urob ku.
War to w tym miej scu wspo mnieć o ukła dzie hy -
drau licz nym. Zbu do wa ny jest z naj wyż szej ja ko ści
so lid nych pod ze spo łów w po sta ci pomp i za wo rów
oraz bar dzo so lid nych prze wo dów. Pom py pra cu ją
w tan de mie, a ope ra tor w do wol nym mo men cie
ma moż li wość ich ak ty wa cji lub wy łą cze nia. 
Mo del TLB 990 jest naj więk szą ko par ko -ła do war -
ką tej se rii. Jed nak do wie lu prac ko mu nal nych

nie po trze ba ma szyn o tak wy śru bo wa nych pa ra -
me trach i są za da nia, w któ rych le piej spraw dzą
się mniej sze ma szy ny. Tym przed się bior com po -
le ca ne są mo de le TLB 850, TLB 870 i TLB 890.
Ma szy ny mi mo mniej szych gabarytów tak że im -
po nu ją osią ga mi. W tym względzie wyróżnia
się na wet naj mniej szy mo del. Wszyst kie dys po -
nu ją za się giem ko pa nia w gra ni cach 7 me trów
i mak sy mal ną głę bo ko ścią na po zio mie 5,7 me -
tra. Wy po sa żo ne są w sil ni ki o mo cach od 55
do 74 kW, któ ra w zu peł no ści wy star cza
do spraw ne go wy ko na nia każ de go za da nia ko -
mu nal ne go. Jed nak użyt kow ni cy chwa lą so bie
przede wszyst kim ich bar dzo du żą zwrot ność,
któ ra w ogra ni czo nych prze strze niach miej skich
od gry wa klu czo wą ro lę. Za dba no tak że, aby
mniej sze mo de le ko par ko -ła -
do wa rek Me ca lac za pew nia -
ły mak sy mal nie wy so ki po -
ziom bez pie czeń stwa.
Przy kła dem mo że być

uni katowy dach ka bi ny mo de lu TLB 870, któ ry za -
pew nia ope ra to ro wi cał ko wi te bez pie czeń stwo
w przy pad ku więk szo ści uszko dzeń me cha nicz -
nych. Po za tym ka bi na, tak że w mniej szych mo -
de lach, jest wy god na, z er go no micz nie umiesz -
czo ny mi wszyst ki mi przy ci ska mi ste row ni czy mi.
War to też pod kre ślić, że wy so ki prze świt to ce cha
nie tyl ko naj więk szych ma szyn, ale tak że mo de lu
TLB 850. W po łą cze niu z opty mal nie do bra nym
sil ni kiem oraz no wo cze sny mi roz wią za nia mi za -
sto so wa ny mi w ukła dach ko par ko wym i ła do war -
ko wym ma szy na z po wo dze niem mo że pra co wać
na wet w naj trud niej szych wa run kach te re no wych. 
Przy dat ność wszyst kich ko par ko -ła do wa rek Me ca -
lac w pra cach ko mu nal nych zwięk sza jesz cze bar -
dziej bo ga ta ga ma osprzę tu do dat ko we go. Wśród
sze re gu spe cja li stycz nych na rzę dzi ro bo czych,
po za róż nej wiel ko ści łyż ka mi i wi dła mi, są na wet
płu gi do od śnie ża nia oraz za mia tar ki dro go we. 
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a Mo del Me ca lac TLB 870
wy róż nia się in te li gent nym
i wy daj nym ukła dem hy -
drau licz nym. Umoż li wia on
au to ma tycz ne ste ro wa nie
po dwój ną pom pą zę ba tą,
co wpły wa na mniej sze zu -
ży cie pa li wa i lep szą kon tro -
lę nad ma szy ną

Za le ty ma szyn do -

strze gli tak że przed -

się bior cy dzia ła ją cy

w sek to rze ko mu nal -

nym. Uwa ża ją, że jest

to ide al na ma szy -

na do prac zwią za -

nych z bu do wą i mo -

der ni za cją in fra struk -

tu ry miej skiej, szcze -

gól nie wo do cią go wej

oraz ka na li za cyj nej
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Wy god na, moc na i bez piecz na

In no wa cyj ne, elek tro nicz ne sys te my kon tro l ne za sto so wa ne w ła do war kach te le sko po wych
Mer lo po zwa la ją w bez piecz ny spo sób ko rzy stać z ko sza ro bo cze go bez ko niecz no ści sto so wa -
nia pod pór. Oszczę dza to czas oraz zwięk sza za kres wy ko rzy sta nia ma szyn. A jed no cze śnie
znacz nie szyb ciej zwra ca się koszt ich za ku pu.

Z do bro dziej stwa ta kie go roz wią za nia ko rzy sta mię dzy in ny mi Spół -
ka Wod no -Ście ko wa „Pro sna”, któ ra przed dwo ma la ty za ku pi ła ła -
do war kę te le sko po wą Mer lo TF5 0.8. Wy ko rzy stu je ją w pra cach
na te re nie oczysz czal ni ście ków, któ ra znaj du je się w Ku cha rach
ko ło Ka li sza. Spół ka od 20 lat zaj mu je się od bio rem oraz oczysz -
cza niem ście ków od miesz kań ców Ka li sza oraz oko licz nych miej -
sco wo ści. Rocz nie do Ku char tra fia oko ło 5,5 mln me trów sze ścien -
nych ście ków, któ re mu szą zo stać oczysz czo ne. Oprócz pod sta wo -
wej dzia łal no ści, spół ka ak tyw nie dzia ła w ob sza rze od na wial nych
źró deł ener gii. Wy twa rza ny w obiek tach oczysz czal ni bio gaz jest
prze kształ ca ny w ko ge ne ra to rach na ener gię elek trycz ną i ener gię
ciepl ną. Po zy ska na w ten spo sób ener gia wy star cza na po kry cie
oko ło 70 pro cent ener gii elek trycz nej i 100 pro cent ener gii ciepl nej
zu ży wa nej przez obiek ty oczysz czal ni. Wy twa rza na w ten spo sób
ener gia da je moż li wość po zy ski wa nia świa dectw po cho dze nia
z od na wial nych źró deł ener gii czy li tzw. „zie lo nych cer ty fi ka tów”,
któ re spół ka sprze da je na To wa ro wej Gieł dzie Ener gii. Do cho dy
spół ki są in we sto wa ne w roz wój przed się bior stwa. Jed ną z in we sty -
cji był za kup no wej ła do war ki te le sko po wej Mer lo mo del TF50.8, in -
no wa cyj nej ma szy ny z ko szem ro bo czym o udźwi gu 200 kg,
której mak sy mal na wy so kość sku tecz nej pra cy wy no si bli sko 8 me -
trów. – Przy wy bo rze no wej ła do war ki du że zna cze nie miał fakt,
że ma szy na mo że pra co wać z ko szem ro bo czym bez pod pór,
w do dat ku tak że na nie rów nym czy też nieco po chy łym te re nie.
Dzię ki te mu ma szy na mo że być wy ko rzy sty wa na na ca łym te re -
nie, pra ce trwa ją kró cej, a przy tym są cał ko wi cie bez piecz nie
dla pra cow ni ków. Ostat nio funk cje tę z po wo dze niem wy ko rzy -
sta li śmy przy pra cach zwią za nych z kon ser wa cją i mo der ni za cją
lamp oświe tle nio wych – mó wi Sła wo mir Be re zow ski, Kie row nik
Dzia łu Lo gi sty ki w Spół ce „Pro sna”.
Bez pie czeń stwo jest od daw na kwe stią pod sta wo wą dla Gru py
Mer lo i ła do war ki te le sko po we są wy po sa żo ne w sys tem MCDC
(Mer lo Dy na micz na Kon tro la Ob cią że nia), naj bar dziej za awan so -
wa ny na ryn ku sys tem za rzą dza nia dy na micz nym bez pie czeń -

stwem po jaz du. Sys tem ten łą czy w so bie roz po zna wa nie i mo ni -
to ro wa nie pa ra me trów ro bo czych, jak też au to ma tycz ne roz po -
zna wa nie oprzy rzą do wa nia, wa że nie ła dun ku i re gu la cję pręd ko -
ści wy się gni ka w za leż no ści od sto so wa ne go osprzę tu. Tech no -
lo gia Mer lo umoż li wia mo ni to ro wa nie i gwa ran tu je sta bil ność
bocz ną po jaz du, pod no sząc po ziom bez pie czeń stwa ła do wa rek
te le sko po wych. Dzię ki sys te mo wi MCCS ma szy ny Mer lo łą czą
ste ro wa nie sta bil no ścią wzdłuż ną ze sta bil no ścią bocz ną, a ser -
cem sys te mu jest elek tro nicz na cen tra la usta la ją ca próg sta bil no -
ści ma szy ny na pod sta wie in for ma cji ze bra nych od: – ukła du
geo me trycz ne go wy się gni ka – sys te mu wa że nia – sys te mu roz -
po zna wa nia osprzę tu – sys te mu po mia ru sta bil no ści (wzdłuż nej
i bocz nej). W za leż no ści od po ło że nia geo me trycz ne go wy się -
gni ka, pod no szo ne go ła dun ku i za in sta lo wa ne go oprzy rzą do wa -
nia sys tem in for mu je ope ra to ra o gra ni cy bez piecz nej pra cy.
Na pod sta wie tych in for ma cji sys tem mo że dy na micz nie ob li czać
wa run ki ro bo cze wzdłuż ne i po przecz ne, przy któ rych pod no śnik
te le sko po wy mo że pra co wać bez ob ni ża nia sta bil no ści. Kie dy
gra ni ca ta ka zo sta je osią gnię ta, wskaź ni ki ka bi no we (sy gna li za -
tor świetl ny i wy świe tlacz) oraz brzę czyk in for mu ją ope ra to ra, iż
po jazd nie mo że da lej bez piecz nie pra co wać. 
Brak ko niecz no ści sto so wa nia pod czas pra cy pod pór wy ko -
rzy sty wa ny jest nie tyl ko do prac kon ser wa cyj nych, ła do war ka
przede wszyst kim słu ży do trans por tu od wod nio nych osa dów
ście ko wych. W spół ce „Pro sna” są one ma ga zy no wa ne
na 3.000 me trach kwa dra to wych za da szo nej po wierzch ni.
Dach w tym wy pad ku od gry wa du żą ro lę, gdyż dzię ki te mu wy -
su szo ne osa dy nie są wtór nie na wad nia ne przez wo dy opa do -
we. W tych pra cach przy da ją się tak że in ne roz wią za nia, któ ry -
mi dys po nu je ma szy na, jak na przy kład moc na jed nost ka na -
pę do wa o mo cy bli sko 90 kW. Na to miast sto so wa na do te go
łyż ka trans por tu je ma te riał o wa dze oko ło 3 ton.
– Wy mia na osprzę tu, na przy kład z ko sza na łyż kę do trans por tu
osa dów, jest bar dzo pro sta i szyb ka. Nie po trze bu ję ni ko go
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do po mo cy, gdyż prak tycz nie moż na to zro bić pra wie nie wy cho -
dząc z ka bi ny. Ca ły pro ces jest cał ko wi cie bez piecz ny, gdyż za -
sto so wa ne roz wią za nia unie moż li wia ją po peł nie nie błę dów.
Na przy kład sys te my elek tro nicz ne roz po zna ją pod łą czo ny
osprzęt i je śli nie prze łą czę na wła ści we w tym mo men cie usta -
wie nie, to unie ru cho mią ma szy nę – wy ja śnia Sta ni sław Kuł tun,
ope ra tor ła do war ki w spół ce „Pro sna”.
Wszyst kie in for ma cje wi docz ne są na umiesz czo nym w ka bi nie
ope ra to ra ekra nie, któ ry przed sta wia gra ficz nie sche mat bez -
pie czeń stwa ma szy ny za po mo cą punk tu po ru sza ją ce go się
w ob rę bie ob sza ru ro bo cze go. Kie dy punkt znaj du je się
w okre ślo nej stre fie ro bo czej, świe ci w za leż no ści od po zio mu
bez pie czeń stwa pra cy: ko lor zie lo ny – cał ko wi te bez pie czeń -
stwo pra cy; żół ty – ma szy na pra cu je na gra ni cy bez pie czeń -
stwa; czer wo ny – stre fa kry tycz na, sy gna li zo wa na rów nież
dźwię ko wo; wy ma ga na jest na tych mia sto wa re ak cja ope ra to ra
w ce lu przy wró ce nia bez piecz nych wa run ków i za po bie że nia
wy wró ce niu, a na stęp nie po wro tu do pra cy 
– Pra cę uła twia tak że ha mu lec do jaz do wy, któ ry w spo sób płyn -
ny zwal nia ma szy nę, nie wy stę pu ją wte dy szarp nię cia, któ re mo -
gą spo wo do wać wy sy pa nie się czę ści trans por to wa ne go osa -
du. To z ko lei wy dłu ża ło by pra ce i zmu sza ło do an ga żo wa nie
do dat ko wych osób do sprzą ta nia – do da je Sta ni sław Kuł tun.
Ma szy na w oczysz czal ni ście ków pra cu je od 2017 ro ku. W tym
cza sie po za okre so wy mi prze glą da mi ła do war ka prak tycz nie
nie wy ma ga ła żad nych in ge ren cji ser wi su.
– Na tę chwilę je ste śmy za do wo le ni z za ku pu. Ła do war ka speł -
nia na sze ocze ki wa nia, przy da je się w wie lu pra cach, któ re wy -
ko nu je my w za kła dzie – pod su mo wu je Sławomir Be re zow ski.

www.merlo.com

a Dzię ki za awan so wa nym sys te mom sta bi li za cyj nym, brak pod pór nie prze szka dza
ope ra to ro wi bez piecz nie pra co wać w ko szu ro bo czym
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Dy rek ty wy unij ne wy mu sza ją na rzą dach państw
człon kow skich szyb kie wdra ża nie norm po zwa la -
ją cych osią gnię cie mo de lu go spo dar ki obie gu za -
mknię te go. To po wo du je, że ro śnie zna cze nie
bran ży re cy klin gu, ale też ro sną wo bec niej wy -
ma ga nia. Do sto so wać się do no wej sy tu acji mu -
szą też pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń wy ko rzy -
sty wa nych w tym sek to rze. Spe cja li stycz ne pra -
ce, ja kie mu szą wy ko ny wać fir my zaj mu ją ce się tą
bran żą, wy mu szają na nich sto so wa nia ma szyn
i tech no lo gii opra co wa nych spe cjal nie pod ką tem
ich po trzeb. Tyl ko bo wiem ta kie roz wią za nia gwa -
ran tu ją wy ko na nie za dań w zgo dzie z bar dzo re -
stryk cyj ny mi nor ma mi obo wią zu ją cy mi w tej bran -
ży. Wie dząc o tym, kon struk to rzy fir my Lie bherr
przy go to wa li ga mę spe cja li stycz nych ma szyn
„skro jo ną wręcz na mia rę” po trzeb sek to ra re cy -
klin gu. Wśród nich wy róż nia ją się ma szy ny prze -
ła dun ko we LH 18M i LH 26M, któ re tak że pod -
czas mo na chij skiej Bau my wzbu dza ły naj więk sze
za in te re so wa nie. Obie ma szy ny prze zna czo ne są
do ob słu gi, roz ła dun ku lub sor to wa nia ma ku la tu -
ry, drew na oraz po zo sta łych od pa dów. 
Pra cę w trud nym śro do wi sku ma szy nie LH 18M
umoż li wia in no wa cyj ny pa kiet re cy klin go wy. I tak

wen ty la tor re wer syj ny zwięk sza wy daj ność pra cy,
umoż li wia jąc prze dmu cha nie chłod ni cy i krat ki
ochron nej po przez od wró ce nie kie run ku ob ro tów.
Po za tym od dziel nie mon to wa ny skra placz sys te -
mu kli ma ty za cji mak sy ma li zu je prze pływ po wie trza
w chłod ni cy, co za pew nia nie za wod ną pra cę wen -
ty la to ra na wet w skraj nie za py lo nym oto cze niu.
Oprócz dwu stop nio we go fil tra po wie trza, mon to wa -
ne go stan dar do wo, do stęp ny jest też filtr wstęp ny
z au to ma tycz nym od sy sa niem py łu, dzię ki cze mu
do sil ni ka tra fia sta ran nie oczysz czo ne po wie trze.
Ma szy na wa ży od 17 do 18 ton, a wy po sa żo na
jest w sil nik o mo cy 105 kW/143 KM (speł nia nor -
my emi sji spa lin V). Moż na ją wy po sa żyć w pa -
kiet, któ ry ze zwa la na po ru sza nia się po dro gach
pu blicz nych, co znacz nie uła twia po ru sza nie się
po mię dzy miej sca mi pra cy, co po za szyb ko ścią
ni we lu je kosz ty zwią za ne z jej trans por tem.
Na uwa gę za słu gu je er go no micz nie za pro jek to -
wa na ka bi na. Wszyst kie funk cje ste ru ją ce zo sta ły
za pro jek to wa ne tak aby ope ra tor miał do nich
opty mal ny do stęp. Kom fort pra cy za pew nia do -
sko na łe wy ci sze nie oraz spraw nie dzia ła ją cy
układ wen ty la cji. Na to miast du że ta fla szkla ne
umoż li wia ją ope ra to ro wi nie za kłó co ną wi docz -

MASZYNY KOMUNALNE
www.liebherr.pl

Re cy kling z Lie bher rem
Pod czas mo na chij skich tar gów Bau ma 2019 du żym za in te re so wa niem licz nie przy by łych go ści
cie szy ły się dwie ma szy ny Lie bherr prze zna czo ne do trans por tu ma te ria łów. Mo de le LH 18M 
In du stry i LH 26M In du stry zo sta ły za pro jek to wa ne pod ką tem za sto so wań re cy klin go wych. 

a Mo del LH 18M jest prze zna -
czo ny do prac na róż ne go
ty pu pla cach prze ła dun ko -
wych. Obok kla sycz ne go za -
sto so wa nia, ze zwi sa ją cym
chwy ta kiem, ma szy na mo że
być do dat ko wo wy po sa żo na
w urzą dze nia do sor to wa nia
lub no ży ce do cię cia zło mu.
Wy ko rzy stu jąc ma szy ny
do prac na zło mo wi skach
war to też wy po sa żyć je w in -
sta la cję z elek tro ma gne sem.
Ja ko na rzę dzia ro bo cze
do dys po zy cji są też chwy ta -
ki do ma te ria łów syp kich,
chwy ta ki wie lo łu pi no we
i chwy ta ki do kłód drew na.
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ność we wszyst kich kie run kach. Po nad to pod no -
sze nie ka bi ny oraz re gu la cja pod pór od by wa się
za po mo cą joy stic ków.
Wszyst kie roz wią za nia spra wia ją, że ta
przeznaczona do pra c prze ła dun ko wych ma szy -
na gwa ran tu je krót kie cza sy ob słu gi i mi ni ma li zu -
je prze sto je. Krót szym prze sto jom sprzy ja tak że
fakt, że wszyst kie punk ty co dzien nej ob słu gi są
ła two i bez piecz nie do stęp ne z po zio mu grun tu.
Na to miast dru ga z ma szyn prze ła dun ko wych
– Lie bherr LH 26 M In du stry przy cią gał uwa gę
prze my śla ną kon struk cją oraz in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi od no śnie na pę du. Mia no wi cie
w tym wy pad ku zde cy do wa no się na sil nik elek -
trycz ny Lie bherr o mo cy 90 kW, któ ry gwa ran tu je
sil ne i dy na micz ne ru chy ro bo cze, a jed no cze śnie
gwa ran tu je ni skie kosz ty eks plo ata cji oraz mi ni -
mal ny ha łas. Do dat ko wo in no wa cyj na kon cep cja
na pę du obej mu je od dziel ny sil nik elek trycz ny
prze zna czo ny do ob słu gi do dat ko wych na rzę dzi.
Umoż li wia to pre cy zyj ne wy ko rzy sty wa nie ener gii
do ak tu al nych po trzeb, za pew nia jąc mak sy mal ną
efek tyw ność ener ge tycz ną. Dzię ki te mu pra ca zo -
sta je wy ko na na przy mi ni mal nym zu ży ciu ener gii.
Po za tym za pew nia ope ra to ro wi peł ną kon tro lę
nad trans por to wa nym ła dun kiem, dzię ki cze mu
za da nia re ali zo wa ne są szyb ciej i bez piecz niej.
Na pęd elek trycz ny to nie tyl ko niż sze kosz ty ener -
gii, ale tak że niż szy po ziom ha ła su oraz brak emi -
sji szko dli wych sub stan cji. To z ko lei umoż li wia
bez piecz ne sto so wa nie jej w miej scach nie do -
stęp nych dla ma szyn z kon wen cjo nal nym na pę -
dem. Dla te go z po wo dze niem mo że być uży wa na
w za mknię tych ha lach ma ga zy no wych, a za sięg
ro bo czy się ga ją cy 13 me trów umoż li wi spraw ny
trans port do wol ne go ma te ria łu. Tym bar dziej, że
Lie bherr ofe ru je do swo ich ma szyn sze ro ki asor ty -
ment osprzę tu ro bo cze go, w tym róż ne go ro dza ju
chwy ta ków. Mo del pre zen to wa ny w Mo na chium
wy po sa żo ny był w chwy tak sor tu ją cy Lie bherr
SG 25B o po jem no ści 0,55 m³ i szczyp ca mi per fo -
ro wa ny mi o sze ro ko ści 800 mm. Do dać na le ży, że
chwy tak jest sma ro wa ny cał ko wi cie au to ma tycz -
nie za po mo cą cen tral ne go ukła du sma ro wa nia
pod sta wo wej ma szy ny. Po za tym sil nik elek trycz -
ny za si la ny jest z tra dy cyj nych źró deł ener gii,
a bez piecz ną pra cę umoż li wia bę ben na wi ja ją cy
z pro wad ni cą ka bla. Do dat ko wo wszyst kie ma szy -
ny prze ła dun ko we mar ki Lie bherr mo gą być wy -
po sa żo ne w sys tem szyb ko złą cza. Dzię ki sys te -
mo wi LIKUFIX zmia ny w wy po sa że niu są szyb kie,
co po zwa la za osz czę dzić czas wy ko naw com
na pla cach bu do wy, a tak że zwięk szyć wy daj ność
ma szyn aż o 30%. Sys tem zwięk sza bez pie czeń -
stwo i kom fort, po nie waż ope ra tor mo że zmie nić
na rzę dzia za po mo cą przy ci sku w ka bi nie.
Na tu ral nie te dwie ma szy ny to tyl ko część ofer ty
fir my Lie bherr prze zna czo nej do sek to ra re cy klin -
gu. Wśród po zo sta łych znaj du je się ca ła ga ma
róż nej wiel ko ści ma szyn prze ła dun ko wych, ła do -
wa rek oraz spy cha rek. Ma szy ny zróż ni co wa ne są

nie tyl ko pod wzglę dem prze zna cze nia, ale tak że
pod wzglę dem wiel ko ści. I tak w ofer cie są du że
ma szy ny trans por tu ją ce, jak np. mo del LH 30, czy
sta cjo nar ny dźwig prze ła dun ko wy EP 944C Li tro -
nic o za się gu 22 me trów. Są też nie za stą pio ne
przy za gęsz cze niu od pa dów na wy sy pi skach
śmie ci spy char ki gą sie ni co we. Oczy wi ście po za
ni mi jest ca ła ga ma róż no rod nych ła do wa rek i ko -
pa rek, któ re dzię ki bo ga te mu oprzy rzą do wa niu
sta ją się uni wer sal ny mi na rzę dzia mi, przy dat ny mi
w wie lu pra cach zwią za nych z go spo dar ką od pa -
da mi. Szcze gól nie do brym przy kła dem ta kich
uni wer sal nych ma szyn są ła do war ki ko ło we.
W Pol sce jesz cze nie do koń ca od kry to sze ro ką
ska lę prac, przy któ rych moż na wy ko rzy sty wać te
ma szy ny, a prze cież dzię ki do dat ko we mu osprzę -
to wi moż na je szyb ko prze kształ cić w eko no micz -
ne ma szy ny do róż ne go ro dza ju prac ko mu nal -
nych. W przy pad ku ła do wa rek ko ło wych Lie bherr
dys po nu je bar dzo bo ga tą i zróż ni co wa ną ofer tą
mo de li. Są w niej za rów no mi ni ła do war ki, jak
i du że, po tęż ne ma szy ny, któ re moż na wy ko rzy -
sty wać na wet w naj cięż szych pra cach prze ła dun -
ko wych. Przy kła dem mo że być mo del L 580.
Ta 30-to no wa ma szy na wy po sa żo na zo sta ła
w 313-kon ny sil nik, a w za leż no ści od za sto so wa -
nej łyż ki lub chwy ta ka zdol na jest jed no ra zo wa
trans por to wać ma te riał o ob ję to ści na wet kil ku na -
stu me trów sze ścien nych.

MASZYNY KOMUNALNE

a Dzię ki sil ni kom elek trycz nym
f ma szy na prze ła dun ko wa

Lie bherr LH2 6M jest cał ko -
wi cie bez e mi syj na. Umoż li -
wia jej to pra cę na wet w za -
mknię tych ma ga zy nach. Po -
za tym jest ci cha, a kom fort
pra cy ope ra to ra zwięk sza
też kom for to wa, prze szklo na
i uno szo na ka bi na. Na to -
miast pre cy zję wy ko ny wa -
nych za dań umoż li wia ją
spe cja li stycz ne chwy ta ki
sor tow ni cze oraz wy daj ne
i sil ne re flek to ry 
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W ga mie kil ku na stu ma szyn Hy un dai naj now -
szym przed sta wi cie lem jest, za pre zen to wa na
po raz pierw szy na te go rocz nych tar gach Bau ma,
mi ni ko par ka HX10A. Ta jed no to no wa ma szy na
jest jed no cze śnie naj mniej szym przed sta wi cie lem
te go seg men tu ko pa rek ko re ań skie go pro du cen -
ta. Z ra cji swych ga ba ry tów no wy mo del do sko -
na le spraw dza się w pra cach na ogra ni czo nych
prze strze niach. Z po wo dze niem mie ści się na wą -
skich chod ni kach, ko piąc ro wy bez po śred nio
przy mu rach bu dyn ków lub w alej kach miej skich
par ków. Nie po zor ne wy mia ry przy jed no cze śnie
du żych osią gach przy da ją się tak że w pra cach
roz biór ko wych, w za mknię tych po miesz cze niach
bu dyn ków miesz kal nych, biu ro wych i hal fa brycz -
nych – ma szy na z po wo dze niem prze je dzie przez
wą skie otwo ry drzwio we. Wszę dzie tam, gdzie
zmia na po zy cji ko par ki nie jest moż li wa, przy da
się też in na ce cha no wej ko par ki, a mia no wi cie
moż li wość ko pa nia na ca łej sze ro ko ści ma szy ny.
Po za wy mia ra mi jej za le tą jest też ni ska wa ga,
któ ra po wo du je, że jej prze jazd nie nisz czy mniej
wy trzy ma łych na wierzch ni. Do dat ko wo smu kła
kon struk cja i nie wiel ka wa ga uła twia jej trans port.
HX10A bez pro ble mu zmie ści się na nie wiel kiej la -
we cie al bo skrzy ni za ła dow czej na wet nie wiel kie -
go sa mo cho du użyt ko we go. 
Kon struk to rzy Hy un dai po sta ra li się, aby no wa
ko par ka wy po sa żo na zo sta ła w naj now sze roz -
wią za nia tech no lo gicz ne, a jej stan dar do we wy -
po sa że nie po zwa la ło na bez piecz ne wy ko ny wa -
nie na wet skom pli ko wa nych za dań. Dla te go do ło -
żo no sta rań, aby jak naj le piej za bez pie czyć sta -

no wi sko pra cy ope ra to ra. Za dba no też o bez pie -
czeń stwo ma szy ny, na przy kład po przez umiesz -
cze nie si łow ni ka wy się gni ka u gó ry, co ma za po -
biec po ten cjal nym uszko dze niom. Z ko lei lep szą
sta bil ność ko par ka zy sku je dzię ki zmien ne mu
pod wo ziu oraz wy su wa ne mu le mie szo wi.
Na to miast co dzien ną ob słu gę uła twia fakt, że
wszyst kie punk ty ser wi so we są zgru po wa ne i ła -
two do stęp ne. Ko par ka dys po nu je mo cą 13,3 KM,
wa ży oko ło 1050 kg, a jej mak sy mal na głę bo kość
ko pa nia wy no si 1766 mm. Na to miast mak sy mal ny
za sięg ko pa nia prze kra cza 3 me try.
Oprócz ist nie ją ce go sil ni ka wy so ko pręż ne go Yan -
mar ko par ka kom pak to wa mo że być opcjo nal nie
na pę dza na sil ni kiem elek trycz nym. Bez e mi syj ny

www.amago.pl

Mi mo nie po zor nych wy mia rów mi ni ko par ki Hy un dai to wszech stron ne ma szy ny, któ re z po -
wo dze niem wy ko nu ją naj trud niej sze pra ce. W wie lu za da niach ko mu nal nych kom pak to we
wy mia ry to za le ta, gdyż w cia snych prze strze niach miej skich tyl ko nie wiel kie ma szy ny mo gą
sku tecz nie zre ali zo wać wy zna czo ne za da nia. A je śli w do dat ku po sia da ją bez e mi syj ny na -
pęd, to ich za kres sto so wa nia sta je się prak tycz nie nie ogra ni czo ny.

a No wa mi ni ko par ka Hy un dai
w ogra ni czo nej prze strze ni
czu je się „jak ry ba w wo -
dzie”. Dzię ki te mu z po wo -
dze niem wy ko na na wet cięż -
kie i skom pli ko wa ne za da nia

s Wy po sa ża jąc ko par kę w do -
dat ko wy osprzęt, nie wiel kim
kosz tem prze kształ ci my ją
w ma szy nę o wszech stron -
nym za sto so wa niu 
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na pęd nie po gar sza pa ra me trów ma szy ny, a je dy -
nie znacz nie po sze rza za kres sto so wa nia. Ta kie
roz wią za nie to wy nik kon cep cji Hy un dai Twin Dri -
ve, któ ra wpro wa dza do użyt ku in no wa cyj ne roz -
wią za nia ogra ni cza ją ce ha łas i emi sję spa lin. Jed -
no cze śnie umoż li wia ona sto so wa nie ma szyn tam,
gdzie do tąd by ło to nie moż li we, jak np. we wnątrz
po miesz czeń, w miej scach za miesz ka łych, stre -
fach han dlo wych lub szklar niach.
– Mi ni ko par ka HX10A sta no wi ka mień mi lo wy dla
Hy un dai Con struc tion Equ ip ment. Jest to lo gicz ne
roz sze rze nie w dol nej czę ści ofer ty pro duk tów Hy -
un da ia. Ja ko no wy gracz na wy ma ga ją cym ryn ku
ma łych, ale wy daj nych ma szyn, HX10A jest przy -
sto so wa na do wie lu za dań, gdzie (ma ły) roz miar
ma zna cze nie! – ko men tu je Pe ter Se bold, spe cja -
li sta ds. Pro duk tów w HCEE.
Opi sa na ma szy na to no wość w ofer cie Hy un dai,
ale po za nią ko re ań ski pro du cent dys po nu je
w ga mie mi ni ko pa rek jesz cze wie lo ma mo de la -
mi. I tak: jest pięć ko pa rek o wa dze od 1,6
do 3,5 to ny. W tym seg men cie ma szyn naj now -
szą pro po zy cją Hy un da ia jest mo del R1 8 -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
z ma szyn 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 pozwoli 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 R1 8 -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. Pre cy zyj nie dzia -
ła ją cy układ hy drau licz ny w peł ni wy ko rzy stu je
moc sil ni ka, co prze kła da się na osią gnię cie
opty mal nej wy daj no ści przy wy ko rzy sta niu sze -
ro kiej ga my do dat ko wych na rzę dzi ro bo czych.
Po za tym prze stron na ka bi na za pew nia od po -
wied ni kom fort pra cy, a du ża po wierzch nia prze -
szkleń i wą skie słup ki da ją do sko na łą wi docz -
ność na ca ły ob szar ro bo czy. 
Tak że po zo sta łe ma szy ny Hy un dai cha rak te ry zu ją
się po dob ny mi ce cha mi. Wszyst kie zo sta ły za pro -
jek to wa ne w ta ki spo sób, aby spro stać wy so kim
wy ma ga niom eu ro pej skie go ryn ku, za rów no
pod wzglę dem wy daj no ści, trwa ło ści, jak rów nież
eko lo gii. Dzię ki za awan so wa nym sys te mom są
do sko na łym roz wią za niem dla firm, któ re wy ko nu -
ją pra cę w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni,
a przy tym po trze bu ją ma szyn o du żych osią gach.
W efek cie do sko na le spraw dza ją się we wszel kie -
go ro dza ju pra cach ko mu nal nych, przede wszyst -
kim tych zwią za nych z bu do wą i mo der ni za cją in -
fra struk tu ry miej skiej. Po za tym chęt nie wy ko rzy -
stu ją je do swych prac fir my zaj mu ją ce się zie le nią
miej ską, a ich za le ty co raz czę ściej do strze ga ją
też ope ra to rzy sie ci mul ti me dial nych.
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s Wszyst kie mo de le mi ni ko pa -
rek Hy un dai gwa ran tu ją ope -
ra to ro wi wy so ki po ziom bez -
pie czeń stwa i kom for tu 

a Więk sze mi ni ko par ki Hy un -
dai po tra fią wy ko nać pra ce
wy ma ga ją ce zna czą cych
osią gów. Mo del R 18-9 im -
po nu je tak że szyb ko ścią
cy kli ro bo czych
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Przed się bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne go pra -
cu ją w eks tre mal nie trud nych wa run kach. Wy -
ma ga ją one sto so wa nia spe cja li stycz nych po -
jaz dów, któ re bez prze szkód po ru szać się mo gą
w na wet trud no do stęp nym te re nie. Jed ną z cie -
kaw szych kon struk cji w tym seg men cie przy go -
to wa ną przez fir mę Gra co jest wie lo funk cyj ny po -
jazd za bu do wa ny na pod wo ziu sa mo cho du Mer -
ce des Arocs 3333AK z ukła dem na pę do wym 6x6.

Po jazd wy po sa żo no w pojemną skrzy nię ła dun ko wą z an ty po -
śli zgo wą pod ło gą o wy mia rach we wnętrz nych 4.000 x 2.450
x 6.00 mm. Sys tem uchwy tów w obrzeż ni cach za pew nia bez -
piecz ne mo co wa nie ła dun ku. Wy so ka, ma syw na przed nia ścia -
na sku tecz nie chro ni ka bi nę po jaz du. W skrzy ni za mon to wa na
została ob rot ni ca do prze wo zu słu pów trakcyjnych o do pusz -
czal nym na ci sku pięciu ton. 
In te gral ną część za bu do wy oferowanej przez Graco sta no wi żu raw
za ka bi no wy Pal fin ger PK4 100 2 -EH. Me cha nizm ob ro tu żu ra wia
z ło ży skiem wień co wym i dwo ma sil ni ka mi hy drau licz ny mi po zwa la
na ob rót ko lum ny w za kre sie 400 stop ni. Bez pie czeń stwo pra cy
urzą dze nia za pew nia za awan so wa ny sys tem kon tro li sta tecz no ści
dzia ła ją cy w peł nym za kre sie ob ro tu, któ ry w spo sób bez stop nio -

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Ener ge ty cy 
do ce nia ją 
kon struk cje Gra co

wy do sto so wu je udźwig do ak tu al ne go roz su nię cia pod pór.
Ope ra tor jest ostrze ga ny przed ewen tu al nym nie bez pie -
czeń stwem za po mo cą wskaź ni ka ob cią że nia i prze cią że nia. 
Wy się gnik urzą dze nia kla sy 38,4 tm ma pięć sek cji wy su -
wa nych hy drau licz nie. Sys tem wy su wu jest bez ob słu go -
wy, nie wy ma ga sma ro wa nia. Wy su nię cie wszyst kich sek -
cji wy się gni ka po zwa la uzy skać w po zio mie za sięg 13,8
me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji udźwig urzą dze nia wy no -
si 2.250 kg, na to miast udźwig mak sy mal ny to 12.700 kg. 
In nym cie ka wym roz wią za niem za sto so wa nym w żu ra -
wiu jest sys tem AOS eli mi nu ją cy „efekt węd ki”. Je go
sku tecz ność po le ga na szyb kim wy tłu mie niu drgań wy -
się gni ka po wsta łych na sku tek na głe go za trzy ma nia ru -
chu pio no we go. Z jed nej stro ny roz wią za nie to po zwa -
la na znacz nie skró ce nie cza su pra cy, z dru giej zaś
umoż li wia ope ra to ro wi pre cy zyj ną kon tro lę urzą dze nia.
Ma to znacz nie zwłasz cza pod czas ma new rów ra mie -
niem żu ra wia wy ko ny wa nych na peł nym za się gu.
Żu raw jest ste ro wa ny ra dio wo za po mo cą kon so li
SCANRECO umoż li wia ją cej spra wo wa nie kon tro li w spo -
sób pro por cjo nal ny na wet nad sze ścio ma funk cja mi żu ra -
wia. Z pul pi tu ste ro wa nia ra dio we go żu ra wia ope ra tor
za po mo cą przy ci sku START/STOP mo że zdal nie włą -
czać i ga sić sil nik po jaz du. Za po mo cą kon so li moż -
na usta wiać klu czo we pa ra me try żu ra wia. Dzię ki te mu, że
w in tu icyj nym me nu dłu gie opi sy za stą pio no czy tel ny mi
pik to gra ma mi ob słu ga kon so li sta ła się nie zwy kle pro sta. 
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Za ło ży cie le kie lec kiej fir my od po cząt ku swo je
za wo do we ży cie zwią za li z ryn kiem po jaz dów ko -
mu nal nych. Har mo nij ny roz wój oraz ana li za ryn -
ku za owo co wa ła po wsta niem w 2008 ro ku Spół ki
Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy, któ ra z ro ku
na rok zwięk sza swe udzia ły w ryn ku po jaz dów
ko mu nal nych. – Na szą ka drę sta no wią pro fe sjo -
nal nie prze szko le ni i za an ga żo wa ni pra cow ni cy.
To wła śnie ich fa cho wość oraz su mien ność
w wy ko ny wa niu pra cy gwa ran tu je osta tecz ny re -
zul tat w po sta ci wy so kiej ja ko ści usług i sze ro -
kie go gro na za do wo lo nych od bior ców. Z te go
po wo du kła dzie my du ży na cisk na za pew nie nie
naj lep szych wa run ków pra cy dba jąc jed no cze -
śnie o usta wicz ne pod no sze nie kom pe ten cji
pra cow ni ków – za pew nia Piotr Tym bo row ski,
pre zes za rzą du spół ki.
Dy na micz ny roz wój fir ma za wdzię cza tak że
współ pra cy z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi. Pol -
skiej fir mie za ufa li tak zna ni pro du cen ci jak:
Müller Umwelt tech nik, FFG Flens bur ger Fah -
rzeug bau, Kroll Fah rzeug bau -Umwelt tech nik,
Hel l mers Fah rzeug bau, Wie de mann & Re ich -
hardt Ma schi nen - und Fah rzeug bau, As smann
Son der fa rzeu ge oraz Kut sch ke. Wy mia na do -
świad czeń i moż li wość ko rzy sta nia z know how
ta kich tu zów spra wi ła, że obec nie spół ka Po jaz -
dy Ko mu nal ne Tym bo row scy jest li de rem na pol -
skim ryn ku w dzie dzi nie sprze da ży i wy naj mu po -
jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji, ase ni za cyj -
nych, z re cy klin giem oraz do prze wo zów sub -
stan cji nie bez piecz nych. Po za sprze da żą waż -
nym ele men tem dzia łal no ści jest ser wis, któ rym
spół ka obej mu je prak tycz nie wszyst kie li czą cych
się pro du cen tów te go ty pu po jaz dów.

– Na pra wą i ser wi so wa niem po jaz dów do czysz -
cze nia ka na li za cji zaj mu je my się od po cząt ku po -
wsta nia na szej fir my. Sta le ro sną ce po trze by w tym
za kre sie, przede wszyst kim ro sną ca licz ba klien -
tów spra wi ły, że obec nie roz po czę li śmy bu do wę
no wej ha li warsz ta to wej. To nie je dy ne dzia ła nia,
któ re ma ją uspraw nić ob słu gę w tym za kre sie.
Klien ci ma ją do dys po zy cji bo wiem czyn ny
przez 24 go dzi ny na do bę i sie dem dni w ty go dni
spe cjal ny te le fon ser wi so wy za po śred nic twem,
któ re go mo gą zy skać po moc w awa ryj nych, na -
głych sy tu acjach – twier dzi Piotr Tym bo row ski.
Po za ty po wym ser wi sem spół ka jest w sta nie
prze pro wa dzić kom plek so wą mo der ni za cję
uży wa nych po jaz dów. Po za na pra wą ca łej za -
bu do wy do czę sto zle ca nych prac na le żą też
na pra wy pom py próż nio wej oraz wy mia na ukła -
dów ste row ni czych. 
– Wie lu klien tów z po wo du wy so kich kosz tów za -
ku pu no wych sa mo cho dów de cy du je się na kom -
plek so wą mo der ni za cję będących  już w ich po -
sia da nniu. Dzię ki te mu an ga żu jąc mniej sze środ ki
wdrażają do eksploatacji peł no war to ścio we po -
jaz dy, któ re przez wie le na stęp nych lat bę dą im
słu żyć. A po nie waż na więk szość prac udzie la my
gwa ran cji to ma ją pew ność, że kosz ty ich eks plo -
ata cji be dą zbliżone do aut no wych – za pew nia
pre zes Piotr Tym bo row ski.
Po za ser wi sem i mo der ni za cją po jaz dów uży -
wa nych pod sta wo wą dzia łal no ścią spół ki jest
pro duk cja, mon taż i sprze daż aut no wych.
Obec nie naj więk szym za in te re so wa niem cie -
szą się sa mo cho dy z in sta la cją ssą cą ele phant
va cu. Du ży wpływ na to ma ich uni wer sal ność,
gdyż wy ko rzy sty wa ne są do usu wa nia osa dów
ka na li za cyj nych, wy wo zu szamb oraz usu wa -
nia ole jów i sma rów z se pa ra to rów. Po za ni mi
spół ka ofe ru je sze reg róż nych za bu dów

MASZYNY KOMUNALNE
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Po jaz dy „szy te na mia rę”
Klienci kie lec kiej spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy otrzy mu ją sa mo cho dy nie tyl ko do -
pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb, ale tak że wy po sa żo ne w uni katowe roz wią za nia, któ re
pozwalają zwiększyć opła cal ność pro wa dzo nej dzia łal no ści. Gwa ran cją ja ko ści ofe ro wa nych
pro duk tów jest do świad czenie ka dry technicznej, któ rej za ufa li re no mo wa ni, eu ro pej scy pro -
du cen ci oraz spraw dzo ny i pro fe sjo nal ny ser wis.

a Do świad czo na ka dra me-
d cha ni ków świad czy usłu gi

ser wi so we na naj wyż szym
po zio mie. To ol brzy mi atut
fir my, któ ry bardzo do ce nia -
ją klien ci. Do wo dem mo że
być wy peł nio ny po brze gi
ka len darz na naj bliż szych
kil ka mie się cy

a Użyt kow ni cy po jaz dów Ele -
phant z opa ten to wa nym wy -
się gni kiem chwa lą ta kie roz -
wią za nie, gdyż przy spie sza
znacz nie pra cę
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do od bio ru i trans por tu nie czy sto ści płyn nych. 
Se ria ele phant mul ti to sa mo cho dy z in sta la cją
ssą co -płu czą cą, speł nia ją ce naj wyż sze stan dar -
dy tech nicz ne. Wy róż nia ją się wy so ką efek tyw -
no ścią pra cy, mak sy mal ną trwa ło ścią i nie za -
wod no ścią. Trud no się dzi wić, w koń cu sta no wią
efekt po nad 25-let nie go do świad cze nia pra cow -
ni ków FFG Flens bur ger Fah rzeug bau w pro duk -
cji te go ty pu po jaz dów. Pa le ta do step nych sa -
mo cho dów obej mu je po jaz dy o ma sie od 3,5
do 40 t. War to wie dzieć, że dzię ki za sto so wa niu
spraw dzo nych, stan dar do wych pod ze spo łów
po jaz dy tej se rii są szcze gól nie eko no micz ne,
a ich nie wy gó ro wa na ce na za chę ci ła wie lu klien -
tów. Zwłasz cza, że kie lec ka spół ka dzię ki ela -
stycz nym moż li wo ściom wy po sa że nia tech nicz -
ne go jest w sta nie za ofe ro wać roz wią za nia do -
pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb.
Przy kła dem sa mo cho du, któ ry dzię ki naj now szym
roz wią za niom tech nicz nym mo że być wzo rem
w swej kla sie jest FFG Ele phant Va cu. Po jazd ty pu
ssą co -czysz czą ce go, prze zna czo ny jest do udraż -
nia nia i kon ser wa cji ka na li za cji sa ni tar nej. Jest to
praw dzi wa fa bry ka na ko łach, któ ra umoż li wia
szyb ko i spraw nie – a do te go w spo sób przy ja zny
dla śro do wi ska – udroż nić na wet naj bar dziej za nie -
czysz czo ną ka na li za cję. Sa mo chód z za bu do wą
FFG Ele phant Va cu (co moż na prze tłu ma czyć od -
ku rzacz -słoń) wy po sa żo ny jest w ka me rę, któ ra
uła twia kie row cy na jazd nad stu dzien kę ka na li za -
cyj ną. Po sia da skręt ną tyl ną oś oraz ma wbu do wa -
ny sys tem do re cyc lin gu wo dy uży wa nej do płu ka -
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nia rur. Dzię ki tej ostat niej opcji po jazd bę dzie
mógł po now nie wy ko rzy sty wać wo dę z ka na li za cji
lub „cią gnąć” ją na przy kład z rze ki. A na zwę „sło -
nia” zy skał dzię ki te le sko po wej kon struk cji ru ry
wpro wa dza nej do ka na łu. Po zwa la ona na wy god -
ne do tar cie do stu dzien ki umiesz czo nej na wet
w trud no do stęp nym miej scu. 
War to bli żej przyj rzeć się opa ten to wa ne mu
przez FFG wy się gni ko wi, któ ry znacz nie po sze -
rza i uła twia sto so wa nie sa mo cho dów do czysz -
cze nia ka na li za cji. Przede wszyst kim do dat ko -
we na pę dy do wę ża wy so ko ci śnie nio we go
i ssą ce go za pew nia ją spraw ne zwi ja nie i roz wi -
ja nie wę ży ro bo czych. Wy się gnik FFG mo że słu -
żyć rów nież do pod no sze nia po kryw stu dzie nek
ka na li za cyj nych (do 500 kg), a dzię ki usy tu owa -
niu ko ło wro tu wy so ko ci śnie nio we go na szczy -
cie cy ster ny z ty łu sa mo cho du nie ma du żych
ele men tów mo gą cych prze szka dzać mu w pra -
cy. W ten spo sób sa mo chód jest krót szy od tra -
dy cyj nych po jaz dów do czysz cze nia ka na łów.
Ta kie usy tu owa nie ko ło wro tu po zwa la też uzy -
skać opty mal ne roz ło że nie ma sy na pod wo ziu,
a to wy dłu ża okres je go eks plo ata cji. Istot ne jest
też, że ta kie roz wią za nie umoż li wia opusz cze nie
wę ża ssą ce go na głę bo kość do 15 me trów
od kra wę dzi ka na łu a ko ło wrót mie ści 200
lub 260 me trów wę ża o śred ni cy DN 25.

f W warsz ta tach kie lec kiej
spół ki wy ko ny wa ne są na -
pra wy mię dzy in ny mi pomp
próż nio wych CVS

s Kom plek so wa mo der ni za cja
po jaz du uży wa ne go mo że
oka zać się bar dziej opła cal -
na od za ku pu no we go sa mo -
cho du. Zwłasz cza, że spół ka
udzie la gwa ran cję na wy ko -
na ne pra ce. Stan przed mo -
der ni za cją (po jazd nie bie ski)
i po (po ma rań czo wy)

a Kie lec ka spół ka z ro ku
na rok umac nia swo ją po zy -
cję na ryn ku po jaz dów ko -
mu nal nych



Pho enix umoż li wia ope ra to rom ma szyn i po jaz dów
do ko ny wa nie po mia rów ci śnie nia i tem pe ra tu ry
ogu mie nia. Od by wa ją się one co pięć se kund.
Dzię ki te mu za rzą dza ją cy flo tą ma ją za pew nio ny
na tych mia sto wy do stęp do sta tu su swych ma szyn
i po jaz dów oraz do mo ni to ro wa nia ich pa ra me trów
przez kom pu ter lub urzą dze nia mo bil ne. Dzię ki
peł nej łącz no ści i trans mi sji da nych z chmu ry w sy -
tu acjach awa ryj nych ope ra to rzy mo gą ko rzy stać
z au to ma tycz nych po wia do mień e -ma il  i sper so -
na li zo wa nych ostrze żeń po jaz du. Każ dy czuj nik
mon to wa ny jest na opo nie wy trzy ma łym przy lep -
cem, co za pew nia pew ność dzia ła nia. Śred nia ży -
wot ność ba te rii czuj ni ka wynosi pięć lat. Sys tem
jest do stęp ny w dzie wię ciu ję zy kach i moż na go
skon fi gu ro wać we wszyst kich mo de lach ma szyn.
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No wy sys tem TPMS PHOENIX Trel le borg, za -
pro jek to wa ny do za sto so wań bu dow la nych, jest
sys te mem opar tym na chmu rze, in te gru ją cym
czuj ni ki opon, cen tral ną bram kę na ma szy nie
i plat for mę on -li ne. Dzięki temu jest w stanie
w peł ni mo ni to ro wać pra cę flo ty maszyn i gwa -
ran to wać bez a wa ryj ność ich pracy.
Lo ren zo Ci fer ri, wi ce pre zes do spraw Mar ke tin gu
i Ko mu ni ka cji w Trel le borg Whe el Sys tems, po -
wie dział: – Bran ża bu dow la na szyb ko się zmie nia
wraz z ro sną cym na ci skiem na prze wi dy wa nie
cza su ser wi su, bez pie czeń stwo i wy daj ność ma -
szy ny. Cho dzi przede wszyst kim o to, aby ogra ni -
czyć bez pro duk tyw ne prze sto je po jaz dów i ma -
szyn oraz zwięk szyć ich wy daj ność ope ra cyj ną.
Opo ny od gry wa ją za sad ni czą ro lę w ogól nej wy -
daj no ści ma szy ny, pra gnie my więc za ofe ro wać
na szym klien tom roz wią za nia zmie nia ją ce do -
tych cza so we re gu ły. Dzia ła my po przez kon tro lo -
wa nie wszyst kich pa ra me trów dzię ki bez po śred -
niej łacz no ści, tak by za pew nić sku tecz ną re ali za -
cję wszyst kich wy żej wy mie nio nych ce lów. Wła -
śnie dla te go po sta no wi li śmy opra co wać sys tem
TMPS Trel le borg Pho enix. W mi to lo gii egip skiej
kto kol wiek otrzy mał dar oka Fe nik sa, był w sta nie
prze wi dzieć przy szłe wy da rze nia. Za in spi ro wa ny
tym mi tem Trel le borg za pro jek to wał roz wią za nie
dla eks plo atu ją cych ogu mie nie. Po my śla no je
w ta kim ce lu, aby móc sku tecz nie za po bie gać
awa riom i uspraw niać pla no wa nie prze glą dów
ser wi so wych. Nasz sys tem da je tak że moż li wość
pre cy zyj nej kon tro li ci śnie nia i tem pe ra tu ry opon
w cza sie rze czy wi stym.

www.trelleborg.com/pl/wheels

Trel le borg pre zen tu je 
no wy sys tem TPMS Pho enix

a Dzię ki moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia trans mi sji da nych z chmu ry
ope ra to rzy mo gą ko rzy stać
z au to ma tycz nych po wia do -
mień e -ma il i sper so na li zo -
wa nych ostrze żeń po jaz du

f TMPS Trel le borg Pho enix
pomaga sku tecz nie za po bie -
gać awa riom ogumienia
i uspraw nia pla no wa nie prze -
glą dów ser wi so wych

d Czuj ni ki mon to wa na ne są
na opo nie wy trzy ma łym przy -
lep cem, co za pew nia opty -
mal ną pew ność dzia ła nia

Trel le borg Whe el Sys tems zaprezentował swo ją naj now szą li nię opon bu dow la nych, zwięk sza -
ją cą pro duk tyw ność w kry tycz nych za sto so wa niach i poprawiającą kom fort ob słu gi ope ra to ro -
wi w naj bar dziej wy ma ga ją cych wa run kach eksploatacyjnych.
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CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Ko mu nal ny – ma szy ny, po jaz dy, sprzęt” to spe cja li stycz ne cza so -
pi smo bran żo we po śred ni czą ce w kon tak tach firm zwią za nych z sze ro ko ro zu -
mia nym sek to rem ko mu nal nym. Swo ją te ma ty ką obej mu je naj now sze roz wią -
za nia tech nicz ne i tech no lo gicz ne z za kre su współ cze snych me tod zbiór ki,
od bio ru, trans por tu, prze twa rza nia, uty li za cji i skła do wa nia od pa dów, let nie go
i zi mo we go utrzy ma nia dróg oraz te re nów uży tecz no ści pu blicz nej, efek tyw nej
i bez piecz nej eks plo ata cji wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu, a tak że sku tecz nej
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Uka zu je się sześć 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

4/2019                  30.08.2019                          09.08.2019
5/2019                  14.10.2019                          09.09.2019
6/2019                  13.12.2019                          18.11.2019

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 3/2019 

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






