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SPIS TREŚCI

WYDARZENIA

  3 Je dy ny w Pol sce ta ki show 
          Tar gi GREEN AREA SHOW to no we wy da rze nie kie ro wa ne

do pro fe sjo na li stów. Druga jego edy cja od bę dzie się od 10 do 12
wrze śnia w War sza wie. Naj więk szym atu tem im pre zy są dy na -
micz ne po ka zy ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi.   4 POLECO z roz bu do wa ną ofer tą OZE

          Kom plek so wa ofer ta roz wią zań dla ochro ny śro do wi ska i zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, pre zen to wa na pod czas tar gów POLECO, zo -
sta nie po więk szo na o ofer tę od na wial nych źró deł ener gii. Tar gi
GREENPOWER i POLECO od bę dą się w dniach 21-23.10.2020.

ŻYCIE W MIEŚCIE

  6 Mi ni ko par ka Bob cat E10 e 
po ma ga od kryć ar che olo gicz ne ta jem ni ce

          No wa mi ni ko par ka Bob cat E10 e, pierw sza na świe cie te go ty pu
ma szy na z na pę dem aku mu la to ro wym w ka te go rii ma szyn jed no -
to no wych i lżej szych, zo sta ła wy bra na, do pra cy na pre sti żo wym
sta no wi sku ar che olo gicz nym przy ba da niu ru in zam ku w mie ście
Říčany w po bli żu cze skiej Pra gi. 

WYWIAD POŚREDNIKA

8 Z Podlasia na podbój świata
            Roz mo wa z Woj cie chem Kle pac kim, 

kierownikiem han dlu kra jo we go w sek cji 
re cy klin go wej i ko mu nal nej firmy Pro na r.

ŻYCIE W MIEŚCIE

10 Opty mal ny w miej skim śro do wi sku
          Ulicz ki i za uł ki sta rych miast, alej ki par -

ko we, chod ni ki oraz ścież ki ro we ro we to
miej sca, gdzie z ra cji utrud nio ne go do -
stę pu ko rzy stać moż na tyl ko ze spe cjal -
nie przy sto so wa ne go sprzę tu. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

12 Ma szy ny Ener gre en 
zdo by wa ją Pol skę 

            Sku tecz nym, spraw dzo nym le kiem na wy -
so kie kosz ty pra cy, i trud no ści ze zna le zie -
niem pra cow ni ków jest sto so wa nie wy daj -
nych i uni wer sal nych ma szyn.

16 Sól by ła, jest i bę dzie po trzeb na
          Sól dro go wa w se zo nie zi mo wym jest naj czę ściej wy ko rzy sty wa -

nym środ kiem prze ciw o blo dze nio wym. Jest też środ kiem na tu ral -
nym, któ ry zde cy do wa nie po pra wia bez pie czeń stwo.

18 Od śnie żą, ale też sko szą i do wio zą
            Ku pu jąc cią gnik mar ki Val tra przed się bior -

ca zy sku je wszech stron ną ma szy nę, któ ra
dzię ki spe cjal ne mu osprzę to wi jest w sta nie
wy ko nać ca ły sze reg prac ko mu nal nych.

20 Pro fe sjo nal ne od śnie ża nie z Küpe rem
          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 opra co wa niem kon struk cji,
któ re spraw dza ją się na wet w naj bar -
dziej eks tre mal nych wa run kach. 

22 Sku tecz ne na każ de wa run ki
          Róż na ska la wy ma gań wy mu sza po sia -

da nie sprzę tu, któ ry po ra dzi so bie
w zróż ni co wa nych wa run kach, a do te go
je go sto so wa nie bę dzie mia ło eko no -
micz ne uza sad nie nie.

24 Takim Płu gom zi ma niestraszna
            Wpraw dzie zi ma w ostat nich la tach

oszczę dza ła Pol skę ale służ by od po wie -
dzial ne za utrzy ma nie dróg mu szą być
przy go to wa ne na go ło ledź oraz ob fi te
opa dy śnie gu. 

26 Nie ty po wa zi ma, nie ty po we sprzą ta nie
          Ła god na ostat nia zi ma skut ko wa ła mniej szym, niż w la tach po -

przed nich zu ży ciem przez służ by dro go we so li i pia sku. To z ko lei
spra wi ło, że sprzą ta nie dróg i in nych cią gów ko mu ni ka cyj nych wy -
ma ga ło uży cia in nych środ ków.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

28 Ma szy ny na każ de wy zwa nie
            Ostat nie la ta to dy na micz ny roz wój tech -

no lo gicz ny, któ ry ob jął wszyst kie sek to ry
bran ży ko mu nal nej. Dlatego obec nie
najlepiej spraw dza ją się ma szy ny, któ re
wy ko rzy stu ją naj now sze roz wią za nia.

30 Spe cja list ka od prac prze ła dun ko wych
          Od po nad sze ściu lat w Za kła dzie Uty li -

za cyj nym Sp. z o.o. w Gdań sku z po wo -
dze niem pra cu je ma szy na prze ła dun ko -
wa Lie bherr LH 22.

32 No we ko par ko -ła do wa rki Cat
          Lep sze pa ra me try ro bo cze przy jed no -

cze snym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa to
naj waż niej sze za le ty no wych ko par ko -
-ła do wa rek Ca ter pil lar.

34 Po żą da ne „te le sko py”
            Epi de mia ko ro na wi ru sa ma ka ta stro fal ny

wpływ na go spo dar kę, ale są też bran że, któ re
mo gą na pan de mii sko rzy stać. Wśród nich
znaj du ją się tak że... pro du cen ci ma szyn.

36 Ro to press – za gęsz czasz i oszczę dzasz
          Sto so wa nie spe cja li stycz nych po jaz dów

od bie ra ją cych od pa dy nie tyl ko uła twia
pra cę, ale też zwięk sza efek tyw ność od -
zy sku cen nych su row ców. Udo wad nia ją
to śmie ciar ki FAUN Ro to press.

38 Trans port od pa dów nie bez piecz nych 
            W przy pad ku od pa dów nie bez piecz nych

nie zwy kle waż ną kwe stią jest ich od biór
i trans port, który mu si od być się spe cjal -
ny mi po jaz da mi skon stru owa nymi we -
dług wy ma gań z za kre su ochro ny śro do -
wi ska oraz zasad bez pie czeń stwa.

40 Ak cja re ge ne ra cja
          Nie co dzien nie ku pu je my no wą ma szy nę lub osprzęt. Czę sto sta -

je my przed decyzją - kup no czy na pra wa? W nie któ rych przy pad -
kach jest to nie moż li we, po nie waż de ale rzy czę sto pro wa dzą
sprze daż osprzę tu tyl ko do naj now szych ma szyn.



Dro dzy Czy tel ni cy,
na po cząt ku ro ku, gdy nikt nie przy pusz czał, że za chwi lę za cznie się ka ta stro fa zwią za na z pan de mią ko ro na wi ru -
sa nie mal wszy scy zgod nym chó rem pod kre śla li ko niecz ność li kwi da cji pla sti ko wych jed no ra zó wek. I trud no nie zgo -
dzić się z tą opi nią, gdyż za nie czysz cza ją cy śro do wi sko na tu ral ne pla stik jest wszech obec ny, a szko dy, ja kie wy rzą dza
ma ją glo bal ny za sięg. War to o tym pa mię tać tak że te raz, gdy sto so wa nie jed no ra zo wych opa ko wań, ta le rzy ków i in -
nych przed mio tów uła twia ha mo wa nie roz prze strze nia nia się wi ru sa. Jed nak po zy tyw ne skut ki da nej chwi li nie
mo gą prze sła niać ne ga tyw ne go wpły wu pla sti ku, a tym bar dziej wstrzy my wać dzia łań zmie rza ją cych do zmniej sza -
nia je go ro li w ży ciu co dzien nym. Na le ży tyl ko zin ten sy fi ko wać pra ce nad na tu ral ny mi sub stra ta mi, któ re ma jąc
wszyst kie po zy tyw ne ce chy pla sti ku nie szko dzą na tu rze. A ta kie prze cież już są, jak np. jed no ra zo we ta le rze ze spre -
pa ro wa nych li ści lub eko lo gicz ne kub ki do ka wy. Oczy wi ście na tu rze za gra ża nie tyl ko pla stik, ale tak że po zo sta łe
od pa dy. Dla te go war to trzy mać kciu ki za tym, aby zgło szo ne, jesz cze przed pan de mią, przez Ko mi sję Eu ro pej ską
pro po zy cje za czę ły jak naj szyb ciej obo wią zy wać. Przy po mnij my, że cho dzi o ce le w za kre sie re duk cji od pa dów i prze -
pi sy, któ re ma ją za pew nić, że pro duk ty wpro wa dza ne na ry nek UE na da ją się do re cy klin gu, na pra wy i bę dą mia ły
dłuż szą ży wot ność. No we prze pi sy praw ne ma ją za ka zy wać nisz cze nia nie sprze da nych dóbr trwa łe go użyt ku oraz
ogra ni czać przed wcze sne „sta rze nie się” pro duk tów, szcze gól nie urzą dzeń elek tro nicz nych. I tak unij ny ko mi sarz ds.
śro do wi ska Vir gi ni jus Sin ke vi czius po in for mo wał, że UE za mie rza wpro wa dzić np. wspól ną ła do war kę do te le fo nu
ko mór ko we go i za chę cić kon su men tów do na pra wia nia urzą dzeń. No we re gu la cje ma ją ob jąć tak że tek sty lia, z któ -
rych obec nie tyl ko 1 pro cent na świe cie pod da wa nych jest re cy klin go wi. KE pro po nu je też stra te gię na rzecz zrów no -
wa żo ne go bu dow nic twa i no wą ini cja ty wę le gi sla cyj ną w ce lu za stą pie nia jed no ra zo wych opa ko wań żyw no ści i pla -
sti ko wych sztuć ców oraz ta le rzy pro duk ta mi wie lo krot ne go użyt ku, w tym tak że stop nio we wy co fy wa nie aku mu la to -
rów jed no ra zo we go użyt ku.
Jed nak sa me roz po rzą dze nia i dy rek ty wy nie wy star czą. Sku tecz na wal ka z pla sti ko wy mi śmie cia mi oraz nad mier -
nym kon sump cjo ni zmem po wie dzie się tyl ko wte dy gdy wszy scy po trak tu je my ją prio ry te to wo. Mu si my co raz sku -
tecz niej se gre go wać od pa dy, a na sze wy bo ry za ku po we po win no po prze dzać do kład ne za sta no wie nie. 

Ży czę zdro wia i opty mi zmu.

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:

Koparko-ładowarka CAT 444Ma 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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WYDARZENIA

Tar gi GRREN AREA SHOW to świet na oka zja dla firm z sek to ra
ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi ogrod ni czych oraz ko mu nal nych
do za pre zen to wa nia ofer ty na ko lej ny se zon. Po dob nie jak
przed ro kiem miej scem wy da rze nia bę dzie te ren To ru Wy ści -
gów Kon nych na war szaw skim Słu żew cu.
Pierw sza edy cja spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem za -
rów no za rząd ców zie le nią miej ską, jak i firm wy ko naw czych
oraz pry wat nych in we sto rów. Wśród nich by li ho te la rze, wła -
ści cie le róż no rod nych te re nów re kre acyj nych oraz licz na rze -
sza ar chi tek tów kra jo bra zu.

– W nad cho dzą cej edy cji za le ży nam na roz sze rze niu tej gru py
o pro fe sjo na li stów zaj mu ją cych się pie lę gna cją te re nów cmen -
tar nych, obiek tów spor to wych ty pu bo iska i sta dio ny czy sto ki
nar ciar skie oraz kup ców z za gra ni cy. Pla nu je my tak że je den
dzień otwar ty dla klien tów pry wat nych – in for mu je Pau li na Ma -
niec ka, dy rek tor pro jek tu Gre en Area Show. – Dzień dla sze ro -
kiej pu blicz no ści jest od po wie dzią na su ge stie wy staw ców
po pierw szej edy cji, któ rzy zwró ci li uwa gę, że pre zen ta cja ma -
szyn i urzą dzeń w trak cie pra cy, to te mat in te re su ją cy tak że
klien tów de ta licz nych – do da je. 
Wśród wy staw ców te go rocz nej edy cji moż na zna leźć li de rów
te go sek to ra go spo dar ki. Więk szość z nich uczest ni czy ła w tar -
gach tak że przed ro kiem i po zy tyw ne wra że nia za wa ży ły
na po now nym uczest nic twie.
– AL-KO, AVANT, HONDA, HUSQVARNA, ISEKI, JOHN DEERE,
KUBOTA, MAKITA, OLEO-MAC, STIGA czy TORO to tyl ko kil ka
ma rek, któ re za ufa ły nam przy pierw szej edy cji – wy mie nia Pau -
li na Ma niec ka. – Wszy scy wy staw cy zgod nie pod kre śla li, że for -
ma pre zen ta cji ma szyn w cza sie pra cy jest dla nich naja trak cyj -
niej sza, gdyż za chę ca klien tów do więk szej in te rak cji z przed sta -
wi cie la mi firm i tym sa mym pro wa dzi do na wią za nia kon tak tów,
któ re czę ściej koń czą się trans ak cją sprze da żo wą – pod kre śla. 
Po nad po ło wa zwie dza ją cych po przed niej edy cji pod kre śla ła, że
przy je cha ła na tar gi, aby zo ba czyć no wo ści ryn ko we i za po znać
się z naj now szy mi tren da mi w tej bran ży. Z pew no ścią nie za wio -
dą się tak że w tym ro ku, gdyż wie lu wy staw ców za po wia da pre -

mie ro we po ka zy. Do ich pre zen ta cji za chę ci na pew no kon kurs
o Zło ty Me dal MTP, na gra dza ją cy in no wa cyj ne pro duk ty, któ re
wy róż nia ją się pod wzglę dem za sto so wa nych roz wią zań i tym
sa mym wy zna cza ją tren dy w bran ży. – Na dru gim miej scu zna -
lazł się kon takt z bez po śred nim do staw cą, dla te go rów nież w tym
ro ku bę dzie my kła dli na cisk na to, aby umoż li wić na wią za nie kon -
tak tów biz ne so wych – pod kre śla Pau li na Ma niec ka.

W ra mach Tar gów GREEN AREA SHOW od bę dzie się II Fo rum
Za rząd cy Zie le ni, któ re wzo rem ubie głej edy cji zo sta nie przy go -
to wa ne we współ pra cy z wy daw nic twem Abrys. W tym ro ku od -
bę dzie się w roz sze rzo nej dwu dnio wej wer sji. Po łą czy ona me -
ry to rycz ną kon fe ren cję, warsz ta ty i kon sul ta cje ze spe cja li sta mi
oraz spo tka nie umoż li wia ją ce ne twor king mię dzy wy staw ca mi,
a za rząd ca mi zie le ni oraz przed sta wi cie la mi za kła dów ko mu nal -
nych. W pro gra mie prze wi dzia ne jest tak że spo tka nie dla top
de ale rów, do ty czą ce ak tu al nych te ma tów zwią za nych z pie lę -
gna cja zie le ni w prze strze niach pu blicz nych oraz pry wat nych. 
Dzię ki obec no ści i za an ga żo wa niu to po wych ma rek oraz li de -
rów bran ży GREEN AREA SHOW ma szan sę na roz wój i mia no
jed ne go z naj bar dziej klu czo wych wy da rzeń w bran ży ogrod ni -
czej oraz ko mu nal nej w na szym kra ju, szcze gól nie w sek to rze
ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi. 

www.gashow.pl

Je dy ny w Pol sce ta ki show 
Tar gi GREEN AREA SHOW to no we wy da rze nie w bran ży ogrod ni czej i ko mu nal nej kie ro wa -
ne do pro fe sjo na li stów. Druga jego edy cja od bę dzie się od 10 do 12 wrze śnia w War sza wie.
Naj więk szym atu tem im pre zy są dy na micz ne po ka zy ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi ogrod ni -
czych oraz ko mu nal nych w cza sie pra cy. Chociaż ta ka for mu ła pre zen ta cji od lat cie szy się
uzna niem na świe cie, w Pol sce do tychczas jej bra ko wa ło. 
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Mię dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Śro do wi ska POLECO przy cią -
ga ją do Po zna nia ty sią ce osób za in te re so wa nych róż ny mi
aspek ta mi ochro ny kli ma tu, zrów no wa żo ne go roz wo ju i go -
spo dar ki ko mu nal nej. Z ko lei tar gi GREENPOWER gro ma dzą
w jed nym miej scu i cza sie przed sta wi cie li wszyst kich sek to rów
od na wial nych źró deł ener gii. W tym ro ku postanowiono, że
oba wy da rze nia od bę dą się rów no le gle.
Pod czas POLECO przed sta wia ne są naj now sze pro gra my i re -
gu la cje praw ne, pre zen to wa ne są no we roz wią za nia sys te mo -
we, a tak że oma wia ne kie run ki roz wo ju bran ży. To w Po zna niu
przed sta wi cie le biz ne su, po li ty ki i na uki dys ku tu ją na
tematy naj bar dziej nur tu ją ce te n sek to r. 

– Kom plek so wa ofer ta pre zen to wa na przez wy staw ców z Pol ski
i za gra ni cy to prze gląd naj now szych eko lo gicz nych tren dów
i usług oraz tech no lo gicz nych no wi nek dla firm zwią za nych
z bran żą, ale tak że róż nych ga łę zi prze my słu i przed się biorstw
uwzględ nia ją cych w swo jej dzia łal no ści aspek ty śro do wi sko we
– wy ja śnia Pau li na Pie trzak, dy rek tor tar gów POLECO. – No wo -
ścią te go rocz nej edy cji POLECO bę dzie stre fa spo tkań B2B
czy li bu si ness to bu si ness, w któ rej od bę dą się bez po śred nie
spo tka nia kon tra hen tów z przed sta wi cie la mi pro du cen tów, dys -
try bu to rów oraz do staw ców roz wią zań dla ochro ny śro do wi ska
– do da je Pau li na Pie trzak. 
GREENPOWER to do bra oka zja, by po znać ryn ko we ten den -
cje, wy mie nić prak tycz ne spo strze że nia, do wie dzieć się,
przed ja ki mi wy zwa nia mi i moż li wo ścia mi stoi bran ża OZE.
Eks po zy cja tar gów obej mu je: pro duk ty, usłu gi i roz wią za nia
z za kre su ener gii sło necz nej, wia tro wej, wod nej, bio ma sy, bio -
pa liw, elek tro mo bil no ści oraz tech no lo gii ener go osz częd nych.
– GREENPOWER to plat for ma umoż li wia ją ca zdo by cie wie dzy
na te mat in no wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych i tech no lo -
gicz nych zwią za nych z OZE. To tak że miej sce spo tka nia eks -
per tów z prak ty ka mi – wyraża przekonanie Mar cin Go ry nia, dy -
rek tor tar gów GREENPOWER. 
POLECO to pre zen ta cja roz wią zań dla przed się biorstw z róż -
nych ga łę zi prze my słu. Oprócz kom plek so wej ofer ty z za kre su
ochro ny śro do wi ska, zrów no wa żo ne go roz wo ju, tech ni ki ko mu -

nal nej, go spo dar ki wod no -ście ko wej pre zen to wa ne są naj now -
sze roz wią za nia dla smart ci ty. POLECO jest rów nież miej scem
dla osób szu ka ją cych urzą dzeń i sys te mów słu żą cych za cho -
wa niu czy sto ści w prze strze niach miej skich oraz gmi nach.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że Tar gi POLECO oraz GREENPOWER
są istot nym miej scem spo tkań eks per tów. To wa rzy szą im licz -
ne kon fe ren cje, szko le nia i de ba ty. Rów nież w tym ro ku nie za -
brak nie te ma tów naj bar dziej nur tu ją cych bran że. Ofer ta wy sta -
wien ni cza zo sta nie wzbo ga co na przez spe cja li stycz ne se mi na -
ria, spo tka nia bran żo we czy też kon sul ta cje i po ra dy na sto -
iskach eks perc kich.
Biz ne so wa struk tu ra uczest ni ków wy raź nie prze kła da się
na no we re la cje in we stor skie. W tar gach GREENPOWER
uczest ni czą in we sto rzy, de we lo pe rzy, in sta la to rzy, a tak że pro -
jek tan ci in sta la cji. Wy da rze nie na sta łe wpi sa ło się w ka len darz
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych, wła ści cie li ho te li,
ośrod ków wy po czyn ko wych, szpi ta li, go spo darstw rol nych,
a tak że za rząd ców bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej. 

Tar gi POLECO są naj waż niej szym miej scem spo tkań przed sta -
wi cie li in sty tu cji le gi sla cyj nych, sa mo rzą dów, re pre zen tan tów
świa ta biz ne su, na uki i edu ka cji bez po śred nio zwią za nych
z bran żą ochro ny śro do wi ska, go spo dar ką ko mu nal ną i zrów -
no wa żo nym roz wo jem. Tar gi od wie dza ją przed sta wi cie le
przed się biorstw m. in.: go spo dar ki ko mu nal nej, go spo dar ki
od pa da mi, ener ge tycz nych, cie płow ni czych i wo do cią go wych,
a tak że utrzy ma nia zie le ni miej skiej. W tar gach uczest ni czą za -
in te re so wa ni wpro wa dze niem ener go osz częd nych i eko lo gicz -
nych roz wią zań za rząd cy: spół dziel ni, wspól not miesz ka nio -
wych i bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej.
Rów no cze śnie z tar ga mi POLECO i GREENPOWER od bę dzie
się jesz cze jed na im pre za – Eco -Trends. Jest to wy da rze nie
pro eko lo gicz ne sku pia ją ce przed sta wi cie li rzą du, sa mo rzą -
dów, or ga ni za cji po za rzą do wych (NGO), start -upów, du żych
spo łecz nie od po wie dzial nych ma rek, pa sjo na tów idei zrów no -
wa żo ne go roz wo ju oraz wszyst kie gru py spo łecz ne. Głów nym
ce lem wy da rze nia Eco -Trends jest po pu la ry za cja po staw pro -
eko lo gicz nych za rów no w biz ne sie, jak i ży ciu co dzien nym. 

WYDARZENIA
www.po le co.pl

POLECO z roz bu do wa ną ofer tą OZE
Kom plek so wa ofer ta roz wią zań dla ochro ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju, pre zen to -
wa na pod czas tar gów POLECO, zo sta nie po więk szo na o ofer tę od na wial nych źró deł ener gii.
Tar gi GREENPOWER i POLECO od bę dą się w tym sa mym ter mi nie – 21-23.10.2020.
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Ma low ni cze ru iny zam ku, gdzie pra co wa ła E10 e,
le żą w sa mym cen trum Říčan, a ich hi sto ria się ga
dru giej po ło wy XIII w. Po wstęp nej oce nie sta no -
wi ska przez ar che olo gów ope ra tor ko par ki z za si -
la niem aku mu la to ro wym E10 e miał przed so bą ja -
sny cel – po móc zna leźć fo sę zam ko wą oraz in ne
cen ne zna le zi ska, któ re po zwo li ły by okre ślić wy -
mia ry pier wot ne go zam ku. Wy ma ga ło to szcze -
gó ło wych ba dań w ogro dzie jed ne go z bu dyn ków
przy le głych do ru in zam ku. Za da nie po le ga ło

na utwo rze niu głów ne go wy ko pu son da żo we go
o dłu go ści 57 m i dru gie go wy ko pu po twier dza ją -
ce go o dłu go ści 16 m.
Pra cę wy ko ny wał do świad czo ny ope ra tor ma szyn
Bob cat, Tomáš Mrkvička, któ ry po wie dział – Wy ko -
py te są wy jąt ko we i wy ma ga ją naj wyż szej uwa gi.
Gle bę trze ba usu wać do słow nie cen ty metr po cen -
ty me trze. Przy po mi na to skro ba nie ma sła no żem.
Przy pra cach, gdzie bar dzo waż ne jest, aby nie
uszko dzić te go, co mo gło by się znaj do wać w wy -
ko pie, wy czu cie ope ra to ra jest nie odzow ne. Aby
mieć pew ność, że żad ne zna le zi ska ar che olo gicz -
ne nie ule gną uszko dze niu, przed pra cą z łyż ki
usu nię to zę by. Na szczę ście po wierzch nia ba da -
ne go ob sza ru nie by ła zbyt twar da, co po zwa la ło
na sto so wa nie tej de li kat nej tech ni ki.
Oka za ło się, że ar che olo go wie mie li ra cję, za cho wu -
jąc ostroż ność. Już po kil ku go dzi nach pra cy E10 e
od kry ła miej sce, gdzie gle ba mie sza ła się z pier wot -
ny mi mu ra mi zam ku. Na tych miast prze rwa no ko pa -
nie i we zwa no spe cja li stów z miej sco we go mu zeum,
aby do kład niej zba da li sta no wi sko. Z za sko cze niem
stwier dzi li, że E10e od kry ła po zo sta ło ści po daw nej
piw ni cy. – Piw ni ca mo że mieć na wet 500 lat – mó wi
Jan Bo ukal, hi sto ryk z Mu zeum w Říčanach.
Cho ciaż ko par ka wa ży tyl ko jed ną to nę, a jej ma -
sa jest rów no mier nie roz ło żo na na ca łych gą sie ni -

ŻYCIE W MIEŚCIE
.

Mi ni ko par ka Bob cat E10 e 
po ma ga od kryć ar che olo gicz ne ta jem ni ce
No wa mi ni ko par ka Bob cat E10 e, pierw sza na świe cie te go ty pu ma szy na z na pę dem aku mu la -
to ro wym w ka te go rii ma szyn jed no to no wych i lżej szych, zo sta ła wy bra na, ze wzglę du na ni ski
po ziom ha ła su i ze ro we emi sje za nie czysz czeń, do pra cy na pre sti żo wym sta no wi sku ar che olo -
gicz nym przy ba da niu ru in zam ku w mie ście Říčany w po bli żu cze skiej Pra gi.

a Ma low ni cze ru iny zam ku
z dru giej po ło wy XIII w.

s Na stanowisku praca idzie
pełną parą. W tle
historyczny zamek.
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cach, po od kry ciu piw ni cy zde cy do wa no, że zo -
sta ną wy ko na ne ręcz nie przez Ar che olo gów. Ja -
ko że skle pie nie piw ni cy znaj do wa ło się tyl ko kil -
ka dzie siąt cen ty me trów pod po wierzch nią, ist nia -
ło re al ne za gro że nie, że się za wa li. Dla te go Bob -
cat E10 e da lej kon ty nu owa ła pra cę przy wy ko pie
son da żo wym w in nym ob sza rze sta no wi ska. 
– Bio rąc pod uwa gę od kry cie sta ro daw nej piw ni -
cy, uży cie jed no to no wej ko par ki ob słu gi wa nej
przez do świad czo ne go ope ra to ra oka za ło się traf -
ną de cy zją”– po wie dział Petr Frank z Urzę du Mia -
sta Říčany. – Cie szy my się, że ja ko pierw si w Re -
pu bli ce Cze skiej ma my oka zję wy pró bo wać ze ro -
emi syj ną ko par kę z za si la niem aku mu la to ro wym.
Po nad to moż li wość bez pro ble mo wej ko mu ni ka cji
po mię dzy eks per ta mi pod czas wy ko pów, na co
po zwa lał ni ski po ziom ha ła su ma szy ny, oka za ła
się bar dzo przy dat na. Za kła dam, że co raz czę ściej
bę dzie my wi dzieć ma szy ny elek trycz ne pra cu ją ce
w cen trum miast i wio sek.
Elek tro mo bil ność i re duk cja emi sji to obec nie
bar dzo istot ne kwe stie na ca łym świe cie, dla te go
w ma szy nach bu dow la nych za czy na wpro wa -
dzać się al ter na tyw ne źró dła na pę du. Fir ma Bob -
cat jest jed nym z pio nie rów te go tren du w bran ży.
Za kres za sto so wań dla te go ty pu ko par ki jest sze -
ro ki – cho ciaż prze zna czo na jest głów nie do prac
wy bu rze nio wych w bu dyn kach. Jest ide al na
do wie lu in nych ob sza rów, gdzie wy ma ga ne są
ze ro wa emi sja i ni ski po ziom ha ła su. Mo gą to być
pra ce bu dow la ne i re no wa cyj ne w cen trach
miast, pra ce noc ne lub w miej scach wy ma ga ją -
cych ni skie go po zio mu ha ła su, ta kich jak szko ły,
szpi ta le, cen tra han dlo we, itp. 
Bob cat E10 e jest pierw szą na świe cie jed no to no -
wą mi ni ko par ką z za si la niem aku mu la to ro wym łą -
czą cą ze ro wą emi sję za nie czysz czeń, ni ski po -
ziom ha ła su, oraz sze ro kość za le d wie 71 cm,
dzię ki cze mu moż na nią prze je chać przez drzwi
lub uno sić pod no śni kiem. Ko par ka jest wy po sa -
żo na w no wo cze sny aku mu la tor li to wo -jo no wy
nie wy ma ga ją cy kon ser wa cji, z za awan so wa nym
sys te mem ste ro wa nia, aby od po wia da ła wy mia - ra mi stan dar do wym ma szy nom i za pew nia ła ze -

ro wy ob rys ob ro tu (ZTS).
Bob cat E10 e mo że pra co wać do pię ciu go dzin
na jed nym ła do wa niu, w za leż no ści od za sto so -
wań. Dzię ki za sto so wa niu opcjo nal nej ze wnętrz -
nej tur bo ła do war ki 400 V aku mu la tor moż na na ła -
do wać do 80% po jem no ści w cza sie krót szym niż
dwie go dzi ny. Dzię ki te mu E1 0e mo że pra co wać
ca ły dzień ro bo czy przy za cho wa niu nor mal nych
przerw. Aku mu la tor moż na rów nież ła do wać
przez noc wbu do wa ną ła do war ką sie cio wą 230 V.
Ró bert Husár, dy rek tor ds. li nii mi ni ko pa rek w Do -
osan Bob cat EMEA, po wie dział – E1 0e to tyl ko po -
czą tek na szych wy sił ków, aby roz sze rzyć na szą
ofer tę ma szyn o al ter na tyw nym na pę dzie. Klien ci
rów nież w przy szło ści mo gą się spo dzie wać za -
awan so wa nych in no wa cji, jak rów nież uwzględ nie -
nia in nych li nii ma szyn, ta kich jak ła do war ki o ste -
ro wa niu bur to wym oraz ła do war ki gą sie ni co we.

www.bobcat.com

a Ar che olo go wie i przed sta -
wi cie le władz mia sta do ko -
nu ją ostat nich oglę dzin hi -
sto rycz ne go ob sza ru.

s Po kilku godzinach
ciężkiego kopania
pracujących czeka
niespodzianka, Bobcat
E10e odkrywa nieznaną
podziemną komorę

f Pod zie mia ba da spe cjal -
na ka me ra – wej ście jest
bar dzo do brze „strze żo ne”

f Tomáš Mrkvička pro wa dzą -
cy po kaz ma szyn Bob cat,
ostroż nie roz po czy na pra ce 
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– Ubie gły rok był szcze gól ny dla Pro na ru, gdyż fir ma ob -
cho dzi ła trzydziestole cie ist nie nia. Trze ba przy znać, że te
la ta nie zo sta ły zmar no wa ne. Co spra wi ło, że na pod la -
skiej pro win cji po wsta ła po tęż na fir ma, któ ra z po wo dze -
niem kon ku ru je na świa to wych ryn kach?
– Przede wszyst kim wy trwa łe dą że nie do wy zna czo ne go ce lu,
wspar te sys te ma tycz ną pra cą oraz wi zja pre ze sa Ser giu sza
Mar ty niu ka, któ ry od po cząt ku wie rzył, że trans for ma cja ustro -
jo wa w Pol sce otwie ra szan se dla lu dzi kre atyw nych, z po my -
słem na biz nes. Na to miast fakt, że dzia ło się to na Pod la siu,
był na wet na szym atu tem, gdyż w po cząt ko wym okre sie waż -
ną ro lę ode gra ła bli skość gra ni cy. Pre zes Ser giusz Mar ty niuk
czę sto po wta rza, że po cząt ki Pro na ru przy pa dły na od po wied -
ni czas i to po mo gło w od nie sie niu suk ce su, ale oczy wi ście
trze ba by ło nada rza ją cą się oka zję od po wied nio wy ko rzy stać.

– Jak Wam się uda ło osią gnąć ta ki suk ces bez udzia łu ob ce -
go ka pi ta łu czy ka pi ta łu ak cyj ne go. Skąd bra li ście pie nią dze
na ko lej ne in we sty cje?
– Jak wia do mo po cząt ki Pro na ru zwią za ne by ły z han dlem
i na ko rzyst nych trans ak cjach fir ma za ro bi ła pierw sze pie nią -
dze, któ re in we sto wa li śmy. Rów no le gle po wsta wał mon taż cią -
gni ków w któ rym przez wszyst kie la ta na sza fir ma wy pro du ko -
wa ła ich bli sko sto ty się cy sztuk. Dal szym eta pem roz wo ju fir -
my by ło stwo rze nie wy dzia łu kół tar czo wych, któ ry roz po czął
swo ją dzia łal ność w ro ku 1997. Obec nie pro du ko wa ne w nim
fel gi sta wia ją nas w gro nie świa to wych li de rów te go asor ty -
men tu. A ko lej nym kro kiem by ła pro duk cja przy czep rol ni -
czych. Tu tak że za li cza my się do li de rów, a co dru ga przy cze -
pa sprze da na w Pol sce jest na szej pro duk cji. In we sty cje te roz -
wi ja ły się do sko na le i do szli śmy do mo men tu, w któ rym na le -
ża ło zde cy do wać o dal szej przy szło ści. Wte dy za pa dła de cy zja
o bu do wie fa bry ki ma szyn ko mu nal nych oraz re cy klin go wych
w Sie mia ty czach i w ro ku 2011 na stą pi ło jej otwar cie.

– Co spo wo do wa ło za in te re so wa nie się bran żą re cy klin go wą?
Prze cież przez kil ka na ście lat Pro nar ko ja rzo ny był głów nie
z rol nic twem i osią gnę li ście w tej bran ży wy mier ne suk ce sy.

– Wiel ki wpływ mia ła wi zja na sze go pre ze sa, któ ry w bran ży re -
cy klin go wej wi dział przy szłość. To się zresz tą szyb ko po twier -
dzi ło. Przy po mnę, że był to czas, w któ rym sto su nek do eko lo -
gii, w tym go spo dar ki od pa do wej stał się jed nym z klu czo wych
pro ble mów, z któ rym mie rzy ły się go spo dar ki ca łe go świa ta.
Oka za ło się, że no we re gu la cje wy ma ga ją sto so wa nia spe cja li -
stycz nych tech no lo gii, w tym ma szyn i urzą dzeń, któ re my już
pro du ko wa li śmy. Chciał bym do dać, że dzia ła nia zwią za ne
z ochro ną śro do wi ska po dyk to wa ne są nie tyl ko mo de lem biz -
ne so wym, ale wy ni ka ją tak że z racji na sze go głę bo kie go prze -
ko na nia o ich ko niecz no ści. 

– To nie dzi wi, wszak na wet sie dzi ba Pro na ru mie ści się
na skra ju Pusz czy Bia ło wie skiej. Czy są siedz two tak uni ka to -
we go ob sza ru po ma ga w biz ne sie? 
– Ta ka lo ka li za cja to dar, ale przede wszyst kim wiel ka od po wie -
dzial ność za za cho wa nie na tu ral ne go dzie dzic twa tak że dla przy -
szłych po ko leń. To mię dzy in ny mi z ta kich po bu dek wła dze fir my
dal szy roz wój i eks pan sję na świa to we ryn ki wią żą wła śnie z sze -
ro ko ro zu mia ną eko lo gią. Już te raz więk szość pro duk tów opusz -
cza ją cych fa bry ki Pro na ru do sko na le wpi su je się w ten trend. 

– W ochro nę śro do wi ska do sko na le wpi su je się stra te gia Unii
Eu ro pej skiej za le ca ją ca szyb kie wpro wa dze nie go spo dar ki
cyr ku lar nej. Ja ką ro lę mo że ode grać na tym po lu Pro nar?
– W na szym przy pad ku wpi su je my się nie tyl ko w stra te gię eu ro -
pej ską, ale tak że świa to wą, gdyż je ste śmy fir mą o glo bal nym za -
się gu. My ślę, że już obec nie od gry wa my w tym nie po śled nią ro lę,
gdyż pro du ku je my kom plet ne sys te my wy ko rzy sty wa ne w GOZ.
Klien ci mo gą wy bie rać z sze ro kiej ga my roz drab nia czy, prze sie -
wa czy i se pa ra to rów. Bez pro ble mu po ra dzą so bie one z każ dym
od pa dem i przy go tu ją go al bo bez po śred nio do po now ne go uży -
cia, al bo do dal szej ob rób ki. Chcąc uła twić klien tom uzy ska nie
mak sy mal nych efek tów pro jek tu je my oraz wy ko nu je my kom plet -
ne li nie re cy klin go we. Mo gą być one zło żo ne z kil ku bądź kil ku na -
stu ma szyn, a war to do dać, że ich eko lo gicz na war tość nie wy pły -
wa je dy nie z prze zna cze nia, ale tak że z za sto so wa nych tech no lo -
gii. Wie le ma szyn ma bo wiem al ter na tyw ny na pęd elek trycz ny,

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Wojciechem Klepackim, 
kierownikiem handlu krajowego w sekcji
recyklingowej i komunalnej Pronaru.

Z Podlasia 
na podbój świata
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inne wyposażone w silniki spalinowe spełniają naj now sze nor my
emi sji spa lin. Staramy się, by wy ko nywać maszyny z ma te ria łów
na da ją cych się do po now ne go wy ko rzy sta nia. 

– Wra ca jąc do stra te gii Pro na ru. Czy ro sną ca ro la re cy klin gu
ozna cza, że sku pi cie się wy łącz nie w tej dzie dzi nie? 
– W cza sie po nad trzydziestolet niej dzia łal no ści Pro na ru świa to wą
go spo dar kę do tknę ło kil ka więk szych lub mniej szych kry zy sów.
W ich wy ni ku wie le przed się biorstw al bo zban kru to wa ło, al bo po -
nio sło stra ty, któ re moc no za chwia ły ich po zy cją. Tym cza sem my
nie tyl ko funk cjo no wa li śmy bez za kłó ceń, ale wręcz wzmac nia li śmy
swo ją po zy cję. To po ka zu je, że na sza stra te gia do sko na le się
spraw dza, a jej głów ne za ło że nia pre zen tu je tak że na sze lo go. Trzy
wek to ry – prze cię te na ukos li nie po ka zu ją nie skoń czo ność. Wek to -
ry roz cho dzą się w róż nych kie run kach – tak jak róż no rod ność na -
szej pro duk cji. Na wet je śli jed na dzie dzi na prze ży wa gor sze chwi le,
to po zo sta łe wspie ra ją fir mę w bez piecz nym po ło że niu. 

– Ekspansja Pronaru na rynki zagraniczne jest im po nu ją ca.
Z ja ki mi pro duk ta mi wią że cie tu naj więk sze na dzie je? 
– Eks port to je den z prio ry te to wych ce lów Pro na ru. Dla te go
od wie lu lat sys te ma tycz nie roz wi ja my na szą sieć sprze da ży i sta -
le otwie ra my ko lej ne przed sta wi ciel stwa. W efek cie je ste śmy
obec ni w po nad 70 kra jach roz sia nych nie mal na wszyst kich kon -
ty nen tach. Sprze da je my tam za rów no pro duk ty wy ko rzy sty wa ne
przez rol ni ków, jak i fir my re cy klin go we. W przy pad ku rol nic twa
na szym sztan da ro wy mi pro duk ta mi są przy cze py, któ re są chęt -
nie ku po wa ne w kra jach obu Ame ryk, ale tak że przez rol ni ków
z Azji i Afry ki oraz Au stra lii. Po dob nie jest z pro du ko wa ny mi przez
Pro nar ko ła mi, któ re tra fia ją prak tycz nie do fa bryk wszyst kich
czo ło wych pro du cen tów po jaz dów. Dzie je się tak, gdyż na sza
ofer ta speł nia nie tyl ko eu ro pej skie stan dar dy, uzy ska li śmy też
nie zbęd ne cer ty fi ka ty po zwa la ją ce je sprze da wać w po zo sta łych
czę ściach świa ta. W efek cie na sza mar ka jest roz po zna wal na
na ca łym glo bie i sys te ma tycz nie umac nia my na szą po zy cję. 

– Kon tak ty z za gra nicz ny mi part ne ra mi uła twia za pew ne wła -
sne lot ni sko, któ re już od kil ku lat znaj du je się na te re nie fa -
bry ki. Czy we współ cze snym świe cie szyb kość re ak cji, po dej -
mo wa nia de cy zji ma prio ry te to we zna cze nie? 
– De cy zja o bu do wie lot ni ska i kup na sa mo lo tów oraz śmi -
głow ców nie by ła po dyk to wa na chę cią za im po no wa nia in nym,
ale by ło prze my śla ną de cy zją biz ne so wą. W dzi siej szym świe -
cie czę sto wy gry wa ten, któ ry jest w sta nie po dej mo wać szyb -
kie de cy zje, ale też za gwa ran to wać ter mi no wość i szyb ką ich
re ali za cję. Jak już wspo mnia łem je ste śmy glo bal ną fir mą dzia -
ła ją cą na wie lu od le głych od Pol ski ryn kach. Po za tym bie rze -
my udział w im pre zach tar go wych, któ re od by wa ją się w róż -
nych, czę sto bar dzo od le głych czę ściach świa ta. Rów nie waż -
ne jest, że na si kon tra hen ci mo gą przy le cieć bez po śred nio
do nas, gdyż oni tak że ce nią swój czas. Bar dzo czę sto sa mo lo -
ty słu żą też na szym eki pom ser wi so wym do szyb kie go do wie -
zie nia czę ści za mien nych lub uru cho mie nia ma szyn. 

– Pod czas ju bi le uszo wych uro czy sto ści pre zes Ser giusz Mar -
ty niuk wie lo krot nie pod kre ślał, że suk ces był by nie moż li wy

bez za an ga żo wa nia wszyst kich pra cow ni ków. Czym się kie ru -
je cie w do bo rze ka dry?
– W ośmiu fa bry kach Pro na ru pra cu je bli sko 2.300 pra cow ni ków.
Przy oka zji chciał bym do dać, że w obec nej sy tu acji, gdy wie le firm
już re du ku je, lub wkrót ce za mie rza re du ko wać stan za trud nie nia,
my wprost prze ciw nie pro wa dzi my na bór ko lej nych pra cow ni ków.
Oczy wi ście nie za trud nia my każ de go. Na sze wy ma ga nia są du że,
gdyż za trud nia my tyl ko te oso by, któ re rze czy wi ście uwa ża my
za war to ścio we. Tu taj nie mo że być przy pad ku. Mu szą to być oso -
by wy kształ co ne, ze zna jo mo ścią ję zy ka ob ce go. Za pew nia my im
pra cę w sta bil nej fir mie. W efek cie ka drę two rzą dziś wy so kiej kla -
sy spe cja li ści. Wie lu z nich zwią za ło się z Pro na rem od po cząt ku
za wo do wej ka rie ry, a są i ta cy, któ rzy pra cu ją w fir mie od pierw -
szych dni jej dzia łal no ści. Lo jal ność fir ma na gra dza sta bil nym
miej scem pra cy oraz moż li wo ścią pod no sze nia kwa li fi ka cji. 

– Pre zes Ser giusz Mar ty niuk pod kre śla, że chęt nie współ pra cu -
je cie z na ukow ca mi, wyż szy mi uczel nia mi i in sty tu ta mi ba daw -
czy mi. Ale też dba cie o wła sne za ple cze. Czy to się opła ca?
– Szcze rze mó wiąc trud no jest mi wy obra zić moż li wość roz wo ju
bez po sia da nia wła sne go, roz wi nię te go za ple cza na uko we go.
Dla te go nie ża łu jąc środ ków zbu do wa li śmy w Na rwi Cen trum Ba -
daw czo Roz wo jo we. Pra cu je w nim ka dra 180 kon struk to rów,
któ rych wspo ma ga ją no wo cze sne urzą dze nia tech no lo gicz ne,
m.in. wy ci nar ki la se ro we i dru kar ki 3D. Ko rzy sta my też ze współ -
pra cy z czo ło wy mi pol ski mi ośrod ka mi na uko wy mi. Dziś je że li
ktoś chce być kon ku ren cyj ny, to mu si pro wa dzić ba da nia. I choć
ba da nia nie zwra ca ją się od ra zu, to bez nich na pew no nie by li -
by śmy w tym miej scu, w któ rym obec nie się znaj du je my.

– A jak kry zys zwią za ny z pan de mią ko ro na wi ru sa wpły wa na
Wa sze in we sty cje? Czy w obec nej sy tu acji bę dą kon ty nu owa ne? 
– Wła śnie w ostat nim cza sie za koń czy li śmy bu do wę no we go
obiek tu biu ro we go, w któ rym pra cu je bli sko 150 osób. Po za
tym pra cu je my bez przerw, z ta ką sa mą in ten syw no ścią, jak
przed pan de mią. Tak jak wspo mnia łem nie my śli my o ogra ni -
cza niu pro duk cji, a wręcz prze ciw nie o jej zwięk sza niu. To sa -
mo do ty czy na szych pla nów in we sty cyj nych. Te raz chy ba naj le -
piej wi dać jak da le ko wzrocz na oka za ła się na sza stra te gia za -
kła da ją ca unie za leż nie nie się od do staw ców, zwłasz cza tych
za gra nicz nych. Skra ca nie łań cu cha do staw, o któ rym te raz tak
du żo się mó wi, my re ali zu je my już od wie lu lat. Prze cież lo ka li -
za cja na szych fa bryk nie jest dzie łem przy pad ku. Roz miesz czo -
ne są bli sko sie bie, w ta ki spo sób, aby w opty mal nie wy ko rzy -
sty wa ły nasz po ten cjał. W efek cie pro duk cja opar ta jest w du żej
mie rze na wła snych pod ze spo łach i prze kła da się nie tyl ko
na sze ro ką do stęp ność ma szyn, ale też płyn ność do staw.
Po pro stu zbie ra my te raz owo ce wcze śniej szych de cy zji. Sys te -
ma tycz nie bu do wa na przez trzy de ka dy ba za pro duk cyj na oraz
kon se kwent ne in we sto wa nie w ka drę pra cow ni czą po zwo li ło
nam bły ska wicz nie przy sto so wać się do no wych re aliów po -
wodowanych wybuchem pan de mii ko ro na wi ru sa. W efek cie
wszyst kie na sze fa bry ki pra cu ją peł ną pa rą, bez prze sto jów
i na bie żą co re ali zu je my wszyst kie zo bo wią za nia.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Na le żą cy do gru py ma szyn „Smart Class” pod no -
śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E za bu do wa ny
zo stał na pod wo ziu sa mo cho du Ive co Da ily
o DMC 3,5 to ny w pod sta wo wym wy po sa że niu
fa brycz nym przy sto so wa nym do in sta la cji te -
go ro dza ju urzą dzeń. Umoż li wia w peł ni bez -
piecz ne wy ko ny wa nie za dań na wy so ko ści
się ga ją cej na wet sie dem na stu me trów.
Dzię ki te mu zna ko mi cie na da je się do pie lę -
gna cji ko ron drzew, ob słu gi ser wi so wej la -
tar ni ulicz nych czy wy mia ny re klam na bil l -
bo ar dach. Po jazd ma do pusz czal ną ma sę
cał ko wi tą po ni żej 3,5 to ny (do je go pro wa -
dze nia wy star czy pra wo jaz dy kat B), dzię -
ki cze mu moż na nim wje chać na pod ło ża

o mniej szej no śno ści, bez obaw o ich
uszko dze nie. Kosz za pew nia
udźwig 230 ki lo gra mów, co w zu -

peł no ści wy star cza do w peł ni
bez piecz nej pra cy jed nej oso by
i trans por to wa nia nie zbęd nych
na rzę dzi, na przy kład pi lar ki
do przy ci na nia ga łę zi.
In no wa cyj ność kon struk cji
pod no śni ka wy ni ka z za sto so -
wa nia me cha ni zmu prze gu -
bo we go ra mion ro bo czych
o spe cjal nej bu do wie. To

z pew no ścią naj bar dziej
cha rak te ry stycz ny pod -
ze spół urzą dze nia. Hy -
drau licz nie te le sko po -
wa ne ra mię wy się gni ka

z dwie ma sek cja mi wy su wa ne jest za po mo cą si -
łow ni ka hy drau licz ne go oraz ukła du cię gien łań -
cu cho wych. W me cha ni zmie te le sko po wa nia za -
sto so wa ne zo sta ły kloc ki śli zgo we z two rzy wa
sztucz ne go o bar dzo ni skim współ czyn ni ku tar -
cia. Kosz wy ko na ny z włók na szkla ne go ma wy -
mia ry (dł. x szer. x wys.) 1,4 x 0,85 x 1,1 me tra,
co za pew nia swo bod ne ru chy ope ra to ra bez
wzglę du na jego po stu rę czy gru by ubiór ro bo -
czy. Do dat ko wą zaletą jest  moż li wość ob rotu
ko sza w za kre sie ±90°.
Szcze gól na bu do wa ko sza i me cha ni zmu prze gu -
bo we go pod no śni ka oraz ide al ny sto su nek za się gu
ro bo cze go do sze ro ko ści roz sta wie nia pod pór po -
zwa la ma szy nie na pra cę w peł nej swo bo dzie ru -
chów. Wy god ny do stęp do ob słu gi wa nej lam py
ulicz nej czy przy ci na ne go drze wa za pew nia moż li -
wość ob ro tu pod sta wy wy się gni ka w za kre sie 370°.
Urzą dze nie wy po sa żo ne we w peł ni hy drau licz ny
sys tem pro por cjo nal ne go ste ro wa nia zo sta ło wy -
po sa żo ne w sys tem kon tro li udźwi gu, któ ry umoż li -
wia uzy ska nie opty mal ne go za się gu w sto sun ku
do ak tu al ne go ob cią że nia ko sza ro bo cze go.
Dźwi gnie ro bo cze za bez pie czo ne są przed przy -
pad ko wym wy chy le niem. Ope ra tor mo że ste ro -
wać pod no śni kiem z dwóch po zy cji – al bo bez -
po śred nio z ko sza ro bo cze go, al bo z miej sca
przy ko lum nie. Ste ro wa nie pod po ra mi po zwa -
la ją cy mi na skom pen so wa nie na chy le nia pod -
ło ża do 4,8° od by wa się z po zio mu grun tu.
Pod po ry moż na roz ło żyć na sze ro kość 2,98
me tra, co za pew nia mak sy mal ny wy sięg w po -
zio mie do 11,7 me tra.

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.graco.pl

Opty mal ny w miej skim śro do wi sku
Ulicz ki i za uł ki sta rych miast, alej ki par ko we, chod ni ki oraz ścież ki ro we ro we to

miej sca, w których z ra cji utrud nio ne go do stę pu pracować moż na tyl ko
korzystając ze spe cjal nie przy sto so wa ne go sprzę tu. W ta kich warunkach ide al nie

sprawdza się no wy pod no śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E.

z Ope ra tor w ko szu ma do dys po zy cji sys tem kon tro li sta bil no ści, ha ki
słu żą ce do mo co wa nia pa sów bez pie czeń stwa, ręcz ny pa nel ste ro wa -
nia do awa ryj ne go opusz cze nia pod no śni ka, awa ryj ną ręcz ną pom pę
hy drau licz ną i oczy wi ście przy cisk słu żą cy do na tych mia sto we go za -
trzy ma nia urzą dze nia w przy pad ku nie bez pie czeń stwa
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www.energreen.it

Wa run ki, w któ rych mu szą dzia łać przed się bior cy, wy mu sza ją
sto so wa nia naj now szych ma szyn i tech no lo gii, gdyż tyl ko w ta -
kim wy pad ku bę dą w sta nie kon ku ro wać na co raz bar dziej wy -
ma ga ją cym ryn ku. Wy so kie kosz ty pra cy, trud no ści ze zna le -
zie niem wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków to pro ble my, z któ ry -
mi w ostat nich la tach bo ry ka ły się tak że pol skie fir my. Sku tecz -
nym spraw dzo nym le kiem jest sto so wa nie wy daj nych i uni wer -
sal nych ma szyn, któ re wy ko nu ją pra ce szyb ko, do kład nie,
a jed no cze śnie są zauto ma ty zo wa ne i wy ma ga ją tyl ko mi ni -

mal ne go za an ga żo wa nia czło wie ka. Ta kie wła śnie ma szy ny
i urzą dze nia ofe ru je wło ska fir ma Ener gre en, któ ra od 40 lat
pro du ku je pro fe sjo nal ne ma szy ny do utrzy ma nia zie le ni. Spe -
cja li za cja i sys te ma tycz ne udo sko na la nie swo ich pro duk tów
za owo co wa ło zdo by ciem po zy cji świa to we go li de ra w pro duk -
cji ma szyn ty pu ILF i ROBO, a ich za le ty do ce ni ło na ca łym
świe cie oko ło 2.000 użyt kow ni ków. Tak że w Pol sce w ostat nich
la tach dy na micz nie ro śnie za in te re so wa nie te go ro dza ju ma -
szy na mi. Do wo dem mo że być fakt, że o ile w ubie głym ro ku

– Mi mo pan de mii, już po pięciu mie sią cach na sze ob ro ty w po rów na niu z wy ni kiem osią gnię tym
w ca łym ro ku 2019 wzro sły o po nad 100.000 Eu ro – za uwa ża Ire ne usz Tom ków, re pre zen tu ją cy
Ener gre en w Pol sce. – Sko ko wy wzrost ob ro tów to wy nik wy mier nych ko rzy ści, ja kie przy no si
za kup na szych ma szyn oraz sze re gu te stów, któ re od by ły w ca łym kra ju – do da je.

Ma szy ny
Ener gre en
zdo by wa ją
Pol skę

c Ma szy ny Ener gre en se rii ROBO z po wo dze -
niem są wy ko rzy sty wa ne przez przed się bior -
stwa zaj mu ją ce się utrzy ma niem naj waż niej -
szych szla ków ko mu ni ka cyj nych na sze go kra ju
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w Pol sce nie zo sta ła sprze da na żad na ma szy na ty pu ILF to
w tym ro ku na byw ców zna la zły już dwie. O pierw szej pi sa li śmy
w po przed nim wy da niu Po śred ni ka Ko mu nal ne go, a już w ma -
ju klu czy ki ko lej nej tra fi ły do ma zo wiec kie go przed się bior stwa
Drwa lex – Wie sław Grzyb, któ re bę dzie wy ko rzy sty wać ją
do ko sze nie pa sów dro go wych i te re nów zie le ni. Wła ści ciel fir -
my zde cy do wał się na mo del ILF 1500 z 12-me tro wym za się -
giem ko sze nia, w wer sji Te le, któ ra ide al nie na da je się do ko -
sze nia po bo czy dro go wych. Za kup ma szy ny po prze dzi ły do -
kład ne te sty te re no we i to one utwier dzi ły Wie sła wa Grzy ba
w słusz no ści wy bo ru. Jed nak w rze czy wi stych wa run kach sa -
mo jezd na ma szy na wy się gni ko wa oka za ła się jesz cze lep sza,
a nie po rów ny wal na z in ny mi urzą dze nia mi wy daj ność skła nia
przed się bior cę do pla nów za ku pu ko lej nej ILF, tym ra zem

z siedemnastome tro wym za się giem ko sze nia. Dzię ki te mu ze -
staw dwóch ma szyn ILF uzu peł nio ny o zdal nie ste ro wa ny gą -
sie ni co wy po jazd RoboGREEN EVO bę dzie w sta nie za jed nym
prze jaz dem w stu pro cen tach sko sić każ de po bo cze dro go we. 
Za sięg ko sze nia to nie je dy ne atu ty ma szyn Ener gre en. Użyt -
kow ni cy chwa lą też ła twość ma new ro wa nia, któ rą za pew nia -
ją czte ry skręt ne ko ła i trzy try by jazdy, co pozwala prze miesz -
czać się naj bar dziej krę ty mi uli ca mi oraz le piej ma new ro wać
w trud nych wa run kach te re no wych. To jed na z prze wag ILF
nad tra dy cyj nym cią gni kiem, któ ry czę sto mu si w ta kich miej -
scach wy ko ny wać wie le po wta rza nych ma new rów, co wpły wa
na niż szą efek tyw ność pra cy. Po za tym czas i pie nią dze oszczę -
dza – dwu na sto me tro wy za sięg wy się gni ka oraz ob ra cal na gło -
wi ca, któ ra umoż li wia ko sze nie pod czas jaz dy do przo du i ty łu.
Na to miast ko sze nie cią gni kiem moż li we jest tyl ko w jed nym kie -
run ku. Pra cę w obu kie run kach uła twia re we la cyj na, ob ro to wa
ka bi na, któ ra za pew nia do sko na łą wi docz ność, a po zy cja pra cy
jest kom for to wa i bez piecz na dla zdro wia ope ra to ra. Jed nak naj -
waż niej sza jest nie osią gal na dla in nych ty pów ma szyn wy daj -
ność, gdyż jak wy ni ka z opi nii użyt kow ni ków, je den ILF z po wo -
dze niem mo że za stą pić na wet sze ściu pra cow ni ków. 
Wspo mnia na ka bi na to au tor skie dzie ło in ży nie rów Ener gre en.
Po za opa ten to wa nym sys te mem ob ro tu na lep szą efek tyw -
ność pra cy ope ra to ra wpły wa ją też ob szer ne prze szkle nia, wy -
daj na kli ma ty za cja oraz kom for to wy fo tel. Po za tym wszyst kie

ele men ty ste ru ją ce są er go no micz nie roz miesz czo ne, a w za -
kre sie bez pie czeń stwa ka bi na speł nia nor my FOPS/ROPS. Co -
dzien na ob słu ga jest bar dzo pro sta, po le ga na spraw dze niu
sta nu pod sta wo wych pły nów eks plo ata cyj nych. 
Dru gim pro duk tem Ener gre en, któ ry w ostatnim czasie sztur -
mem zdo by wa ko lej ne ryn ki, jest zdal nie kie ro wa ny po jazd gą -
sie ni co wy RoboGREEN EVO. 
– Te go ty pu ma szy ny na ca łym świe cie zna la zły już bli sko 2.000
na byw ców. W Pol sce, tyl ko w ma ju, sprze da li śmy ich 5 sztuk,
a w su mie 15 li cząc od po cząt ku 2019 roku. Moż na śmia ło po -
wie dzieć, że w tym seg men cie jest to naj le piej sprze da ją cy się
pro dukt za rów no w świe cie, jak i Pol sce – za pew nia Ire ne usz
Tom ków re pre zen tu ją cy Ener gre en w Pol sce.
Co wpły wa na tak wiel ką po pu lar ność nie po zor nej z wy glą du,
ma szy ny? Przede wszyst kim wy daj ność, nie za wod ność i wy -
go da. Po jazd na pę dza ny jest nie za wod nym, spraw dzo nym wy -
so ko pręż nym sil ni kiem mar ki YANMAR-ISUZU. Jed nost ka
o po jem no ści 1,6 li tra ge ne ru je 40 KM mo cy, któ ra – jak po ka -
zu je prak ty ka – mo że nie prze rwa nie pra co wać na wet 24 go dzi -
ny. Bez prze szkód po ko na skar py o na chy le niu do 55 stop ni,
a dzię ki spe cjal nie wy pro fi lo wa nym gą sie ni com mo że po ru -
szać się po każ dej na wierzch ni. I tak, wy bie ra jąc gu mo we gą -
sie ni ce o sze ro ko ści 280 mm z wy so kim bież ni kiem mo że prze -
miesz czać się za rów no po ka mie ni stym na sy pie ko le jo wym,
jak i grun to wych pod ło żach przy droż nych ro wów i skarp.

– Dzię ki sze ro kim gą sie ni com sto sun ko wo wy so ka ma sa urzą -
dze nia (1.300 lub 1.500 kg) jest rów no mier nie roz ło żo na, a to
uła twia po ru sza nie się ma szy ny po róż nym te re nie. Pod kre ślić
na le ży tak że in no wa cyj ne roz wią za nie, ja kim jest płyn na re gu la -
cja każ dej z gą sie nic. Dzię ki te mu moż na opty mal nie wy re gu lo -
wać prze no sze nie na pę du i ma szy na po ru sza się płyn nie, eko -
no micz nie i nie nisz cząc pod ło ża – do da je Ire ne usz Tom ków.
War ta pod kre śle nia jest tak że nie skom pli ko wa na ob słu ga ma -
szy ny. Zdal ne ste ro wa nie od by wa się przy po mo cy nie wiel kie -
go pul pi tu, któ re go opa no wa nie nie na strę cza więk szych pro -
ble mów. Jesz cze prost sza jest co dzien na kon ser wa cja, któ ra
prak tycz nie po le ga na czysz cze niu new ral gicz nych ele men -
tów. Tak że ser wis – świad czo ny przez spół kę Li zards na te re -
nie ca łej Pol ski – ogra ni cza się do pod sta wo wych czyn no ści,
tym bar dziej, że ma szy ny Ener gre en sły ną z nie za wod no ści. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Wszechstronność maszyn ROBO umożliwia im pracę na skarpach o różnych
podłożach i nachyleniu do 55 stopni

a Praca maszyną typu ILF przynosi wymierne korzyści finansowe. Zwiększa
wydajność i bezpieczeństwo oraz zastępuje pracę nawet 6 osób
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Bez wzglę du na po rę ro ku dro ga po win na być bez piecz na dla
jej użyt kow ni ków, a od po wie dzial ność za za bez pie cze nie
wła ści wych wa run ków spa da na za rząd ców szla ków ko mu ni -
ka cyj nych. Wpraw dzie w ostat nich la tach więk szość re jo nów
na sze go kra ju wol na by ła od ob fi tych opa dów śnie gu, ale to
nie zna czy, że tak już bę dzie za wsze. Dla te go od po wie dzial ne
służ by mu szą być przy go to wa ne na gwał tow ne zja wi ska po go -
do we, któ re mo gą 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. Na szczę ście
współ cze sne środ ki po zwa la ją na wła ści we przy go to wa nie się
do se zo nu zi mo we go i 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. 
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, ale
w skró cie sprzęt ten moż na po dzie lić 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. 
Z ko lei naj mniej sze zna ko mi cie spraw dza ją się na ma łych
osie dlo wych ulicz kach czy par kin gach. A war to wie dzieć, że
i one mu szą za pew niać bez pie czeń stwo użyt ko wa nia. Dla te -
go wie le z nich wy po sa żo nych jest w sprę ży no wy bez piecz -

nik na jaz do wy, któ ry pod czas na je cha nia na prze szko dę
umoż li wia po chy le nie się le mie sza, za pew nia jąc sta bil ność.
Pług ta ki jest przy sto so wa ny do współ pra cy z wie lo ma no -
śni ka mi (cią gni ka mi ko mu nal ny mi, rol ni czy mi, ła do war ka mi,
sa mo cho da mi te re no wy mi i po jaz da mi ko mu nal ny mi). Mi -
mo ma łych roz mia rów płu gi te cha rak te ry zu ją się wy so ką
sku tecz no ścią od śnie ża nia, mię dzy in ny mi po przez za sto -
so wa nie trzy dzie sto stop nio we go ką ta na tar cia le mie sza. Do -
dat ko wo ma łe roz mia ry sprzę tu są je go za le tą, gdyż umoż li -
wia ją do tar cie w miej sca nie do stęp ne dla ma szyn o więk -
szych ga ba ry tach. War to za zna czyć, że płu gi nie ry su ją od -
śnie ża nych na wierzch ni, po nie waż li stwa zgar nia ją ca jest
od po wied nio za okrą glo na, a jej wy ko na nie ze sta li trud no -
ście ral nej za pew nia trwa łość na dłu gie la ta. 
Dru gą gru pę ma szyn – przeznaczonych 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 oraz sa mo cho da mi
cię ża ro wy mi. Sku tecz nie usu wa ją go ło ledź i ob lo dze nia, zwięk -
sza jąc szorst kość na wierzch ni. Naj czę ściej z ich po daj ni ków
wy sy pu je się na na wierzch nie pia sek i kru szy wo, a tak że środ ki
che micz ne (chlor ki: so du, wap nia i ma gne zu). Rza dziej sto so -
wa ną w wal ce z go ło le dzią, ale rów nie sku tecz ną ma szy ną jest
po le war ka. Pod sta wo wa róż ni ca pomiędzy nią, a po sy py war ką
po le ga na tym, że po le war ka nie sy pie, a po le wa, a tak na praw -
dę roz py la so lan kę. Roz wią za nie in te re su ją ce, gdyż me to da
roz py la nia po zwa la ogra ni czyć zu ży cie so li i przy czy nia się
do ochro ny nie tyl ko śro do wi ska na tu ral ne go, ale i bu dże tu. 
Wię cej o spo so bach wal ki ze śnie giem i go ło le dzią oraz uży -
wa nym w tym ce lu sprzę cie moż na prze czy tać na ko lej nych
stro nach tego wydania naszego ma ga zy nu.

Zi ma jesz cze wró ci
Ła god na zi ma, z ja ką mie li śmy do czy nie nia w ostat nich se zo nach, nie po win na osła bić czuj -
no ści służb od po wie dzial nych za utrzy ma nie dróg, gdyż każ da ko lej na mo że oka zać się
i śnież na, i mroź na. Dla te go trze ba za dbać, aby w peł nej go to wo ści by ły środ ki, któ re sku -
tecz nie po ra dzą so bie na wet w eks tre mal nie trudnych wa run kach. 
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W stre fie kli ma tycz nej, w któ rej znaj du je się Pol -
ska, tem pe ra tu ry po ni żej ze ra oraz ob fi te opa dy
śnie gu to po wszech ne zja wi ska i mi mo za cho -
dzą cych zmian kli ma tycz nych zwią za nych
z ocie pla niem się kli ma tu, jesz cze dłu go bę dzie -
my po trze bo wać sku tecz ne go środ ka do wal ki
z go ło le dzią. I o ile w ce lu usu nię cia nad mia ru
śnie gu wy star czą środ ki me cha nicz ne, jak np.
płu gi od śnież ne, to już do wal ki z ob lo dze niem
po trze ba in nych dzia łań. Du żo więk sze kło po ty
na strę cza go ło ledź. W Pol sce do jej usu nię cia
naj le piej spraw dza się sto so wa nie związ ków
che micz nych, któ rych licz ba ogra ni czo na jest
roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska. Na krót -
kiej li ście do zwo lo nych pre pa ra tów, po za so lą,
znaj du je się też chlo rek wap nia i, na zy wa ny
straż ni kiem za ma rza nia, chlo rek ma gne zu. Oba
chlor ki dzia ła ją świet ne, ale sto so wa ne są tyl ko
ja ko uzu peł nie nie do so li (NaCl). Chlo rek wap nia
do da wa ny jest do NaCl, gdyż CaCl, ła two po -
chła nia wil goć z po wie trza i w mie sza ni nie o pro -
por cjach 19:1 chro ni NaCl przed zbry le niem. Sa -
me go CaCl sto so wać się nie opła ca, gdyż choć
jest sku tecz ny i mniej agre syw ny dla me ta li to
jest wie lo krot nie droż szy od chlor ku so du. Dla te -

go je dy nym opła cal nym i za ra zem efek tyw nym
roz wią za niem jest obec nie sto so wa nie so li dro -
go wej. Tym bar dziej, że w przy pad ku wła ści we -
go sto so wa nia do mi ni mum moż na ogra ni czyć
ewen tu al ną szko dli wość dla śro do wi ska na tu ral -
ne go i ka ro se rii sa mo cho dów. 
Przede wszyst kim bez dy sku syj nym jest fakt, że
sól dro go wa jest sku tecz na. Go ło ledź zni ka już
w cią gu niespełna 15-30 mi nut. Naj sku tecz niej -
szym środ kiem w top nie niu śnie gu jest mie sza -
ni na chlor ku so du z chlor kiem ma gne zu w pro -
por cji 4:1, a naj mniej sku tecz ny jest 25% roz -
twór chlor ku so du. Te mie sza ni ny są efek tyw ne
i, na tle kon ku ren cji, ta nie.
– 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 sa -
mo cho dów. Z ba dań prze pro wa dzo nych przez In -
sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów (IBDiM) 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
– przy ta cza da ne Ja nusz Ko ło dziej ski, dy rek tor
han dlo wy w Ko pal ni So li „Kło da wa”.
Jed no cze śnie podkreśla, 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 -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.sol-klodawa.com.pl

Sól by ła, jest i bę dzie po trzeb na

a W przy pad ku sto so wa nia
się do za le ceń pro du cen ta
uży cie so li jest bez piecz ne
dla śro do wi ska na tu ral ne go

a Analizy in sty tu tów ba daw -
czych jed no znacz nie po -
twier dza ją wy so ką sku tecz -
ność so li dro go wej w zwal -
cza niu śnie gu i go ło le dzi.
Ża den in ny śro dek – w po -
rów ny wal nej ce nie – nie jest
w sta nie tak szyb ko przy wró -
cić wa run ki bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro gach

Sól dro go wa w se zo nie zi mo wym jest naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym środ kiem prze ciw o blo dze -
nio wym. Jest też środ kiem na tu ral nym, któ ry zde cy do wa nie po pra wia bez pie czeń stwo. I choć
ostat nio by ła po trzeb na w zde cy do wa nie mniej szej, niż zwy kle ilo ści, to już w ko lej nym se zo nie
zi mo wym za po trze bo wa nie na nią mo że wzro snąć wie lo krot nie. 
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tycz nie ja ko na tu ral ny su ro wiec nie szko dzi ona
ota cza ją ce mu śro do wi sku. Trud no dys ku to wać
z ty mi fak ta mi. Po pro stu, w na szych re aliach
do za pew nie nia bez piecz nych wa run ków na dro -
gach nie zbęd ne jest sto so wa nie so li. Na le ży je -
dy nie sto so wać ją zgod nie z za le ce nia mi pro du -
cen ta i in sty tu tów ba daw czych. Na przy kład
ewen tu al ną szko dli wość dla ro ślin no ści na po -
bo czach moż na zmi ni ma li zo wać po przez ogra -
ni cze nie roz rzu tu mie szan ki do 90 pro cent po -
wierzch ni jezd ni. Do dat ko wo z ba dań prze pro -
wa dzo nych przez IBDiM wy ni ka, że sto so wa nie
so li dro go wej ko rzyst nie wpły wa na trwa łość
szu tro wych na wierzch ni dro go wych.
Ko pal nia So li drogowej „Kło da wa” to naj więk szy
w Pol sce pro du cent so li. Jej mo ce prze ro bo we
prze kra cza ją na wet 800.000 ton rocz nie, ale wiel -
kość wy do by cia jest zmien na i uza leż nio na
od wie lu czyn ni ków. Więk szość pro duk cji sta no wi
sól dro go wa, ale za kład sprze da je też sól spo -
żyw czą i li zaw ki sol ne. W su mie ko pal nia za trud -
nia oko ło 760 pra cow ni ków, któ rym w sy tu acji za -
gro że nia ko ro na wi ru sem uda ło się tak zor ga ni zo -
wać pra cę, że ża den z nich nie za cho ro wał.
A war to wie dzieć, że w Kło da wie wy do by cie so li
od by wa się tra dy cyj ną gór ni czą me to dą i obec nie
eks plo ato wa ne są zło ża za le ga ją ce na głę bo ko -
ści oko ło 600-800 me trów.
– Na si gór ni cy pra cu ją w wa run kach zbli żo nych
do panujących w ślą skich ko pal niach węgla.

Na szczę ście za sto so wa ne przez nas pro ce du ry
oka za ły się niezwykle sku tecz ne i mam na dzie ję,
że tak pozostanie do koń ca pan de mii – oce nia
dy rek tor Ko ło dziej ski.
Ko pal nia pra cu je więc bez za kłó ceń, ale wła -
dzom spół ki i po zo sta łym pra cow ni kom sen z po -
wiek spę dza nie pew ność co do wiel ko ści za po -
trze bo wa nia na jej pro duk ty. Oczy wi ście cho dzi
o to, ja ki bę dzie naj bliż szy se zon zi mo wy, a kon -
kret nie o ilość so li dro go wej, któ ra zo sta nie za ku -
pio na przez służ by dro go we. Wpraw dzie ko pal -
nia pro du ku je tak że sól spo żyw czą i li zaw ki sol ne
na po trze by rol nic twa, ale sy tu acja fi nan so wa za -
kła du za le ży przede wszyst kim od wiel ko ści
sprze da ży so li dro go wej.
– W se zo nie 2019/2020, z po wo du ła god nej zi my,
sprze daż so li dro go wej wy nio sła za le d wie 20 pro -
cent war to ści z sezonu 2018/2019. W efek cie na -
sze ma ga zy ny się za peł ni ły i w chwi li obec nej ma -
my w nich oko ło 100.000 ton so li. Na tu ral nie jest
to du ży po wód do zmar twień, zwłasz cza gdy by sy -
tu acja utrzy ma ła się tak że w na stęp nym se zo nie.
Jed nak na au rę nie ma my wpły wu, mo że my tyl ko
ro bić swo je – za uwa ża Ja nusz Ko ło dziej ski.
Na szczę ście nad miar so li moż na bez piecz nie
prze cho wy wać, gdyż ko pal nia za koń czy ła w ubie -
głym ro ku bu do wę no we go – zdol ne go po mie -
ścić 30.000 ton so li – ma ga zy nu. W efek cie spół ka
jest w sta nie do star czyć po trzeb ną ilość so li na wet
w przy pad ku sro giej, mroź nej i śnież nej zi my.

a Wpraw dzie Ko pal nia So li
Kło da wa ma peł ne ma ga zy -
ny, ale w przy pad ku wcze -
snej zi my za pa sy szyb ko się
wy czer pią. Stąd też za rząd cy
dróg po win ni za wcza su za -
mó wić po trzeb ne ilo ści. Tym
bar dziej, że li cze nie na ła -
god ną zi mę tak że w tym ro -
ku mo że oka zać się złud ne
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Spe cy fi ka prac w bran ży ko mu nal nej wy ma ga po sia da nia wie -
lo funk cyj ne go po jaz du. Szyb kie tem po pra cy, du żej wiel ko ści
ob sza ry ro bo cze i po ko ny wa ne od le gło ści, wy móg po sia da nia
zbior ni ka pa li wa o spo rej po jem no ści i kom fort ope ra to ra – to
wszyst ko mo że za pew nić cią gnik Val tra ze stu dia Unli mi ted.
Dzię ki zin te gro wa nym roz wią za niom tech no lo gicz nym, ta kim
jak pod ło kiet nik Val tra SmartTouch oraz sys tem jaz dy ty łem
TwinTrac, cią gnik sta no wi pod wzglę dem uży tecz no ści i wy daj -
no ści ide al ne na rzę dzie do prac ko mu nal nych. 
Cią gni ki Val tra są do ce nia ne za swoją nie za wod ność, a tak że
skan dy naw skie ko rze nie, gdyż łą czą w so bie dzie dzic two fiń -

skiej fir my Val met i szwedz kiej Volvo BM. Pro to pla sta cią gni -
ków Val tra po ja wił się w ro ku 1913 . Ze bra ne przez po nad sto
lat 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 konstrukcyjnymi opracowanymi na pod -
sta wie sugestii ich użyt kow ni ków. 
Do wo dem, że po wsta ją dzię ki te mu uni katowe cią gni ki mo że być
Fi naln dia, gdzie ma szy ny 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. I tak
w przy pad ku sprzę tu uży wa ne go do zi mo we go utrzy ma nia dróg,
do ru cho me go, przed nie go wy się gni ka 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 o ze sta wy pre mium,
w skład któ rych wcho dzą: 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 na rzę dzi 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

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Od śnie żą, ale też sko szą i do wio zą
Ku pu jąc cią gnik mar ki Val tra przed się bior ca zy sku je wszech stron ną ma szy nę, któ ra dzię ki spe -
cjal ne mu osprzę to wi jest w sta nie wy ko nać ca ły sze reg prac ko mu nal nych. Z rów nym po wo dze -
niem zi mą od śnie ży dro gi i par kin gi, a wio sną i la tem usu nie z nich śmie ci, a do te go sko si tra -
wę z dro go wych po bo czy i miej skich zie leń ców. 

f Skan dy naw skie po cho dze nie cią -
gni ków Val tra gwa ran tu je bez a wa -
ryj ną, sku tecz ną pra cę w zi mo -
wych wa run kach 

a Cią gni ki Val tra zo sta ły za pro jek to wa ne ja ko uni wer sal ne, wie lo za da nio we po jaz -
dy, któ re w pra cach ko mu nal nych mo gą być wy ko rzy sty wa ne przez rok
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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
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. De cy zję ju -
ro rów po twier dza ją też klien ci, dla któ rych 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 pro wa -
dze nie au to ma tycz ne, za rzą dza nie za da nia mi czy te le me tria. 
Przy kła dem sto so wa nia in no wa cyj nych roz wią zań mo że być
re ali zo wa 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 tym 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. O tym, że
pro wa dzo ne pra ce przy no szą wy mier ne efek ty do wo dzą 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 gu. Po słu żył
do te go au to no micz ny cią gnik T2 54 Ver su wy po sa żo ny 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.

www.valtra.pl

a Duża moc i wytrzymałość ciągników Valtra umożliwia im skuteczną pracę nawet
w najtrudniejszych warunkach
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To oczy wi ście tyl ko nie któ re z za let le mie szy fir my Küper. Wy -
mie nić na le ży tak że ich ogrom ną wy trzy ma łość, co ma nie ba -
ga tel ne zna cze nie, gdyż tyl ko pro duk ty naj wyż szej kla sy są
w sta nie uczest ni czyć w od śnie ża niu dróg przez wie le se zo nów.
Nic więc dziw ne go, że po pro duk ty Küpera tak chęt nie się ga ją
przed się bior cy, któ rzy ma ją pod opie ką set ki ki lo me trów dróg. 
Dzie je się tak, gdyż pro du cent 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 procent.
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 kilkunastokrotnie więk szą 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 -
che le mie sze gu mo wo -ko run do we, któ re dzię ki swo jej kon -

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
.

Pro fe sjo nal ne od śnie ża nie z Küpe rem
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 spraw dza ją się na wet
w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach. Co wię cej, speł nia ją wszel kie nor my do ty czą ce ha ła -
su, a po za tym de li kat nie ob cho dzą się z od śnie ża ną na wierzch nią. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
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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 rezultaty 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 minus 90 do plus 70°C.
Do daj my, że fir ma Küper ofe ru je od boj ni ki za pew nia ją ce opty -
mal ną ochro nę dla le mie szy Kom bi S oraz Tu ca SX Wa ve
przed uszko dze nia mi mechanicznymi 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 ść 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 wie lu pro ble mów w se zo nie zi mo wym.

www.kueperpolska.com

a Tech no lo gia Wa ve fir my Küper. Fa la na pły cie czo ło wej le mie sza opty ma li zu je
prze bieg śnie gu. Śnieg prze miesz cza się 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. Zwięk szo na dy na mi ka w ela -
stycz nej czę ści le mie sza CECO SF Wa ve da je więk szy za kres ru chu za to - pio nym
ele men tom z ko run du, to skut ku je o wie le lep szą trwa ło ścią le mie sza
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Służ by ko mu nal ne od po wie dzial ne są nie tyl ko za droż ność
głów nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych, ale tak że za cią gi pie sze,
ro we ro we oraz par kin gi i osie dlo we ulicz ki. Róż na ska la wy ma -
gań wy mu sza po sia da nie sprzę tu, któ ry po ra dzi so bie w tak
zróż ni co wa nych wa run kach, a do te go je go sto so wa nie bę dzie
mia ło eko no micz ne uza sad nie nie. Dla te go przed sta wi cie le
firm wy ko naw czych, kom ple tu jąc park ma szy no wy, mu szą kie -
ro wać się 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 speł nia ją w peł ni 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 np. z du ży mi 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 po wo du ją cą osią gnię cie wcze -
śniej wpro wa dzo nej war to ści ci śnie nia bez pie czeń stwa w in sta -
la cji hy drau licz nej – spra wia, że od kład ni ca płu gu ob ró ci się,
nie do pro wa dza jąc do uszko dze nia ele men tów ma szy ny. 
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 ste ro wa nia „pły wa nie”- wów czas na cisk na pod -
ło że wy ni ka je dy nie z cię ża ru płu gu oraz opcję „do cisk” – krót ko -
trwa łe zwięk sze nie na ci sku na nie wiel kich po ła ciach śnie gu. 
Do wy bo ru są dwa ro dza je le mie szy zgar nia ją cych – me ta lo we
per fo ro wa ne i gu mo we. Pierw sze z nich, umoż li wia ją zdar cie
za lę ga ją ce go na po wierzch ni dro gi lo du, a le mie sze gu mo we
za dba ją, aby usu nąć śnieg bez za ry so wa nia oczysz cza nej na -
wierzch ni. Jed nak jed ną z naj więk szych za let płu gów tej se rii
jest stan dar do wo mon to wa ny tzw. po wer pack. Umoż li wia on
za si la nie sys tem na pę du hy drau licz ne go płu ga z aku mu la to ra
po jaz du na pię ciem elek trycz nym 12 lub 24 V. Dzię ki te mu płu -
gi moż na łą czyć z sa mo cho da mi nie po sia da ją cy mi wła sne go
sys te mu hy drau licz ne go. 
O ile płu gi są nie zbęd ne do usu nię cia nad mia ru po kry wy śnież -
nej, to w przy pad ku go ło le dzi ko niecz ne bę dzie uży cie po sy py -
wa rek. Pod tym wzglę dem ofer ta Pro na ru jest tak że do sto so wa -
na do każ dych wa run ków i na każ dą „kie szeń”. Oczy wi ście tak -
że w tym przy pad ku ilość idzie w pa rze z ja ko ścią, gdyż do ich
pro duk cji wy ko rzy sta no no wo cze sną tech no lo gie oraz wy so -
kiej ja ko ści ma te ria ły. W ten spo sób po wsta ły mię dzy in ny mi
po sy py war ki PRONAR SPT70 i SPT40. Po sy py war ka SPT70
skła da się z ra my oraz za mon to wa ne go na niej za sob ni ka
na roz rzu ca ne ma te ria ły. Ra ma mo że być za bez pie czo na an ty -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Sku tecz ne 
na każ de wa run ki
Polska położona jest w ta kiej stre fie kli ma tycz nej, że w każ dym ro ku moż na się spo dzie wać sil -
nych mro zów i ob fi tych opa dów śnie gu. Dla te go służ by od po wie dzial ne za utrzy ma nie dróg mu szą
być przy go to wa ne na każ de wa run ki, a do te go nie zbęd ne są no wo cze sne i wy daj ne ma szy ny.

z Odkładnica pługów serii PU-S 
po zniekształceniu wraca samoistnie 
do pierwotnego kształtu

z Szerokość robocza pługów serii PU-S
zawiera się w przedziale od 2,15 do 2,97 m
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ko ro zyj ną po wło ką ma lar ską al bo ocyn ko wa na ognio wo (sto so -
wa ne są też kom bi na cje tych roz wią zań). Za sob ni ki są stan dar -
do wo wy ko na ne ze sta li za bez pie czo nej po wło ką an ty ko ro zyj -
ną, ale moż na też je za mó wić w wer sji ze sta li nie rdzew nej. Ich
po jem no ść wy no sić może 7, 8 lub 9 m3. Po sy py war ka jest wy -

Po za tym mo du ło wa bu do wa, po zwa la do sto so wać ją do wy -
ma gań użyt kow ni ka. Prze zna czo na jest do współ pra cy z sa mo -
cho da mi o ła dow no ści po wy żej 14 ton, a ste ru je się ją za po -
mo cą ko lo ro we go, er go no micz ne go pa ne lu umiesz czo ne go
w ka bi nie sa mo cho du. Przy je go po mo cy moż na zmie niać gę -
stość, sze ro kość i asy me trię po sy py wa nia oraz ak ty wo wać
zwil ża nie so li so lan ką. Pa nel re je stru je też czas pra cy po sy py -
war ki, ilość zu ży tych ma te ria łów oraz po zwa la ste ro wać pra cą
sil ni ka spa li no we go. Atu tem SPT70 jest sys tem za ła dun ko wy
RO-RO, któ ry umoż li wia za ła du nek ma szy ny na po jazd bez
uży cia do dat ko wych urzą dzeń. Ele men ta mi jej wy po sa że nia
do dat ko we go i opcjo nal ne go, któ re zwięk sza ją efek tyw ność
i uła twia ją ob słu gę są: mo duł GPS (po zwa la na gra ficz ne śle -
dze nie na ma pie tra sy prze jaz du z za zna cze niem ob sza rów,
któ re zo sta ły już po sy pa ne) oraz au to ma tycz ny sys tem ste ro -
wa nia do zo wa niem roz rzu ca nych ma te ria łów (do sto so wu je pa -
ra me try sy pa nia do tem pe ra tu ry oto cze nia). 
SPT70 jest naj więk szą po sy py war ką sa mo cho do wą Pro na ru, ale
w ofer cie jest kil ka na ście, zróż ni co wa nych pod wzglę dem wiel -
ko ści urzą dzeń. Wśród nich jest mniej sza sio stra mo de lu SPT 70
po sy py war ka PRONAR SPT40. Ten mo del za wie ra wszyst kie za -
le ty więk szej ma szy ny, ale mo że współ pra co wać z sa mo cho da -
mi o ła dow no ści po wy żej 10 ton. Po sia da też opa ten to wa ny
przez Pro nar sys tem re gu la cji po jem no ści za sob ni ka, co po zwa -
la na po więk sze nie po jem no ści skrzy ni z 4,5 do 6 m3. 

www.pronar.pl

po sa żo na w układ zra sza nia so li so lan ką ze zbior ni ka mi z two -
rzy wa sztucz ne go o po jem no ści 2.700 litrów. Wszyst kie ele -
men ty ukła du roz sie wa ją ce go są wy ko na ne ze sta li nie rdzew -
nej, co wy dłu ża ich ży wot ność. PRONAR SPT70 jest na pę dza -
na sil ni kiem spa li no wym Die sla, umiesz czo nym na ra mie
po sy py war ki. Dzię ki te mu nie wy ma ga ukła du hy drau -
licz ne go na cię ża rów ce, na któ rej jest za in sta lo wa na. 

z Napęd hydrauliczny pługów serii PU-S
można zasilać z akumulatora pojazdu
napięciem elektrycznym 12 lub 24 V

z Posypywarka SPT70 jest wyposażona w zbiorniki
solanki z tworzywa sztucznego o pojemności 2.700 l

Pośrednik Komunalny  23



24 Pośrednik Komunalny

Zi mo we utrzy ma nie dróg to sze reg za dań, któ rych wy ko na nie
wy ma ga wy ko rzy sta nia spe cja li stycz nych ma szyn. Nie prze -
jezd ne dro gi, prze rwy w do sta wie ener gii, gi gan tycz ne kor ki
czy opóź nie nia w ru chu mo gą spa ra li żo wać funk cjo no wa nie
wie lu re gio nów kra ju. Po za tym ob lo dze nie i śnieg są przy czy -
ną wie lu groź nych, czę sto tra gicz nych wy pad ków. W kon se -
kwen cji do za rząd ców dróg mo gą być kie ro wa ne za rzu ty
i rosz cze nia po szko do wa nych użyt kow ni ków. Dla te go tak istot -
ne jest, aby pod mio ty od po wie dzial ne za stan dróg wy po sa żo -
ne by ły w sku tecz ny i od po wied nio do bra ny sprzęt. Naj częst -

szym kry te rium przy je go wy bo rze jest ce na, ale też co raz wię -
cej firm zwra ca uwa gę na ja kość, gdyż nie za wod ność to pod -
sta wa ter mi no we go wy wią zy wa nia się z pod ję tych zo bo wią -
zań. Wszyst kie po wyż sze kry te ria speł nia pod la ski pro du cent
SaMASZ. Spół ka dys po nu je w tym wzglę dzie od po wied nią
ofer tą, gdyż pro du ku je 70 mo de li ma szyn słu żą cych do usu wa -
nia śnie gu i bez tru du moż na do brać opty mal ne roz wią za nie
do da nej wiel ko ści i ro dza ju na wierzch ni. Do usu wa nia nad -
mia ru śnie gu naj pow szech niej szym i bar dzo sku tecz nym
sprzę tem są płu gi od śnież ne. SaMASZ po sia da ich bar dzo bo -
ga tą ofer tę – 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, np. z du ży mi sa mo cho da mi ko mu -
nal ny mi do zbie ra nia od pa dów. Dla te go sprzęt ten spraw dzi
się za rów no przy od śnie ża niu na wierzch ni dróg oraz ulic, jak
i uli czek osie dlo wych, par kin gów, czy ale jek par ko wych. 
Naj więk szy pług w ofer cie SaMASZ to JUMP 280. Wa ży
on 530 kg, a ma sa ta za pew nia efek tyw ne od śnie ża nie po przez
moc ny do cisk do na wierzch ni. Prze zna czo ny jest do usu wa nia
du żych ilo ści śnie gu w te re nach miej skich, jak i wiej skich, nie -
za leż nie od stop nia zlo do wa ce nia śnie gu. Urzą dze nie o sze ro -
ko ści ro bo czej 2.800 mm i wy so ko ści od kład ni cy 1.070 mm
mo że być mon to wa ne do cią gni ków o mo cy 80-160 KM, jak
i do ła do wa rek oraz po jaz dów oczysz cza nia miej skie go. A uni -
ka to wy me cha nizm od kład ni cy i du ży ką ta na tar cia trój seg -
men to we go le mie sza (od 35°) za pew nia ją wy daj ną pra cę
na każ dej po wierzch ni. Na do sko na łe do sto so wa nie płu ga

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Takim Płu gom
zi ma niestraszna

Wpraw dzie zi ma w ostat nich la tach oszczę dza ła Pol skę i w wie lu re jo nach kra ju śnieg był rzad -
ko ścią, to służ by od po wie dzial ne za utrzy ma nie dróg mu szą być przy go to wa ne tak że na go ło -
ledź oraz ob fi te opa dy. Fir my te po win ny być w stanie spraw nie udroż nić szla ki ko mu ni ka cyj ne
w każ dych wa run kach, a po móc im w tym mo że sprzęt, któ ry pro du ku je spół ka SaMASZ.

a Pług JUMP 280 przeznaczony jest do usuwania dużych ilości śniegu niezależnie
od stopnia jego zlodowacenia.
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do te re nu oraz do kład ne do pa so wa nie do pro fi lu pa sa dro go -
we go wpły wa na to miast ko pio wa nie po przecz ne na ram ce
w za kre sie ±5° i funk cja pły wa nia (ok. 40 mm). Jed no cze śnie
uchy la ny na sprę ży nach le miesz, zry wa ne śru by na ram ce i za -
bez pie cze nie ci śnie nio we na si łow ni ku sku tecz nie chro nią kon -
struk cję przed prze cią że nia mi. Od kład ni cę wy ko na no z two rzy -
wa, któ re uła twia prze su wa nie śnie gu i jest od por ne na ko ro -
zję, a jej kąt skrę tu w pra wo i le wo wy no si 45°, co gwa ran tu je
bar dzo do kład ny od rzut zgar nia ne go śnie gu. Za le tą płu gu jest
kom fort i ła twość ob słu gi, jak i trwa łość użyt ko wa nia. 
Z ko lei naj mniej szym wśród płu gów od śnież nych SaMASZ jest
SMART, któ ry zna ko mi cie spraw dza się na ma łych osie dlo -
wych ulicz kach czy par kin gach. Pług za pew nia bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia. Dba o to sprę ży no wy bez piecz nik na jaz do -
wy, któ ry pod czas na je cha nia na prze szko dę umoż li wia po chy -
le nie się le mie sza, za pew nia jąc sta bil ność. Pług jest przy sto so -
wa ny do agre go wa nia z wie lo ma no śni ka mi (cią gni ka mi ko mu -
nal ny mi, rol ni czy mi, ła do war ka mi, sa mo cho da mi te re no wy mi
i po jaz da mi ko mu nal ny mi) i mo co wa ny za po mo cą trzy punk to -
we go ukła du za wie sze nia. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je wy -
so ka sku tecz ność od śnie ża nia po przez za sto so wa nie 30-stop -
nio we go ką ta na tar cia le mie sza. Do dat ko wo pług nie ry su je
od śnie ża nych na wierzch ni, po nie waż li stwa zgar nia ją ca zo sta -
ła od po wied nio za okrą glo na, a jej wy ko na nie ze sta li trud no -
ście ral nej za pew nia trwa łość na dłu gie la ta. 
SaMASZ w ofer cie po sia da tak że od śnie żar kę wir ni ko wą o sze ro -
ko ści ro bo czej 200 i 250 cm, któ rej za da niem jest usu wa nie i od -
rzu ca nie śnie gu na od le głość do 30 metrów. Jest ona przy sto so -
wa na do agre go wa nia z wie lo ma róż ny mi no śni ka mi i mo co wa na
za rów no z przo du, jak i z ty łu cią gni ka. W ce lu za pew nie nia lep -

sze go kom for tu pra cy ope ra to ra, za mon to wa no hy drau licz ny ob -
rót ko mi na o 360° oraz ste ro wa nie ką tem wy rzu tu śnie gu, po zwa -
la ją cym na do bra nie opty mal nej po zy cji wy rzu to wej. 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. Śli mak po sia da za bez pie cze nie przed blo -
ka dą, co chro ni go przed uszko dze niem. Ele men ty ma szy ny sta -
no wią lek ką i za ra zem so lid ną kon struk cję, za pew nia ją cą niż sze
kosz ty eks plo ata cji oraz trwa łość i wy so ką wy daj ność przez dłu gi
okres użyt ko wa nia. Funk cjo nal ność od śnie żar ki by ła by nie peł na,
gdy by nie zo sta ła prze wi dzia na moż li wość prze miesz cza nia za -
gar nia ne go śnie gu bez po śred nio na no śnik trans por to wy. W tym
ce lu opcjo nal nie moż na wy po sa żyć urzą dze nie w wy so ki ko min,
umoż li wia ją cy bez po śred ni za ła du nek na przy cze pę.

www.samasz.pl

a Najmniejszy pług odśnieżny w ofercie podlaskiego producenta to SMART, który
doskonale sprawdzi się w odśnieżaniu mniejszych ciągów komunikacyjnych
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Ten rok stał się nie ty po wy tak że z in ne go po wo du. Epi de mia
ko ro na wi ru sa i ogło szo ny w związ ku z nią stan epi de mii spra wił,
że wszel kie pra ce zwią za ne ze sprzą ta niem po zi mo wym roz po -
czę ły się nie jak do tych czas wcze sną wio sną a do pie ro la tem
i w wie lu miej scach wciąż nie zo sta ły ukoń czo ne. In ne niż do -
tych czas wa run ki nie zwol ni ły jed nak ni ko go z obo wiąz ku na le -
ży te go przy go to wa nia się do sprzą ta nia po se zo nie zi mo wym.
Po mi mo ła god nej zi my na na wierzch niach wie lu dróg i pla ców
miej skich po zo sta ło bło to po śnie go we i piasek, a zi mo we po zo -
sta ło ści szpe ci ły po bo cza, alej ki par ko we i skwe ry. W wie lu

przy pad kach mo gły stać się one przy czy ną groź nych ko li zji
i wy pad ków, dla te go tak istot ne by ło ich sku tecz ne usu nię cie. 
W tym ce lu ko niecz ne jest uży cie pro fe sjo nal nych za mia ta rek
ulicz nych wy po sa żo nych w spe cja li stycz ne szczot ki do sto so -
wa ne do sta nu czysz czo nej na wierzch ni i tra dy cyj nie do da nej
po ry ro ku. W prze wa ża ją cej gru pie ta kich za mia ta rek sto su je my
szczot ki bocz ne i szczot ki wal co we, a wy stę pu ją one w pod sta -
wo wych trzech wa rian tach twar do ści w za leż no ści od za bru -
dzeń i ro dza ju na wierzch ni. Do lek kich za bru dzeń sto su je my
szczot ki z wło siem mięk kim po li pro py le no wym. Sil ne za bru dze -
nia wy ma ga ją już uży cia szczo tek z wło siem mie sza nym. Na to -
miast te wy ko na ne z dru tu sta lo we go bez tru du po ra dzą so bie
z usu nię ciem na wet gru bych warstw po zi mo we go bło ta. Jed -
nak te go rocz ne sprzą ta nie w wie lu re gio nach na sze go kra ju nie
wy ma ga ło sto so wa nia te go ty pu szczo tek. Wa run ki at mos fe -
rycz ne spo wo do wa ły, że wy star cza ją ce sta ły się szczot ki z wło -
siem z two rzy wa sztucz ne go lub mie sza ne, czę sto o mniej szej

niż tra dy cyj nie o tej po rze ro ku twar do ści. Na su wa się wnio sek
że do bra nie od po wied nie go ma te ria łu de cy du je o sku tecz no ści
prze pro wa dza nych pra c po rząd ko wych. 
Uzna nym pro du cen tem te go ty pu szczo tek jest pol ska fir ma
Szczot ki SEMKO. Dzia ła w bran ży szczot kar skiej od koń ca lat
osiem dzie sią tych i spe cja li zu je się w pro duk cji szczo tek róż ne -
go prze zna cze nia. Zdo by te do świad cze nie, ela stycz ność, in dy -
wi du al ne po dej ście do każ de go klien ta oraz prze my śla ne de cy -
zje in we sty cyj ne po zwa la ją fir mie pro du ko wać trwa łe i sku tecz -
ne wy ro by, któ re z każ dym ro kiem zdo by wa ją co raz szer sze
gro no od bior ców. Firma Szczot ki SEMKO spe cja li zu je się
w pro duk cji szczo tek prze my sło wych: ta le rzo wych i wal co -
wych, wy ko na nych mię dzy in ny mi z wy so ko ga tun ko we go wło -
sia z two rzy wa sztucz ne go. A ta kie wła śnie szczot ki w tym ro ku
w wie lu przy pad kach by ły wy star cza ją ce do usu nię cia zi mo -

wych po zo sta ło ści. Po za tym moż na ich uży wać tak że do in -
nych prac po rząd ko wych. Nic więc dziw ne go, że są chęt nie ku -
po wa ne za rów no przez in dy wi du al nych klien tów, jak i przed się -
bior stwa zaj mu ją ce się pro fe sjo nal nym czysz cze niem wiel ko for -
ma to wych po wierzch ni. Ope ra to rzy firm świad czą cych usłu gi
po rząd ko we za nim przy stą pią do wy ko ny wa nia za dań mu szą
też zwró cić uwa gę na fakt, czy szczot ka po sia da od po wied nią
dłu gość wło sia. Na le ży pa mię tać, że szczot ki w któ rych wy stę -
pu je zna czą ce zu ży cie wło sia kwa li fi ku ją się do na tych mia sto -
wej wy mia ny. Sku tecz ność za mia ta nia przy ich wy ko rzy sty wa -
niu spa da, a to z ko lei prze kła da się na więk szą ilość prze jaz -
dów w ce lu usu nię cia po wsta łe go za bru dze nia oraz ry zy ko

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Nie ty po wa zi ma, 
nie ty po we sprzą ta nie
Ła god na pod wzglę dem opa dów i mro zów miniona zi ma sprawiła, że służby drogowe zużyły
o wiele mniej so li i pia sku. To z ko lei spra wi ło, że po zi mo we sprzą ta nie dróg i pozostałych cią -
gów ko mu ni ka cyj nych wy ma ga ło uży cia in nych środ ków.

a Szczotki SEMKO bez problemów pasują do wszystkich popularnych w Polsce
typów zamiatarek ulicznych

a Do pro duk cji szczo tek wal co wych, tak jak i po zo sta łych wy ro bów, fir ma uży wa od -
por ne go na ście ra nie two rzy wa po cho dzą ce go od re no mo wa nych dostawców
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uszko dze nia nie tyl ko szczot ki, ale rów nież za mia tar ki. Miej my
na uwa dze, że nie za wsze w przy pad ku zbyt krót kie go wło sia
ko niecz ny jest za kup no wej szczot ki. Dla te go w ce lu mi ni ma li -
za cji kosz tów oraz dba nia o ochro nę śro do wi ska war to za się -
gnąć in for ma cji o moż li wość re ge ne ra cji zu ży tych szczo tek,
a w tym ce lu war to zwró cić się o po ra dę w tym za kre sie. Ta ką
usłu gę rów nież ofe ru je fir ma Szczot ki SEMKO.
In nym pro duk tem niezbędnym do prac po rząd ko wych są pro -
du ko wa ne przez fir mę Szczot ki SEMKO ręcz ne szczot ki chod -
ni ko we z me ta lo wym uchwy tem, któ re sto su je my do usu wa nia
nie czy sto ści w trud no do stęp nych miej scach, ja kich nie jest
w sta nie usu nąć ma szy na. Szczot ki ta kie wy stę pu ją w roz mia -
rach od 30 do 100 cm sze ro ko ści. Do ich pro duk cji uży wa się

www.semko.pl

a Wysoka jakość materiałów oraz staranne wykonanie sprawiają, że, ręczne
szczotki chodnikowe zdobyły uznanie wielu firm komunalnych

trud no ście ral ne go wło sia i są nie zbęd nym uzu peł nie niem wy -
po sa że nia każ dej za mia tar ki. Po za ni mi fir ma Szczot ki SEMKO
ofe ru je asor ty ment kil ku na stu in nych ro dza jów szczo tek ręcz -
nych. Każ dy bez tru du do bie rze opty mal ne na rzę dzie do wy ko -
ny wa nia po moc ni czych prac po rząd ko wych.

Zmia na pre fe ren cji od bior ców
– W ostat nich mie sią cach za uwa żal na jest zde cy do wa na
zmia na w pre fe ren cjach do ty czą cych za ku pów do ko ny wa -
nych przez na szych od bior ców. Są one spo wo do wa ne
przede wszyst kim do sto so wa niem do ak tu al nie pa nu ją cych
tren dów zwią za nych ze zmia na mi at mos fe rycz ny mi i sy tu -
acją epi de mio lo gicz ną. Ob ser wu jąc zmie nia ją ce się ten -
den cje – głów nie kli ma tycz ne – już na po cząt ku ro ku do sto -
so wa li śmy nasz cykl pro duk cyj ny do no wych wa run ków.
Dzię ki te mu uda ło się nam bez pro ble mo wo utrzy mać cią -
głość pra cy na każ dym sta no wi sku i jed no cze śnie mo gli -
śmy na bie żą co za spo ko ić ocze ki wa nia na szych klien tów. 
Z per spek ty wy ostat nich mie się cy moż na uznać, że
od wie lu lat w na szej bran ży nie spo tka li śmy się z po dob -
ny mi oko licz no ścia mi. Je stem pod wra że niem, że mi mo
tru dów i na głej ko niecz nej zmia ny po tra fi li śmy wraz z ca -
łym ze spo łem za spo ko ić po trze by i ocze ki wa nia wszyst -
kich na szych od bio rów. Tym bar dziej, że w prze wa ża ją cej
czę ści są to na si sta li klien ci, któ rzy za ufa li nam, do ce nia -
jąc ja kość i trwa łość na szych pro duk tów.

Bo gu sław Świą tek, pre zes spół ki Szczot ki SEMKO
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Na skła do wi skach i w sor tow niach od pa dów wy tę żo na pra ca
nie usta je na wet na chwi lę, a wa run ki w ja kich dzia ła ją tam lu -
dzie i ma szy ny, na le żą do jed nych z naj cięż szych. Cia sne prze -
strze nie, wy so ka tem pe ra tu ra, ha łas, do te go uciąż li wy odór to
tyl ko nie któ re ze zja wisk, na któ re na ra żo ny jest ope ra tor. Dla te -
go ten, kto pra cu je w ta kich wa run kach, po trze bu je sku tecz ne -
go wspar cia, ta kie go ja kie da ją ma szy ny prze ła dun ko we mar ki
ATLAS – sil ne, nie za wod ne i wie lo funk cyj ne. W seg men cie ma -
szyn prze ła dun ko wych pro du cent ofe ru je aż 13 mo de li do wy -
bo ru – w za kre sie od 16 do 59 ton ma sy eks plo ata cyj nej. To
spra wia, że po ra dzą so bie i tam, gdzie wy star czy po moc ma łej

ma szy ny, któ ra wci śnie się na wet w wą ską prze strzeń, i tam,
gdzie po trze ba gi gan ta do wiel ko ga ba ry to wych ła dun ków. 
Szcze gól nie przy dat na przy pra cy w re cy klin gu jest moż li wość
skon fi gu ro wa nia ma szy ny we dług wła snych po trzeb. Moż na
wy brać wer sję z pod po ra mi, któ re za pew nia ją do sko na łą sta -
bil ność przy pra cy i du ży udźwig. Do stęp ne są tak że wer sje
z pod po ra mi oraz le mie szem przy dat nym przy pra cach po -
rząd ko wych i ukła da niu dłu życ na du żej wy so ko ści. Co wię cej,
w ma szy nach prze ła dun ko wych ATLAS ma my du ży wy bór ra -
mion. Są wśród nich rów nież spe cjal ne wer sje do sto so wa ne
do pra cy we wnę trzach: np. wy się gni ki prze my sło we do chwy -
ta ków sor tu ją cych i wy się gni ki prze staw ne. Z do dat ko wych
opcji moż na wy brać plat for mę ser wi so wą lub wie żę o wy so ko -
ści od jed ne go do czte rech me trów. Wiel ką ro lę w pra cy ma -
szy ny prze ła dun ko wej od gry wa spraw na hy drau li ka. Tę
w przy pad ku ma szyn ATLAS za pew nia Lin de. Układ hy drau -
licz ny Lo ad -Sen sing to szyb ka i pre cy zyj na pra ca, do sto so wu -
ją ca wy daj ność do ob cią że nia i zmniej sza ją ca w ten spo sób
zu ży cie pa li wa. Nad ukła dem czu wa sys tem za rzą dza nia hy -
drau li ką AWE4 – umoż li wia on nie za leż ne od ob cią że nia na kła -
da nie na sie bie ru chów ro bo czych. Dzię ki te mu cy kle ro bo cze
są szyb kie, a si ła pod no sze nia – mak sy mal na. 
W pra cy na wszel kie go ty pu pla cach prze ła dun ko wych ogrom -
ne zna cze nie ma wi docz ność ob sza ru ro bo cze go. Dla te go
kon struk to rzy ma szyn prze ła dun ko wych ATLAS za pro jek to wa li
opcję pod no szo nej ka bi ny – na wet na wy so kość 3,5 m. Po za
tym szy by ka bi ny są ter mo izo la cyj ne, gór ną i przed nią moż na
wy cią gnąć oraz za sto so wać na nich ochron ną kra tę. Do dat ko -
wo ma szy na jest wy po sa żo na se ryj nie w ka me rę co fa nia oraz

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Ma szy ny na każ de wy zwa nieMa szy ny na każ de wy zwa nie
Ostat nie la ta prze bie ga ły pod zna kiem dy na micz ne go roz wo ju tech no lo gicz ne go, któ ry ob jął
prak tycz nie wszyst kie sek to ry bran ży ko mu nal nej. Obec nie na pla cach prze ła dun ko wych
i w sor tow niach od pa dów naj le piej spraw dza ją się te ma szy ny, w któ rych za sto so wa no naj now -
sze roz wią za nia tech nicz ne, gdyż tyl ko one da ją gwa ran cję osią gnię cia za do wa la ją ce go zy sku.

a Uno szo na na wy so kość 3,5 me tra ka bi na za pew nia ope ra to ro wi do sko na łą wi docz ność
na ca ły ob szar ro bo czy. Dzię ki te mu pra ca staje się wy daj niej sza i bez piecz niej sza
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ka me rę bocz ną po pra wej stro nie. Dzię ki te mu ope ra tor zy sku -
je wi docz ność ca lej prze strze ni wo kół ka bi ny. Wszyst kie urzą -
dze nia ste ru ją ce, w tym wie lo funk cyj ne joy stic ki, roz miesz czo -
ne są w spo sób przej rzy sty i in tu icyj ny. Na nic się jed nak nie
przy da ope ra to ro wi per fek cyj nie wy po sa żo na ka bi na, je śli za -
wie dzie go sil nik. Dla te go pro jek tan ci ATLAS GmbH wy po sa ży -
li ma szy ny prze ła dun ko we w naj lep sze roz wią za nie – jednostki
napędowe Deutz TCD 4.1/6.1/7.8 lub Cum mins QSB 6.7 (obie
speł nia ją ce wy mo gi EU Sta ge V). Za pew nia ją one nie za wod ną
pra cę, ni ski po ziom ha ła su i nie wiel ką emi sję szko dli wych sub -
stan cji do at mos fe ry. To nie tyl ko oszczęd ność pa li wa, ale rów -
nież ni skie kosz ty kon ser wa cji oraz szyb ki i ta ni ser wis. 
War to wie dzieć, że każ dy mo del ma szy ny prze ła dun ko wej
ATLAS do stęp ny jest tak że w wer sji z na pę dem elek trycz nym.
To praw dzi wa przy szłość w pra cach zwią za nych z re cy klin -
giem i prze ła dun kiem zło mu. Prze cież na pęd elek trycz ny to nie
tyl ko ni skie zu ży cie ener gii, ale też cał ko wi ty brak emi sji CO2,
a to wy ma rzo na opcja dla firm o pro fi lu przy ja znym dla śro do -
wi ska. Jed nak że sil nik elek trycz ny to coś wię cej, to rów nież
cią głość pra cy (nie ma przerw na tan ko wa nie), brak emi sji cie -
pła i oszczęd ność dzię ki ni skim kosz tom kon ser wa cji (ru cho -
ma prak tycz nie jed na część). 
Użyt kow ni cy wy bie ra jąc ma szy ny prze ła dun ko we ATLAS
otrzy mu ją moż li wość opty mal ne go do pa so wa nia ich do wła -
snych po trzeb. Dzie je się tak, gdyż pro du cent ofe ru je bar dzo
sze ro ki wa chlarz wy po sa że nia do dat ko we go. Mię dzy in ny mi
są to: chwy tak pię cio pal cza sty, chwy tak dwusz czę ko wy,
chwy tak do drew na, hak prze ła dun ko wy, ge ne ra tor, elek tro -
ma gnes czy szyb ko złą cza. Szyb ki i ła twy do stęp do pa le ty
osprzę tu oraz czę ści za mien nych ATLAS na te re nie Pol ski

jest re ali zo wa ny za po śred nic twem au to ry zo wa ne go de ale ra
ATLAS Po land. Ofe ru je on rów nież wy na jem, sprze daż oraz
mo bil ny ser wis ma szyn ATLAS. 
De cy du jąc się na kup no ma szy ny war to wziąć pod uwa gę do -
świad cze nie part ne ra w kon stru owa niu ta kich urzą dzeń. Wy -
bie ra jąc pro duk ty Atlas GmbH ma my gwa ran cję, że po -
nad 100-let nie do świad cze nie za owo co wa ło know -how, któ re
do stęp ne jest tyl ko nie licz nym pro du cen tom. Ono też po zwa la
pro jek to wać i pro du ko wać ma szy ny prze ła dun ko we, któ re
cha rak te ry zu ją się uni ka to wy mi roz wią za nia mi oraz trwa ło ścią
gwa ran tu ją cą wie lo let nią, bez a wa ryj ną eks plo ata cję. 

www.atlas-poland.pl

a Ma szy ny prze ła dun ko we ATLAS są nie zwy kle uni wer sal ne. Spraw dza ją się nie tyl -
ko w bran ży ko mu nal nej, ale rów nie chęt nie są wy ko rzy sty wa ne w po zo sta łych
pra cach prze ła dun ko wych
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Mo del, któ ry jest wy ko rzy sty wa ny w gdań skim przed się bior stwie
mo że być do sko na łym przy kła dem ma szy ny „skro jo nej” na mia rę
po trzeb bran ży od pa do wej. Kon struk to rom uda ło się w nim bo wiem
po łą czyć sto sun ko wo nie wiel kie roz mia ry z od po wied nią si łą i funk -
cjo nal no ścią. Dzię ki te mu ma szy na jest w sta nie wy ko nać więk szość
prac prze ła dun ko wych w ogra ni czo nej prze strze ni, a wy daj ność
i nie za wod ność łą czy z kom for tem pra cy ope ra to ra. 
Kom pak to wy LH 22 M jest naj mniej szą ma szy ną Lie bher ra prze -
zna czo ną do prac zwią za nych z prze ła dun kiem. Za sto so wa -
na w niej jed nost ka na pę do wa, o zwięk szo nej do 105 kW (143 KM)
mo cy, umoż li wia znacz ne lep sze war to ści prze ła dun ko we. Na to -
miast no wy, wy so ko pręż ny sil nik Lie bherr, dzię ki za sto so wa niu
no we go fil tra czą stek sta łych z ka ta li za to rem utle nia ją cym, znacz -
nie re du ku je ilość za nie czysz czeń i speł nia nor my do ty czą ce emi sji
spa lin. Do dat ko wo jed nost ka cha rak te ry zu je się mniej szym ape ty -
tem na pa li wo, gdyż w po rów na niu ze star szy mi wer sja mi moż -
na uzy skać na wet 30-pro cen to we oszczęd no ści.
Użyt kow ni cy chwa lą też moc ne pod wo zie, któ re jest dłuż sze, niż w po -
przed nim mo de lu, co wy dat nie po pra wi ło sta bil ność ma szy ny. Na to -
miast więk sza sze ro kość pod pór i geo me tria zmo dy fi ko wa nej dźwi gni
– mię dzy cy lin drem mo no blo ko wym, a pod no szą cym – umoż li wia
prze ła du nek cięż szych ma te ria łów. Te pa ra me try ide al nie od po wia da -
ją na po trze by trans por tu, roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun ku. Tym
bar dziej, że pro du cent wy po sa żył ma szy nę w sze ro ką ga mę chwy ta -
ków, któ re umoż li wia ją trans port ma te ria łów na wet o ob ję to ści
pół to ra me tra sze ścien ne go. Z ko lei mak sy mal ny za sięg ra mie -
nia wy no si je de na ście me trów. 
No wo cze sna, er go no micz na kon struk cja ka bi ny spra wia,
że ope ra tor pra cu je wy daj niej i efek tyw niej, a ob szer ne
prze szkle nia uła twia ją ob ser wa cję te re nu ro bo cze go.
W wa run kach pra cy z od pa da mi przy dat ny oka zu je
się tak że wy daj ny układ wen ty la cyj ny, któ ry sku -
tecz nie od gra dza od nie przy jem nych za pa chów.
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze sztyw -
nie za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym pod -
no śni kiem. W pierw szym wy pad ku wzrok ope ra -
to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me tra. Na to -
miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi na po -
zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po -
zio mu na wet pię ciu me trów. War to w tym
miej scu za zna czyć, że wer sja z uno szo ną
ka bi ną uła twia i za ła du nek, i wstęp ną

se gre ga cję od pa dów. Po za tym po zwa la ope ra to ro wi opty mal nie roz -
mie ścić od pa dy w kon te ne rze lub na cze pie.
Ste ro wa nie ma szy ną od by wa się przy po mo cy joy stic ka. Stan dar do -
wy joy stick ste ru ją cy da je ope ra to ro wi do dat ko we po czu cie bez pie -
czeń stwa. Po za tym re zy gna cja z ko ła kie row ni cy zwięk szy ła za rów no
miej sce na no gi, ja ki i wi docz ność na ob szar ro bo czy. Po za tym ope ra -
tor ma do dys po zy cji siedmioca lo wy ko lo ro wy ekran do ty ko wy. Jest
on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie żą co in for mu je o wszyst kich waż -
nych da nych zwią za nych z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró tów moż -
na przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi po trze ba mi i wy mo ga mi. Są
one wy bie ra ne szyb ko i ła two za po mo cą pa ska me nu.
W tym miej scu war to też wspo mnieć o uprosz czo nych czyn no -
ściach zwią za nych z co dzien ną kon ser wa cją. Punk ty ser wi so we są
ła two do stęp ne, a wszyst kie czyn no ści zaj mu ją nie wie le cza su.
Trze ba przy znać że kon struk to rom uda ło się za pro jek to wać ma -
szy nę, któ ra za rów no pod wzglę dem pa ra me trów tech nicz nych,
jak i funk cjo nal no ści do sko na le spraw dza się na wszel kie go ro dza -
ju pla cach prze ła dun ko wych. W prak ty ce do wo dzi te go, na przy -
kład ma szy na LH 22 M, któ ra z po wo dze niem pra cu je w Za kła dzie
Uty li za cyj nym w Gdań sku.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.liebherr.pl

Spe cja list ka od prac prze ła dun ko wych
Od po nad sze ściu lat w Za kła dzie Uty li za cyj nym Sp. z o.o. w Gdań sku z po wo dze niem pra cu je
ma szy na prze ła dun ko wa Lie bherr LH 22 M. W cza sie in ten syw nej eks plo ata cji po twier dzi ła, że
jest do sko na le przy go to wa na do pra cy na wet w tak wy ma ga ją cych wa run kach.

c Opcjo nal nie ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr mo gą być wy po sa żo ne w funk cję
ogra ni cze nia za kre su ro bo cze go, w któ rej moż li we jest usta wie nie pa ra me trów 
ta kich jak: wy so kość, głę bo kość, sze ro kość i bli skość. Dzię ki tej funk cji moż na
unik nąć nie po trzeb nych ko li zji i uszko dzeń new ral gicz nych pod ze spo łów 
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Wpraw dzie już sa mo po łą cze nie dwóch ma szyn w jed ną gwa -
ran tu je du żą wszech stron ność, ale mimo to kon struk to rzy ko -
par ko -ła do wa rek nie ustan nie pra cu ją nad ko lej ny mi ulep sze nia -
mi, ma ją cy mi jesz cze zwięk szyć za kres ich zastosowań. Ta ki też
cel mie li pro jek tan ci koncernu Ca ter pil la r kre śląc pla ny czte rech
no wych mo de li tych uni wer sal nych ma szyn. Jed nak two rząc je
po sta no wi li wy ko rzy stać te roz wią za nia tech no lo gicz ne, któ re
zo sta ły spraw dzo ne w do sko na le oce nia nych przez użyt kow ni -
ków po przed nicz kach se rii Cat F2. No wą li nię two rzą mo de le
Cat® 428, 432, 434 i 444. Ma szy ny ba zu ją na po dob nych plat for -
mach mo de lo wych, co po zwo li ło za sto so wać wie le wspól nych
czę ści i wpro wa dzić zbli żo ne za sa dy ob słu gi. Zmie nio ny zo stał
na to miast układ ste ro wa nia, któ ry w no wych ma szy nach łą czy
ana lo go we wskaź ni ki z ko lo ro wym wy świe tla czem in for ma cyj -
nym LCD. Po ka zu ją ce się na nim iko ny in for ma cyj ne umoż li wia -
ją szyb kie prze cho dze nie mię dzy try ba mi pra cy, a peł no tek sto -
we opi sy dia gno stycz ne uła twia ją usu wa nie uste rek i wy ko ny wa -
nie czyn no ści ser wi so wych. Ulep szo ny sys tem za bez pie czeń
wy łą cza sil nik, skrzy nię bie gów i układ hy drau licz ny do cza su
wpi sa nia po praw ne go ko du na ekra nie LCD.
Mo de le 428 i 434 mo gą być opcjo nal nie wy po sa żo ne w ste ro -
wa nie pi lo tem, a wer sjach 432 i 444 ste ro wa nie od by wa się
przy po mo cy ele men tów za mon to wa nych w fo te lu.
Sil nik Cat C3.6 speł nia wy ma ga nia nor my emi sji spa lin Sta -
ge V. Umoż li wia to sys tem oczysz cza nia spa lin, w skład któ re -
go wcho dzi bez ob słu go wy układ se lek tyw nej re duk cji ka ta li -
tycz nej (SCR) oraz filtr czą stek sta łych (DPF). Na to miast
w mo de lu 428 jest również dostępny silnik o mniejszej mocy
55 kW, któ re mu do speł nie nia nor my Sta ge V po trze ba tyl ko
fil tra DPF. War to wie dzieć, że wszyst kie no we ko par ko -ła do -
war ki zu ży wa ją na wet o 10 pro cent mniej pa li wa niż ich po -
przed nicz ki z se rii F2. Po za tym no we mo de le ma ją stan dar -
do wo na pęd na 4 ko ła, co wraz z blo ka dą me cha ni zmu róż -
ni co we go tyl nej osi po pra wia przy czep ność.
Ope ra tor mo że wy bie rać mię dzy róż ny mi try ba mi za rzą dza -
nia mo cą. Eko no micz ny i stan dar do wy za pew nia ją do bre
osią gi sil ni ka oraz ob ni żo ne zu ży cie pa li wa. Na to -
miast tryb Stan dard Plus pod no si osią gi ma szy -
ny, zwięk sza jąc szyb kość pra cy osprzę tu
pod się bier ne go. Mo del 432 jest stan -
dar do wo wy po sa ża ny w no wą
skrzy nię bie gów Po wer shift, któ -

rą opcjo nal nie moż na za mó wić rów nież do mo de li 428 i 434.
Uła twia ona ope ra to ro wi zmia nę prze ło żeń pod czas jaz dy. Z ko -
lei mo del 444 na dal bę dzie w stan dar dzie wy po sa żo ny w peł ni
au to ma tycz ną skrzy nię bie gów.
Wszyst kie no we ko par ko -ła do war ki wy po sa żo ne są w układ re gu -
lo wa ne go do dat ko we go prze pły wu hy drau licz ne go do ukła du
pod się bier ne go, któ ry umoż li wia pre cy zyj ne do sto so wy wa nie
pra cy do spe cy fi ka cji ro bo czych osprzę tu. Do dat ko wo, w ce lu po -
pra wie nia uży tecz no ści wszyst kie maszyny ma ją fa brycz nie mon -
to wa ne zin te gro wa ne złą cze no śni ków osprzę tu ła do war ko we go.
No we mo de le już w stan dar dzie po sia da ją naj now szą wer sję
sys te mu Cat Pro duct Link™, któ ry umoż li wia zdal ne mo ni to ro -
wa nie da nych za po mo cą usłu gi VisionLink®. Dzię ki te mu użyt -
kow ni cy mo gą okre ślać we dług wła snych po trzeb, ja kie da ne
eks plo ata cyj ne ma szy ny chcą gro ma dzić (np. zu ży cie pa li wa,
zbior cze in for ma cje o ła dun kach, przy po mnie nia o za pla no wa -
nych prze glą dach czy alar my o uster kach).
War to wie dzieć, że za mon to wa ne w ma szy nach no we si łow ni ki
wy się gni ków (do stęp ne opcjo nal nie do mo de li 428 i 434) ma ją
na wet o 25% więk szy udźwig. 
Opcjonalne fabryczne zabezpieczenie chro ni ma szy nę
przed kra dzie żą, dez ak ty wu jąc sil nik, skrzy nię bie gów i układ hy -
drau licz ny. Od blo ko wa nie na stę pu je do pie ro po wpro wa dze niu
wła ści we go ko du. Wy po sa że nie obej mu je rów nież ra dio oraz
LED-owe świa tła ro bo cze. Na to miast se ryj nie mon to wa ny układ
pływającej łyżki po zwa la szyb ciej prze miesz -
czać się po nie rów nym te re nie przy za cho -
wa niu wy so kie go po zio mu wy go dy. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
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No wa ro dzi na ko par ko -ła do wa rek Cat
Lep sze pa ra me try ro bo cze przy jed no cze snym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa to naj waż niej sze
za le ty no wych ko par ko -ła do wa rek Ca ter pil lar. W po łą cze niu z nie za wod no ścią oraz du żą ma -
new ro wo ścią czy nią je ma szy na mi do sko na le na da ją cy mi się do wie lu prac ko mu nal nych.





34 Pośrednik Komunalny

Pan de mia po czy ni ła spu sto sze nie prak tycz nie w każ dej dzie dzi -
nie ży cia. Za kłó co ny zo stał płyn ny obieg go spo dar ki, a po wsta łe
za to ry trze ba, jak naj szyb ciej udroż nić. W rów nym stop niu nie -
zbęd ne do te go są spe cjal ne pro gra my ra tun ko we, jak i uni wer -
sal ne oraz eko no micz ne ma szy ny, któ re po mo gą je re ali zo wać.
Ta ki mi na pew no mo gą oka zać się ła do war ki te le sko po we, któ re
choć wy na le zio ne zo sta ły przed po nad 40 la ty to na dal zdu mie -
wa ją in no wa cyj no ścią wy ko rzy sty wa nych tech no lo gii. 
Dzię ki uni ka to wym roz wią za niom bar dzo chęt nie wy ko rzy stu ją
je tak że przed się bior stwa re cy klin go we i za go spo da ro wu ją ce
od pa dy. Oka zu je się, że ma szy ny ide al nie spraw dza ją się
w trans por cie spra so wa nych su row ców i od pa dów, a te le sko -
po we ra mię ła do war ko we uła twia opty mal ne wy ko rzy sta nie po -
wierzch ni ma ga zy no wej. Dla te go od wie lu lat z po wo dze niem
pra cu ją tak że na pla cach za kła dów in sta la cji ko mu nal nych.
W ostat nim cza sie w Pol sce do stęp ność te go ty pu ma szyn po -
więk szy ła się o kon struk cję tu rec kie go pro du cen ta mar ki MST.

Pol ski przed sta wi ciel mar ki, spół ka Ama go, ofe ru je od nie daw -
na mo del ła do war ki te le sko po wej MST 9.35. Ta wszech stron na,
po my sło wo za pro jek to wa na, ma szy na wa ży 8.400 kg i dys po -
nu je 9-me tro wym mak sy mal nym za się giem ro bo czym. Jest
w sta nie trans por to wać ła dun ki na wet o ma sie 3.500 kg. 
Trans port od by wa się przy po mo cy wi deł lub róż ne go ro dza ju
chwy ta ków. Dzię ki te mu ope ra tor bez tru du mo że prze miesz -
czać za rów no spra so wa ne be le róż ne go ty pu od pa dów, jak
i po se gre go wa nych su row ców prze zna czo nych do po now ne -
go użyt ku. War to wie dzieć, że wy mia na osprzę tu jest bar dzo
pro sta i szyb ka. Ope ra tor wy ko nu je ją sa mo dziel nie, a ca ła
ope ra cja zaj mu je nie wie le cza su. Ope ra to rzy do ce nia ją tak że
wy god ną, er go no micz nie za pro jek to wa ną ka bi nę. Na pod kre -
śle nie za słu gu je przede wszyst kim do sko na ła wi docz ność ca -
łe go ob sza ru ro bo cze go, a szczel ne wnę trze wspar te wy daj -
nym ukła dem wen ty la cji i kli ma ty za cji sku tecz nie chro ni

przed nie przy jem ny mi za pa cha mi, któ re nie odmien nie to wa -
rzy szą skła do wi skom od pa dów. Do daj my, że ste ro wa nie
wszyst ki mi funk cja mi ma szy ny zo sta ło mak sy mal nie uprosz -
czo ne i umoż li wia wy daj ną pra cę przez ca ły dzień.
Do na pę du ma szy ny zde cy do wa no się użyć spraw dzo ne go
w wie lu za sto so wa niach sil ni ka Deut za o mo cy 55,2 kW (75 KM).
Uzna ny pro du cent jed nost ki na pę do wej gwa ran tu je nie tyl ko jej
trwa łość i wy daj ność, ale tak że speł nia nie ak tu al nych norm do -

ty czą cych emi sji spa lin. Po za tym jednostka napędowa umoż li -
wia ma szy nie prze miesz cza nie się z pręd ko ścią do 30 km/h.
Ko lej ną za le tą te go sil ni ka są uprosz czo ne do mi ni mum czyn -
no ści zwią za ne z co dzien ną ob słu gą. Do stęp do wszyst kich
punk tów ser wi so wych moż li wy jest z po zio mu grun tu, a spraw -
dze nie ilo ści pły nów eks plo ata cyj nych zaj mu je tyl ko chwi lę.
Jed nak chy ba naj więk szą za le tą, istot ną dla wszyst kich użyt -
kow ni ków, jest trwa łość ła do wa rek MST. Wpły wa na nią nie tyl -
ko spraw dzo na jed nost ka na pę do wa, ale tak że wy so ka ja kość
po zo sta łych ma te ria łów uży tych do jej pro duk cji. I tak wy so ka
ja kość sta li uży tej do pro duk cji ra my pod wo zia, wraz z do dat ko -
wy mi wzmoc nie nia mi spra wia, że ma szy ny z ła two ścią zno szą
tru dy zwią za ne z pra cą w tak agre syw nych śro do wi skach, ja kie
pa nu ją na skła do wi skach od pa dów i pla cach re cy klin go wych.
Po za tym nie wiel ki pro mień skrę tu za pew nia ma szy nie du żą
ma new ro wość, co w przy pad ku po ru sza nia się po za tło czo nym
pla cu skła do wisk ma nie ba ga tel ne zna cze nie. Te wszyst kie ce -
chy spra wia ją, że ła do war ki te le sko po we MST to do sko na li
part ne rzy firm ko mu nal nych trud nią cych się ma ga zy no wa niem,
uty li zo wa niem i se gre go wa niem od pa dów. A je śli do da my
do te go atrak cyj ną ce nę oraz nie wiel kie kosz ty eks plo ata cyj ne,
to mo że się oka zać, że za kup tych ma szyn szyb ko się zwró ci.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
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Po żą da ne „te le sko py”
O tym, jak ka ta stro fal ny wpływ na świa to wą go spo dar kę ma epi de mia ko ro na wi ru sa, ni ko go nie
trze ba prze ko ny wać, ale są też bran że, któ re mo gą na pan de mii sko rzy stać. Wśród nich znaj du -
ją się nie tyl ko dys try bu to rzy środ ków me dycz nych, ale tak że... pro du cen ci ma szyn. Jed ny mi
z więk szych be ne fi cjen tów ta kie go sta nu rze czy mo gą wy twór cy ła do wa rek te le sko po wych. 

a Do na pę du ła do war ki teleskopowej MST 9.35 za sto so wa no spraw dzo ny sil nik
Deut za o mo cy 75 KM. Eko no micz na jed nost ka speł nia oczy wi ście ak tu al ne nor -
my do ty czą ce emi sji spa lin 

a Ła do war ki te le sko po we do sko na le spraw dza ją się na róż ne go ty pu pla cach prze -
ła dun ko wych. Wy po sa żo ne w wi dły lub chwy ta ki po mo gą opty mal nie za go spo da -
ro wać po wierzch nię ma ga zy no wą
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Se gre ga cja od pa dów nie rozwiązuje wszyst kich pro ble mów
i choć z każ dym ro kiem Pol ska zwięk sza pro cen to wy udział
od zy ska nych su row ców, to i tak na dal wie le cen nych ma te -
ria łów jest tra co nych. Do dat ko wo pro ces po zy ski wa nia su -
row ców z od pa dów jest bar dzo kosz tow ny, a w przy pad ku
bio od pa dów jest tak że bar dzo uciąż li wy. A one wraz z po -
pio łem sta no wią istot ną część stru mie nia od pa dów, w do -
dat ku bar dzo pro ble ma tycz ną przy ich zbiór ce. Oka zu je się,
że do sko na łe efek ty moż na uzy skać sto su jąc spe cja li stycz -
ny po jazd – śmie ciar kę Ro to press, któ ra dzię ki za sto so wa -
niu me to dy bęb na ob ro to we go jest w sta nie – już w trak cie
zbior ki – zmie szać or ga nicz ne su row ce wtór ne w jed no li tą
frak cję  skła da ją cą się z roz drob nio nych czą stek i pły nu. Do -
dat ko wo dzię ki sta łej cyr ku la cji od pa dy są na po wie trza ne,
co ogra ni cza po wsta wa nie ob sza rów bez tle no wych, któ re
są źró dłem nie przy jem nych za pa chów. War to też pod kre -
ślić, że w tej śmie ciar ce tyl ko bę ben ob ro to wy jest ele men -
tem ru cho mym, co pro wa dzi do ob ni że nia kosz tów kon ser -
wa cji i na praw. Na tym nie koń czą się atu ty sto so wa nia
śmie cia rek Ro to press. Pre cy zyj ny, do pra co wa ny układ za -
sy po wy umoż li wia ła twe, bez reszt ko we opróż nia nie po jem -
ni ków (tak że w przy pad ku moc no wod ni stych frak cji). Po za
tym pro sta w kon ser wa cji pra sa śli ma ko wa, a tak że per fek -
cyj na szczel ność oraz brak resz tek i za pa chów do dat ko wo
istotnie ob ni ża ją kosz ty co dzien nej eks plo ata cji. 
FAUN Ro to press jest po jaz dem pro stym, wy daj nym i bez piecz -
nym w ob słu dze. Wy jąt ko wo krót ki zwis za tyl ną osią po zwa la
na uzy ska nie opty mal ne go roz kła du na ci sków na osie
po jaz du oraz po zy tyw nie wpły wa na ma new ro wa -
nie śmie ciar ką. Z ko lei od po wied nio do bra ny
układ za sy po wy po zwa la opróż niać wszyst kie
po jem ni ki o ob ję to ści od 60 do 1.100 li trów.

Za gęsz cza nie od pa dów od by wa się po przez ob rót bęb na z ło -
pat ka mi za mo co wa ny mi na we wnętrz nej je go po wierzch ni,
któ re po wo du ją prze gar nia nie od pa dów w kie run ku do ka bi ny
i ich spra so wa nie. Od pa dy są sta le wpro wa dza ne w ruch cyr -
ku la cyj ny, dzię ki cze mu są one do dat ko wo roz drab nia ne.
Opróż nia nie od by wa się po przez zmia nę kie run ku ob ro tów
bęb na – na stę pu je wów czas sa mo oczysz cza nie się bęb na,
bez po zo sta wa nia resz tek od pa dów. Dzię ki te mu w bęb nie nie
roz wi ja się ko ro zja oraz nie po wsta je uciąż li wy odór, a w kon -
se kwen cji użyt kow nik nie po no si do dat ko wych kosz tów zwią -
za nych z czysz cze niem trud no do stęp nych miejsc.
Wy daj ne spra so wa nie od pa dów jest moż li we dzię ki moc ne mu
sil ni ko wi hy drau licz ne mu. War to też zwró cić uwa gę na umie jęt ne
za pro jek to wa nie po jem ni ka za sy po we go, któ re go kon struk cja
zapobiega prze do sta niu się na ze wnątrz za rów no po wsta ją cych
pod czas zbiór ki od cie ków, jak i py łu oraz po pio łu. Na to miast
prze cie ki po wsta ją ce na po sto ju mo gą być wy ła py wa ne przez,
opcjo nal nie mo co wa ny na od wło ku zbior nik na brud ną wo dę.
Do dat ko wym atu tem te go mo de lu śmie ciar ki jest to, że czę ści
pod le ga ją ce zu ży ciu są skrę ca ne, a nie spa wa ne. Ta kie roz -
wią za nie to do sko na ły śro dek za rad czy na dro gie na pra wy
(ście ral ne pły ty ochron ne pra sy śru bo wej po wie lu la tach użyt -
ko wa nia moż na ła two wy mie nić), co przy czy nia się do ob ni że -
nia kosz tów eks plo ata cji oraz oszczęd no ści pie nię dzy i cza su
przy każ dej okre so wej kon ser wa cji. Istot ną za le tą śmie cia rek
Ro to press jest tak że to, że wa żą o 800 kg mniej niż po dob ny
po jazd tyl no za ła dow czy (tej sa mej po jem no ści, wy po sa żo ny

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekocel.pl

Ro to press – za gęsz czasz i oszczę dzasz
Sto so wa nie spe cja li stycz nych po jaz dów od bie ra ją cych od pa dy nie tyl ko uła twia pra cę, ale też
zwięk sza sto pień efek tyw no ści od zy sku cen nych su row ców. Naj lep sze efek ty osią ga się wów -
czas, gdy pro ces po zy ski wa nia te go su row ca od by wa się jesz cze na eta pie trans por tu od pa -
dów do in sta la cji ko mu nal nych. Udo wad nia ją to śmie ciar ki FAUN Ro to press, któ re sku tecz nie
przy go to wu ją bio od pa dy sta ją ce się w ten spo sób wy so kiej ja ko ści skład ni kiem kom po stu.

s Zaletą śmieciarki Rotopress jest, już na etapie zbiórki,
możliwość zagęszczenia odpadów w jednolitą frakcję. 
Tak przygotowana będzie stanowić ważny składnik
ekologicznego kompostu
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w pły ty pra su ją ce). Dzię ki te mu zwięk sza się moż li wość za ła -
dun ku, na to miast zmniej sza ją się zu ży cie pa li wa oraz emi sja
CO2. Ko lej ną istot ną za le tą tych po jaz dów jest przy ja zny dla
użytkownika i in tu icyj ny sys tem kon tro li FCS, posiadający roz -
bu do wa ną ga mę  funk cji oraz spraw dzo ny pod względem nie -
za wod ności dzię ki za sto so wa niu szy ny CANBus. 
Śmie ciar ka cie szy się do sko na ły mi opi nia mi jej użyt kow ni -
ków. Pod kre śla na jest jej bez a wa ryj ność, ale w ra zie kło po -
tów klient mo że li czyć na pro fe sjo nal ny ser wis, któ ry za pew -
nia spół ka ZOELLER TECH. Dys po nu je ona w Pol sce trze ma

sta cjo nar ny mi punk ta mi ser wi so wy mi (w Re ko wie Gór nym,
War sza wie i Cho rzo wie) wraz z ma ga zy na mi ory gi nal nych
czę ści za mien nych oraz po miesz cze nia mi prze zna czo ny mi
do na praw gwa ran cyj nych i po gwa ran cyj nych. Na pra wy
i prze glą dy są re ali zo wa ne w cią gu 24 h od zgło sze nia. Mo gą
być wy ko ny wa ne na miej scu u klien ta, gdyż spół ka dys po nu -
je ośmio ma sa mo cho da mi ser wi so wy mi z nie zbęd nym
oprzy rzą do wa niem. Na to miast ser wi sy mo bil ne wy jeż dża ją
z: War sza wy, Cho rzo wa, Po zna nia, Ja ro sła wia, Re ko wa Gór -
ne go, Szcze ci na i Wro cła wia.

Cechy śmieciarki FAUN z bębnem obrotowym:
• zabudowa montowana na podwoziach dwuosiowych

i trzyosiowych,
• lekka konstrukcja własna,
• duża ładowność,
• wyjątkowo krótki zwis za tylną osią, pozwala

na uzyskanie optymalnego rozkładu nacisków na osie
• szczelna konstrukcja bębna,
• wrzutnik typu zamkniętego, przygotowany do obsługi

pojemników do 1100 litrów,
• lekkie, bezresztkowe opróżnianie pojemników, także

w przypadku mocno wodnistych frakcji,
• łatwa w konserwacji prasa ślimakowa,
• należy do najbardziej ekonomicznych pojazdów

pod względem utrzymania,
• przeznaczony do zbiórki zarówno odpadów

komunalnych jak bioodpadów oraz popiołów.

a Konstrukcja śmie ciar ki sku tecz nie zapobiega prze do sta niu się na ze wnątrz za rów -
no po wsta ją cych pod czas zbiór ki od cie ków, jak i py łu. Z ko lei układ za sy po wy
po zwa la opróż niać wszyst kie po jem ni ki o ob ję to ści od 60 do 1.100 li trów
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Trans port dro go wy od pa dów nie bez piecz nych jest ure gu lo wa -
ny ści sły mi prze pi sa mi praw ny mi – pod sta wą jest tu Umo wa
Eu ro pej ska ADR. Od pa dy nie bez piecz ne mu szą być prze wo -
żo ne zgod nie z okre ślo ny mi pro ce du ra mi, w przy sto so wa nych
do te go opa ko wa niach i od po wied ni mi środ ka mi trans por tu.
Fir my pro du ku ją ce od pa dy nie bez piecz ne mu szą tak że prze -
strze gać prze pi sów mię dzy na ro do wej umo wy ADR. Obej mu ją
one sze reg czyn no ści zwią za nych z na le ży tym prze cho wy wa -
niem od pa dów, a tak że ich od po wied nim ozna cze niem i opi sa -
niem. Pod czas prze wo zu trze ba wziąć pod uwa gę wła ści wo ści
che micz no -fi zycz ne trans por to wa nych od pa dów (przede
wszystkim ich stan sku pie nia oraz ro dzaj za gro żeń dla czło wie -
ka i śro do wi ska, któ re mo gą wy wo łać).
Ta kie spe cja li stycz ne po jaz dy, speł nia ją ce naj su row sze prze pi -
sy w tym wzglę dzie, pro du ku je spół ka Sto ko ta, li der w pro duk -
cji wy so ko tech no lo gicz nych za bu dów zbior ni ko wych w tym
cy stern dys try bu cyj nych i trans por to wych dla wszyst kich ro -
dza jów pa liw. Waż ny seg ment pro duk cji spół ki sta no wią po jaz -
dy spe cja li stycz ne słu żą ce do zbior ki i trans por tu od pa dów
nie bez piecz nych. Wy so ką ja kość po jaz dy za wdzię cza ją nie tyl -
ko in no wa cyj nym roz wią za niom, ale tak że zdo by te mu przez
ćwierć wie ku do świad cze niu pra cow ni ków. Dzię ki te mu obec -
nie 100% pro duk cji od by wa się w dwóch pol skich za kła dach
– w El blą gu i Kiel cach, w któ rych po nad 210-oso bo wa za ło ga
wy pra co wu je ob ro ty rocz ne o war to ści po wy żej 100 mln zło -
tych. Na to miast licz na ka dra in ży nie ryj na wraz z wy so kiej kla sy
spe cja li sta mi jest zdol na za pro jek to wać, a na stęp nie zbu do -
wać po jaz dy, któ re znaj du ją uzna nie klien tów z ca łej Eu ro py. 

W gru pie pro duk tów mar ki Sto ko ta, któ re ze wzglę du na swój
po ziom tech no lo gicz ny i ja kość wy ko na nia na le żą do naj bar -
dziej za awan so wa nych za li cza ne są po jaz dy prze zna czo ne
do od bio ru i trans por tu od pa dów nie bez piecz nych. Bli sko 90
pro cent z nich znaj du je od bior ców za gra nicz nych, a wszyst kie
speł nia ją re stryk cyj ne prze pi sy umo wy ADR. Pro duk cja w tym
seg men cie opar ta jest na trzech głów nych ty pach za bu dów:
– ma łe i śred nie po jaz dy o po jem no ściach od 6 do 16 m3

(prze zna czo ne są głów nie do zbiór ki od pa dów nie bez piecz -
nych w tym ole jów prze pra co wa nych), 

– za bu do wy du że kom bi na pod wo ziach 4-osio wych (prze zna -
czo ne do pra cy w stre fach za gro żo nych wy bu chem, ra fi ne -
riach i obiek tach prze my sło wych wy ma ga ją cych pra cy sprzę -
tem o od po wied niej kla sie bez pie czeń stwa),

– na cze py sa mo no śne oraz z uno szo nym zbior ni kiem, któ re
ma ją zdol ność sa moza ła dow czą pod ci śnie nio wo (słu żą
do trans por tu od pa dów niebezpiecznych na miej sce dal -
sze go prze twa rza nia lub uty li za cji). 

Wszyst kie cy ster ny do pra cy z od pa da mi ma te ria łów nie bez piecz -
nych mo gą być wy ko na ne ze sta li kon struk cyj nej. Ta kie też są naj -
czę ściej wy bie ra ne przez klien tów pra cu ją cych z ole ja mi prze pra -
co wa ny mi. Na to miast w przy pad ku od pa dów ma te ria łów o cha rak -
te rze za sa do wym lub kwa so wym sto so wa na jest naj wyż szej ja ko -
ści stal nie rdzew na (w przy pad ku szcze gól nie agre syw nych od pa -
dów z do dat kiem ty ta nu o ozna cze niu 316Ti). Roz wią za nia sto so -
wa ne przez spół kę Sto ko ta na da ją cy ster nie kod L4AH/S4AH, co
przy uwzględ nie niu pkt 4.5.1.1 usta wy ADR po zwa la na pra cę
z sze ro ką ga mą pro duk tów tak że dla cy stern o ko dzie L4 BH.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.stokota.com

Trans port od pa dów nie bez piecz nych 
W przy pad ku od pa dów nie bez piecz nych nie zwy kle waż ną kwe stią jest ich należyty od biór
i transport. Przede wszyst kim ich przewóz mu si od bywać się spe cjal ny mi po jaz da mi, któ re zo -
sta ły skon stru owa ne w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochro ny śro do wi ska oraz bez pie -
czeń stwa. Wszyst kim tym wy mogom spro sta ją po jaz dy pro du ko wa ne przez spół kę Sto ko ta.

f W transporcie odpadów niebezpiecznych
doskonale spisuje się naczepa samo
załadowcza z unoszonym zbiornikiem
o pojemności 27,5 m3
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Przy kła do wym pro duk tem do trans por tu od pa dów cie kłych
mo że być po jazd VACTRANS. Jest on zdol ny do wy ko na nia
wszyst kich prac w za kre sie za sy sa nia/trans por tu i mo że być
wy ko rzy sty wa ny w prze my śle che micz nym i pe tro che micz nym
do roz ma itych pro duk tów nie bez piecz nych, jak rów nież we
wszyst kich in nych sek to rach prze my sło wych i ście ko wych.
Urzą dze nie za bu do wa ne jest na trzyosio wej na cze pie i wy po -
sa żo ne w ru rę rdze nio wą ze sta li nie rdzew nej 316L. Stan dar do -
wo za in sta lo wa na jest nie zbyt du ża, lecz od po wied nia pom pa
próż nio wa o prze pły wie 950 m³/h. Na pę dza na jest ona al bo

przez ma ły sil nik po moc ni czy za mon to wa ny na na cze pie al bo
hy drau licz nie z urzą dze nia na cią gni ku. VACTRANS zbu do wa -
ny jest zgod nie z naj now szy mi prze pi sa mi ADR i dla te go na da -
je się do trans por tu od pa dów pro duk cyj nych wy ma ga ją cych
ko dów cy stern L4 BH i S4 AH.
Na le ży też pod kre ślić, że Gru pa STOKOTA prak tycz nie w ca ło -
ści swo ją dzia łal ność opie ra na wła snych roz wią za niach i ko -
rzy sta z pod ze spo łów oraz ma te ria łów po wsta ją cych w Pol sce.
Po ma ga w tym wła sny, ob szer ny ma ga zyn, któ ry unie za leż nia
fir mę od za wi ro wań zwią za nych z ter mi na mi do staw od za -
chod nich ko ope ran tów. Dla te go fir ma bez pro ble mów wy wią -
zu je się z wszel kich już za war tych umów, ale też jest w sta nie
za gwa ran to wać płyn ne i ter mi no we do sta wy w przy szło ści. 

a Nawijak na dennicy naczepy z unoszonym zbiornikiem pozwala przewozić długie
odcinki węża ssącego w całości, bez dodatkowych łączeń

a Firmy transportujące materiały niebezpieczne, w tym oleje przepracowane,
chętnie korzystają z MiniVac26 ADR
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EKSPERT DORADZA
www.dekpolsteel.pl

Ak cja re ge ne ra cja
Nie co dzien nie ku pu je my no wą ma szy nę lub osprzęt. Czę sto sta je my
przed pro ble mem kup na czy na pra wy. W nie któ rych przy pad kach jest to
nie moż li we, po nie waż de ale rzy ma szyn pro wa dzą czę sto sprze daż osprzę tu
tyl ko do naj now szych mo de li ma szyn.

Chciałbym przedstawić
możliwości, jakie daje
profesjonalna regeneracja
maszyn i osprzętu. 

Poniżej podaję przykład regeneracji
kompaktora. Celem naprawy była
odbudowa kół, które jako części zamienne
nie były już dostępne w ofercie
producenta. Sama naprawa była
utrudniona ze względu na duże zużycie
oraz nieumiejętne poprzednie naprawy. Ciężko było zatem odtworzyć
pierwotny kształt elementu. Klient skarżył się dodatkowo na różnice
w średnicy pomiędzy kołami oraz na bicie promieniowe. Miało to wpływ
na nadmierne zużywanie się układu napędowego maszyny.

Pa weł La ri sch

Ak cja re ge ne ra cja
Nie co dzien nie ku pu je my no wą ma szy nę lub osprzęt. Czę sto sta je my
przed pro ble mem kup na czy na pra wy. W nie któ rych przy pad kach jest to
nie moż li we, po nie waż de ale rzy ma szyn pro wa dzą czę sto sprze daż osprzę tu
tyl ko do naj now szych mo de li ma szyn.

d Aby unik nąć pro ble mów zwią za nych ze
złym wy wa że niem oraz nie współ o sio -
wo ścią stwo rzy li śmy na rzę dzia, któ re po -
zwo li ły usta lić ze wnętrz ną po wierzch nię
wzglę dem osi

a W pierw szym eta pie po przez pre cy zyj ne po mia ry
oraz kon sul ta cje z producentem od two rzy li śmy
kształt pier wot nej geo me trii kół.

s Przy mia ry za wi ja ne wo kół bęb na uła twi ły
usta wie nie od le wów z do kład no ścią 
do 1 mm. W dal szym eta pie ko ła zo sta ły
zamocowane do ob rot ni ków i po spa wa ne
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Kup no czy re ge ne ra cja? 
Dek pol Ste el jest z ca łą pew no ścią jed no znacz ną od po wie dzią na to
py ta nie. Za rów no pro duk cja no we go osprzę tu, jak i pro fe sjo nal na re ge -
ne ra cja zu ży te go nie sta no wi dla nas du że go wy zwa nia.

Jest to je den z wie lu przy kła dów, ja kie moż na by by ło przy to czyć. 

War to tu taj wspo mnieć o re ge ne ra cjach z za kre su:
• wy mia ny le mie szy w łyż kach pod się bier nych wraz z zę ba mi,
• zmia ny mo co wań, w tym zmia na na szyb ko złą cza,
• usu wa nie lu zów przez na pa wa nie otwo rów oraz wy ta cza nie,
• wy mia na zu ży tych ele men tów (bo ki, płaszcz, wrę gi, śli zgi) 
• re ge ne ra cja i uszczel nia nie ukła dów hy drau licz nych,
• na pa wa nie szczęk no życ i szczęk kru szą cych,
• od twa rza nie i pro duk cja osprzę tu na pod sta wie po mia rów.

Fir ma Dek pol Ste el
oprócz pro duk cji
osprzę tu do ma szyn
bu dow la nych, świad -
czy rów nież usłu gi
ser wi so we. To, co
wy róż nia nas na tle
kon ku ren cji, to przede wszyst kim no wo cze sne
za ple cze ma szy no we, bo ga te do świad cze nie
oraz sze ro ki do stęp do do ku men ta cji tech nicz -
nej więk szo ści po pu lar nych ma szyn. 

W pro ce sie re ge ne ra cji wy ko rzy stu je my na -
sze moż li wo ści pro duk cyj ne. Przede wszyst -
kim po sia da my wła sny ma ga zyn su row ców
oraz kom po nen tów, co po zwa la zna czą co
skró cić pro ces re ge ne ra cji. W ce lu od two rze -
nia pier wot ne go kształ tu zu ży tych ele men -
tów wy ko rzy stu je my ra mię po mia ro we
FARO, na stęp nie me to da mi szyb kie go pro to -
ty po wa nia w tech no lo gii 3D od twa rza my ich
pier wot ny kształt. Da je nam to rów nież moż li -
wość wy ko na nia do dat ko wych ana liz oraz
sy mu la cji. Czę sto na tym eta pie wy ko nu je my
wi zu ali za cje, któ re są przed sta wia ne klien to -
wi do ak cep ta cji. Prze cho dząc do eta pu re ali -
za cji wy ko rzy stu je my:
– ko mo rę śru tow ni czą,
– la se ro we i pla zmo we cię cie blach,
– gię cie w za kre sie do gru bo ści 30mm,
– wal co wa nie,
– to cze nie oraz fre zo wa nie na pre cy zyj nych

ob ra biar kach CNC,
– har to wa nie oraz szli fo wa nie wał ków,
– sta no wi ska mon ta żo we z suw ni ca mi 20 ton,
– ma lar nię elek tro sta tycz ną,
– wła sny ser wis hy drau licz ny.

War to rów nież wspo mnieć, że speł nia jąc stan -
dar dy eu ro pej skie po sia da my kon tro lę ja ko ści
na eta pie przy go to wa nia pro duk cji, mię dzy sta -
no wi sko wym, jak i koń co wym. Da je to stupro -
cen to wą pew ność po praw nie wy ko na nych prac. 

Czę sto jed nak zda rza się, że ma szy na pra cu je
w cy klu cią głym na trzy zmia ny i cięż ko wy łą -
czyć ją z użyt ko wa nia. Wią za ło by się to ze stra -
ta mi fi nan so wy mi. W ta kich przy pad kach Dek -
pol Ste el za pew nia ser wis mo bil ny. Ta kie usłu -
gi świad czy my na te re nie ca łe go kra ju. Są to
pra ce z za kre su:
– spa wal ni cze go: wy mia na zu ży tych ele men -

tów ścier nych, na pra wa pęk nięć, wzmoc nie -
nie kon struk cji,

– hy drau licz ne go: dia gno za, wy mia na kom po -
nen tów hy drau licz nych, usu nię cie wy cie ków,

– ob rób ki: usu nię cie lu zów osio wych przez za -
sto so wa nie wy ta czar ki mo bil nej.
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJEMASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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 wy sy ła ne do osób i in sty tu cji bran ży ko mu nal nej, jak rów nież dys try bu -
owa ne pod czas tar gów POL-ECO Sys tem, EKOTECH i Wod -Kan. Na kład cza -
so pi sma „Po śred nik Ko mu nal ny” wy no si 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

4/2020                  28.08.2020                          06.08.2020
5/2020                  14.10.2020                          21.09.2020
6/2020                  11.12.2020                          17.11.2020

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 3/2020 

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 „PoskomNews”

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