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SPIS TREŚCI

Pol -Eco -Sys tem – no wa od sło na

Pod ko niec paź dzier ni ka w Po zna niu od by ły
się Mię dzy na ro do we Tar gi Tech no lo gii i Pro -
duk tów dla Zrów no wa żo ne go Roz wo ju i Usług
Ko mu nal nych Pol-Eco-System

Agrex -Eco na tar gach Pol -Eco -Sys tem 

Pod czas ostat niej edy cji w sto isku Agrex -Eco
moż na by ło zo ba czyć aż trzy ma szy ny, w tym
na gro dzo ny Zło tym Me da lem MTP roz drab -
niacz Komp tech Axtor 6010

Fu so Can ter E -Cell – ci chy i bez e mi syj ny

Niż sze kosz ty eks plo ata cji na wet o sześć dzie -
siąt czte ry pro cent – oto wy nik te stów dro go -
wych ośmiu cię ża ró wek Fu so Can ter E -Cell. Po -
jaz dy te nie emi tu ją spa lin i są nie zwy kle ci che

Ive co Eu ro car go cię ża rówką ro ku 2016! 

De cy zją ju ry zło żo ne go z 25 dzien ni ka rzy
bran żo wych z ca łej Eu ro py no wy Iveco Eu ro -
car go ogłoszony zo stał Mię dzy na ro do wym
Sa mo cho dem Cię ża ro wym Ro ku 2016

Gra co ma spo sób na złom!

Każ de go ro ku fir ma Gra co or ga ni zu je spo tka -
nie o cha rak te rze Dnia Otwar te go, stwa rza jąc
go ściom im pre zy moż li wość za po zna nia się
z go to wy mi po jaz da mi dla róż nych branż

Au to ma tycz ne skrzy nie bie gów Al li son
Ko rzy ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia au to ma -
tycz nych skrzyń bie gów są bar dzo wy mier ne,
dla te go co raz wię cej nabywców po jaz dów
użyt ko wych de cy du je się na ta kie roz wią za nie 

Ła do war ki Cat w PGK Słupsk

PGK Słupsk to no wo cze sne przed się bior stwo
zaj mu ją ce się kom plek so wą ob słu gą od pa -
dów. To tak że ba za z cie ka wym par kiem ma -
szyn ko mu nal nych i bu dow la nych

Bob cat do pra cy w zi mie

Ofer ta ma szyn Bob cat sta je się jesz cze bar -
dziej atrak cyj na. Wśród no wo ści jest ła do war -
ka o ste ro wa niu bur to wym S450 i kom pak to -
wa ła do war ka gą sie ni co wa T450

Ko mat su WA 200 -7 – no we stan dar dy 

Uni wer sal na ła do war ka ko ło wa Ko mat su 
WA 200 -7 jest do sko na łym na rzę dziem sta no -
wią cym opty mal ne po łą cze nie mo cy, kom for -
tu ope ra to ra i nie za wod no ści 

Ca se 721 F pra cy w bio ga zow ni się nie boi

Naj now sza ge ne ra cja du żych ła do wa rek ko ło -
wych Ca se Se rii F od zna cza się wie lo ma za le -
ta mi. Wśród naj waż niej szych wy mie nić na le ży
ni skie kosz ty eks plo ata cji oraz funk cjo nal ność

Czwar ta ge ne ra cja cią gni ków Val tra se rii N

Val tra wpro wa dzi ła do ofer ty czwar tą ge ne ra -
cję cią gni ków se rii N. Ich suk ces jest pew ny,
po nie waż ma ją wie le roz wią zań z cie szą cych
się po wszech nym uzna niem cią gni ków se rii T

MD Be ton – sze ro ka ofer ta, naj wyż sza ja kość

Od po nad dwudziestu pięciu lat war szaw ska
fir ma MD Be ton pro du ku je i do star cza wy so -
kiej ja ko ści be ton oraz sze ro ki wa chlarz pre fa -
bry ka tów o róż nym za sto so wa niu
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Dro dzy Czy tel ni cy,

no wa usta wa śmie cio wa mia ła upo rząd ko wać go spo dar kę od pa da mi i wy eli mi no wać z niej pa to lo gie. W wie lu

przy pad kach sta ło się jed nak ina czej. Za przy kład po słu żyć mo gą dzi kie skła do wi ska, któ rych licz ba za miast ma -

leć, za czę ła wzra stać. Nie cho dzi tu o wy rzu ca nie nie wiel kich ilo ści śmie ci do la sów czy przy droż nych ro wów, bo

aku rat z tym uda ło się skoń czyć, ale od pa dy de po no wa ne w za mknię tych wy ro bi skach żwi row ni czy ko pal ni. Po -

ja wia ją się one za miast gru zu, ka mie ni czy zie mi, któ re mia ły słu żyć re kul ty wa cji te re nu. W wie lu przy pad kach

śmie ci są też po pro stu spa la ne w głę bo kich do łach. Ta ki nie le gal ny pro ce der funk cjo nu je w ca łej Pol sce.

Głów ny mi przy czy na mi nie pra wi dło wo ści jest bier ność or ga nów kon tro l nych, ale przede wszyst kim za ni żo ne

ce ny od bio ru śmie ci. Usta lo ne staw ki od bie ga ją bo wiem od rze czy wi stych kosz tów, ja kie trze ba po no sić

przy prze twa rza niu i za go spo da ro wa niu od pa dów w spo sób zgod ny z wy zna czo ny mi stan dar da mi.

W newralgicznym momencie śmieci stały się elementem kampanii wyborczej, dla te go jesz cze przed wpro wa -

dze niem no wej usta wy, kan dy da ci na pre zy den tów czy bur mi strzów w wal ce o gło sy chcie li, aby opła ty za od -

biór śmie ci by ły jak naj niż sze. Te raz oba wia ją się pod no sić ce ny, nie chcąc stra cić po pu lar no ści i ry zy ko wać

nie wy bra niem na ko lej ną ka den cję. W ta kiej sy tu acji prze targ na ob słu gę gmi ny wy gry wa ła fir ma pro po nu ją ca

naj niż szą ce nę, za któ rą – jak po twier dza wie le przy pad ków – nie jest w sta nie wy peł nić swo ich zo bo wią zań.

Szyb ko za czę ło więc do cho dzić do an ga żo wa nia przez ta kie pod mio ty ze wnętrz nych pod wy ko naw ców, żą da ją -

cych za uty li za cję od pa dów po ło wę niż szych cen, ani że li wy ni ka to z ich su mien ne go prze two rze nia i za go spo -

da ro wa nia, po nie waż śmie ci bez żad nej ob rób ki tra fia ją na dzi kie skła do wi ska. Zna ko mi cie po twier dza to za -

trwa ża ją cy w swej wy mo wie ra port NIK, z któ re go do wia du je my się, że na ko niec 2013 ro ku w 24 kon tro lo -

wa nych gmi nach by ło ich 894, a już we wrze śniu 2014 ro ku aż 1.452, czy li sześć dzie siąt pro cent wię cej. Ne ga -

tyw na ten den cja zo sta ła po twier dzo na rów nież przez GUS i Mi ni ster stwo Śro do wi ska. Nie moż na się te mu

obo jęt nie przy glą dać, a tym bar dziej ak cep to wać, bo z za nie czysz czo ny mi te re na mi czy wo da mi grun to wy mi

wcze śniej czy póź niej ze tknie się prze cież każ dy z nas.

Ka rol Wój to wicz

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
Karol Wójtowicz
tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 602 711 376
e-mail: poskom@poskom.pl

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

Ładowarka o sterowaniu
burtowym Bobcat S650

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Na le żą do nich: AQUA -TECH – Go spo dar ka wod -
no -ście ko wa, ochro na prze ciw po wo dzio wa,
GREENPOWER – Sa lon Czy stej Ener gii, ECO -
-PRO TECT – Tech no lo gie Ochro ny Śro do wi ska,
RE CY KLING – Sa lon Go spo dar ki Od pa da mi i Re -
cy klin gu, KOM TECH NI KA – Sa lon Tech ni ki Ko -
mu nal nej, CI TY TRANS PRO JEKT – Trans port
Zrów no wa żo ny oraz SMART RE GION – Sa lon
Pro duk tów i Usług dla Sa mo rzą dów. Wpro wa -
dzo ne zmia ny ma ją m.in. uła twić od naj dy wa nie
po trzeb nych in for ma cji i skra cać czas do tar cia
klien ta do wy staw cy, a tak że gwa ran to wać peł -
niej sze wy ko rzy sta nie po ten cja łu edu ka cyj ne go
i biz ne so we go im pre zy. Po jed nej edy cji tar gów
trud no oce nić, czy mo der ni za cja do tych cza so -
wej for mu ły przy nio sła za pla no wa ny sku tek, bo
mu szą się w niej od na leźć i do niej do sto so wać
za rów no wy staw cy, ja ki i zwie dza ją cy, co mo że
po trwać na wet kil ka lat.
Eks po zy cja nie daw no mi nio nych tar gów Pol-Eco-
System za ję ła pra wie 12.000 m2. Swo ją ofer tę za -
pre zen to wa ło na niej 657 firm nie tyl ko z Pol ski,
ale tak że z Ho lan dii, Nie miec, Au strii, Szwe cji,
Fran cji, Szwaj ca rii, Czech, Włoch, USA i Wiel kiej
Bry ta nii. Wśród naj cie kaw szych pro duk tów ja kie
moż na by ło zo ba czyć w Po zna niu by ła mo bil na
myj nia do my cia i de zyn fek cji po jem ni ków na od -
pa dy, za pre zen to wa na przez spół kę Apri va. Pro -
du cen tem urzą dze nia jest fir ma Tec me z sie dzi bą
we Wło szech, któ ra przez 25 lat swo jej dzia łal no -
ści sku pia się wy łącz nie na wy twa rza niu ma szyn
my ją cych. Ak tu al nie ofe ru je kil ka ro dza jów ta kich
za bu dów, do sto so wa nych do wiel ko ści wy bra ne -
go pod wo zia. Naj mniej sza o na zwie MI NI 35 jest
prze zna czo na dla po jaz dów o do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej w prze dzia le od 3,5 do 4,5 tony.
Z ko lei urzą dze nie MI NI LIMP jest mon to wa ne
na pod wo ziach 7,5-10 ton dmc, a mo de le LIM PA -
TRO NIC i TCI 130 znaj du ją za sto so wa nie w przy -

pad ku po jaz dów o dmc z za kre su 7,5-24 ton.
Wszyst kie urzą dze nia prze szły dłu go trwa łe pro -
ce sy ewo lu cji, dzię ki cze mu są od po wied nio do -
pra co wa ne i spraw dzo ne przez użyt kow ni ków
m.in. w Niem czech, Fran cji, Hisz pa nii i oczy wi ście
we Wło szech. Za bu do wa po ka za na na tar gach to
mo del TCI 130, za mon to wa ny na pod wo ziu DAF
LF250 o dmc 16 ton. Urzą dze nie jest prze zna czo -
ne do my cia dwóch po jem ni ków od 110 do 360
li trów al bo jed ne go o po jem no ści od 660
do 1.100 li trów. Za rów no zbior nik wo dy czy stej,
ja ki i za bru dzo nej, a tak że ca ła ka bi na my ją ca są
wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej z ele men ta mi alu -
mi nio wy mi, co znacz nie wy dłu ża ży wot ność ca łej
kon struk cji. We wnątrz ko mo ry my cia w dol nej
czę ści znaj du je się ko mo ra zbior cza o po jem no -
ści 1 m3 na po zo sta ło ści z czysz czo nych po jem -
ni ków. Zbie ra ją ce się w niej reszt ki od pa do we
mo gą zo stać ła two roz ła do wa ne w ba zie fir my
usłu go wej po przez opusz cze nie kla py den nej
uru cha mia nej si łow ni ka mi pneu ma tycz ny mi. Jed -
ną z opcji wy po sa że nia jest ręcz na lan ca my ją ca
o ci śnie niu ro bo czym 160 bar. Po zwa la ona
na efek tyw ne my cie go rą cą wo dą wnętrz al ta nek
śmiet ni ko wych, ko mo ry za bu do wy, a tak że ca łe -

Pol-Eco-System 2015 – no wa od sło na
Pod ko niec paź dzier ni ka w Po zna niu od by ły się Mię dzy na ro do we Tar gi Tech no lo gii i Pro duk -
tów dla Zrów no wa żo ne go Roz wo ju i Usług Ko mu nal nych Pol -Eco -Sys tem. Po przed nie edy cje
sta no wi ły po łą cze nie czte rech im prez, z któ rych naj bar dziej zna ne to Po le ko i Kom tech ni ka.
Obec nie or ga ni za to rzy tar gów zde cy do wa li, że w Po zna niu od bę dzie się jed no wy da rze nie
z eks po zy cją po dzie lo ną na sie dem sa lo nów te ma tycz nych.

a Urzą dze nie my ją ce Tec me
TCI 130 jest przy sto so wa ne
do ob słu gi po jem ni ków
na od pa dy o po jem no ści
do 1.100 li trów. Eg zem plarz
za pre zen to wa ny na tar gach
za mon to wa no na 16-to no -
wym pod wo ziu DAF LF250

f TCI 130 to naj no wo cze śniej -
sze urzą dze nie my ją ce z li nii
pro duk tów Tec me. Jest wy -
po sa żo ne w sys tem au to ma -
tycz nych gło wic ob ro to wych
do my cia we wnętrz ne go
oraz sys tem dysz my ją cych
do my cia we wnętrz ne go.
W szcze gól nych przy pad -
kach ist nie je moż li wość za -
sto so wa nia de ter gen tów
wspo ma ga ją cych pro ces
my cia oraz sys te mu do zo -
wa nia środ ków de zyn fe ku ją -
cych. Pod czas pre zen ta cji
uru cha mia no tryb te sto wy
na ni skim ci śnie niu

d Za bu do wa PCK -7 pre zen to -
wa na przez fir mę GA MON
jest prze zna czo na do my cia
i udraż nia nia ka na łów o śred -
ni cy 50-800 mm. Jej od bior -
ca mi są przede wszyst kim
za kła dy wo do cią go we, ale
tak że pry wat ni przed się bior -
cy, któ rych za kres świad czo -
nych usług obej mu je czysz -
cze nie ka na li za cji
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go po jaz du. Stan dar do wa dłu gość wę ża za si la ją -
ce go wy nosi  dziesięć metrów.
Na tar gach Pol-Eco-System nie za bra kło też roz -
wią zań do czysz cze nia ka na li za cji. Fir ma Po jaz dy
Ko mu nal ne GA MON za pre zen to wa ła urzą dze nie
PCK -7 prze zna czo ne do my cia i udraż nia nia wo -
dą pod wy so kim ci śnie niem ka na łów o śred ni cy
od 50 do 800 mm, z moż li wo ścią jed no cze sne -
go od sy sa nia nie czy sto ści. Zo sta ło ono wy po -
sa żo ne w zbior nik, któ re go po jem ność wy no si 7
m3, z po dzia łem sta łym na wo dę czy stą
(3 m3) i osad (4 m3). Układ do czysz cze nia wo dą
jest za si la ny pom pą o wy daj no ści dochodzącej
do 333 dm3/min i ci śnie niu ro bo czym do 175 bar.
W tro sce o jak naj dłuż szą, bez pro ble mo wą eks -

plo ata cję, ma ona za bez pie cze nie przed pra cą
na su cho i nad mier nym wzro stem ci śnie nia.
Do pom py mo gą być pod łą cza ne dwa wę że: je -
den o śred ni cy jed ne go ca la i dłu go ści 120 m zwi -
ja ny na bęb nie tyl nej den ni cy, dru gi o śred ni -
cy 0,5 ca la i dłu go ści 60 m zwi ja ny na bęb nie ma -
łym mon to wa nym z bo ku po jaz du. Od sy sa nie
nie czy sto ści od by wa się po przez układ ssą co -tło -
czą cy, któ re go za sad ni czą część two rzy sprę żar -
ka o wy daj no ści do 3.000 m3/h. Jest ona za bez -
pie czo na kil ko ma za wo ra mi przez za la niem i po -
sia da wy chwy ty wacz ole ju smar ne go. W opcji jest
do stęp ny sys tem tłu mie nia pia ny i tłu mik ha ła su.
Po da wa nie wę ża ssaw ne go mo że od by wać się
za po mo cą wy się gni ka, ko ło wro tu lub ka se ty. Za -
bu do wa GA MON PCK -7 mo że być wy ko rzy sty wa -
na na wet przy ujem nej tem pe ra tu rze oto cze nia,
do -15°C. Ma w tym ce lu spe cjal ne urzą dze nie
grzew cze do pod grze wa nia in sta la cji wod nej.
Po dob nie jak w po przed nich la tach, w Po zna niu
za pre zen to wa no wie le cie ka wych roz wią zań
do wy daj ne go sprzą ta nia. W tej gru pie sprzę tu
du żą cie ka wość zwie dza ją cych bu dzi ła za mia tar -
ka M -Swe eper 900PL fir my Al pha Tech no lo gy
prze zna czo na do współ pra cy z każ dym wóz kiem
wi dło wym. Mon tu je się ją na wi dłach za po mo cą
spe cjal ne go uchwy tu. Na pęd ukła du ro bo cze go
jest re ali zo wa ny od kół. Obej mu je on urzą dze nie
za sy sa ją ce py ły, szczot kę wal co wą oraz jed ną
(mo del M -Swe eper 900P) lub dwie (mo del M -
-Swe eper 900PL) czo ło we szczot ki stoż ko we.
W kom ple ta cji pod sta wo wej, a więc z jed ną
szczot ką przed nią sze ro kość ro bo cza urzą dze -
nia wy no si 910 mm, przy dwóch szczot -
kach – 1.120 mm. Ta ka za mia tar ka mo że pra co -
wać z pręd ko ścią oko ło 5-6 km/h, za pew nia jąc
wy daj ność do 6.720 m2. Ze wzglę du na wy so ką
do kład ność w usu wa niu na wet naj drob niej szych
za nie czysz czeń, jest prze zna czo na głów nie
do sprzą ta nia po wierzch ni we wnątrz hal, gdzie
pra cu ją wóz ki wi dło we, ale mo że być też wy ko -
rzy sty wa na na pla cach ze wnętrz nych. Zbie ra ne
za nie czysz cze nia są gro ma dzo ne w zbior ni ku
o po jem no ści 35 dm3. Je go opróż nia nie jest bar -
dzo pro ste, po nie waż wy ma ga je dy nie pod nie -
sie nia urzą dze nia nad kon te ner z od pa da mi
i zwol nie nia dźwi gni. Za mia tar ka ma bar dzo sku -
tecz ny sys tem fil tra cji, za po bie ga jąc wznie ca niu
ku rzu pod czas pra cy.
W sy tu acji gdy wy ma ga na jest jesz cze więk sza
wy daj ność, opty mal nym roz wią za niem mo że być
wie lo funk cyj ny no śnik na rzę dzi Ha ko Ci ty ma -
ster 1600. Jest to urzą dze nie kom pak to we o bu -
do wie mo du ło wej, któ re za pew nia bar dzo du żą
ma new ro wość i moż li wość pra cy w trud no do -
stęp nych miej scach, bo wszę dzie gdzie prze je -
dzie przód, prze je dzie rów nież tył. Wy róż nia je też
ła twość kon fi gu ra cji pod kon kret ne wy ma ga nia
klien ta, dla te go je śli ma być na przy kład mak sy -
mal nie ci cha, wów czas jest mon to wa ne do dat ko -
we wy ci sze nie. Cał ko wi cie no wy mo del Ci ty ma -

IMPREZY TARGOWE

d Za mia tar ka M -Swe eper
900PL fir my Al pha Tech no -
lo gy dzia ła bez żad ne go sil -
ni ka, po nie waż ze spół ro bo -
czy jest na pę dza ny od kół
jezd nych ma szy ny. Za leż nie
od po trzeb ist nie je wer sja
z jed ną szczot ką czo ło wą

d Obie za mia tar ki M -Swe eper
900 są przy sto so wa ne
do współ pra cy prak tycz nie
z każ dym wóz kiem wi dło -
wym, a dzię ki nie wiel kiej ma -
sie wła snej wy no szą -
cej 285 kg i sze ro ko ści po ni -
żej 900 mm, mo gą być prze -
wo żo ne na wet w mniej szych
po jaz dach do staw czych

d Pro fe sjo nal na za mia tar ka
Ha ko Ci ty ma ster 1600 z wie -
lo funk cyj nym wy po sa że niem
ro bo czym ma układ szyb kiej
zmia ny na rzę dzi umoż li wia ją -
cy prze zbro je nie ma szy ny
w cią gu 5 mi nut. Aby do mi -
ni mum ogra ni czyć wznie ca -
nie ku rzu, za sto so wa no
w niej 3-stop nio wy sys tem
ga sze nia py le nia

d Waż ną część ofer ty Ha ko
sta no wią ma szy ny prze my -
sło we, jak na przy kład szo ro -
war ka Scrub ma ster B75 R.
To naj mniej sza jed nost ka te -
go ty pu z ope ra to rem sie -
dzą cym, za pew nia ją ca wy -
daj ność do 3.500 m2/h. Jest
prze zna czo na do obiek tów
o po wierzch ni do 8.000 m2
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ster 1600 zo stał zbu do wa ny w opar ciu o do świad -
cze nia zdo by te przy kon stru owa niu po przed nich
ma szyn te go ty pu, czy li Ci ty ma ste ra 600 i jesz cze
wcze śniej sze go Ci ty ma ste ra 1250. Wy peł nia on
lu kę po mię dzy mo de la mi 1250 i 2000. Zo stał
opra co wa ny tak, aby za pew nić ope ra to ro wi mak -
sy mal nie pro stą i in tu icyj ną ob słu gę, dla te go
wszyst kie funk cje ro bo cze po trzeb ne do wy ko ny -
wa nia kon kret ne go za da nia są za łą cza ne jed nym
przy ci skiem. Umoż li wia to sys tem roz po zna wa nia
osprzę tu, któ ry au to ma tycz nie do bie ra opty mal -
ne pa ra me try pra cy. Wie le uwa gi po świę co no też
na mak sy mal ne uła twie nie de mon ta żu i mon ta żu
zbior ni ka czy szczo tek, za co fir ma otrzy ma ła
w Niem czech cer ty fi kat er go no micz no ści.
Za mia tar ka Ha ko Ci ty ma ster 1600 ma 3-stop nio -
wy układ ga sze nia py le nia. Pierw szy sto pień
obej mu je na py le nie wo dy przed szczot ki, aby

pra co wa ły z ma te ria łem zwil żo nym i tym sa mym
nie wznie ca ły ku rzu. Dru gim eta pem jest po da wa -
nie wo dy do ka na łu ssą ce go, któ ra two rzy kur ty -
nę wod ną, a jed no cze śnie sta je się no śni kiem za -
nie czysz czeń kie ro wa nych do zbior ni ka. W nim
rów nież znaj du je się wo da, któ ra sta no wi ostat ni
sto pień ochro ny przed za py le niem. Wo da jest
oczysz cza na w obie gu re cyr ku la cji, za pew nia jąc
więk szą efek tyw ność urzą dze nia.
Ci ty ma ster 1600 na le ży do gru py ma szyn wie lo -
funk cyj nych, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne
przez ca ły rok: w okre sie let nim do za mia ta nia
i ko sze nia, w zi mo wym do od śnie ża nia i uszorst -
nia nia na wierzch ni. Więk sze jed nost ki te go ty pu
są od po wied ni mi no śni ka mi osprzę tu na przy kład
w po sta ci urzą dzeń my ją cych do wszel kie go ro -
dza ju sta ro bru ków czy kost ki gra ni to wej, co raz
bar dziej po pu lar nych w wie lu mia stach.

f Za mia tar ka Brodd Scan di -
na via 2W ma bu do wę mo du -
ło wą, co uła twia skom ple to -
wa nie ma szy ny od po wia da -
ją cej in dy wi du al nym po trze -
bom użyt kow ni ka, a tak że
prze pro wa dza nie czyn no ści
kon ser wa cyj nych, po nie waż
każ dy ele ment mo że być
szyb ko zde mon to wa ny

d Cie ka wym roz wią za niem dla
wie lu firm ko mu nal nych mo że
być za mia tar ka Brodd Twist
prze zna czo na do współ pra cy
z cią gni ka mi o mo cy co naj -
mniej 29 kW (39 KM). Ma ona
zbior nik na śmie ci o po jem -
no ści 1,7 m3 i za pew nia sze -
ro kość za mia ta nia od 1.800
do 2.200 mm

http://ifat.de/
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Przy sprzą ta niu ulic war to sko rzy stać z ofer ty fir my
BRODD Po lo nia, któ ra od 25 la ta dzia ła ja ko fi lia
szwedz kie go przed się bior stwa Brodd Gro up (wcze -
śniej Brodd Swe den AB). Spe cja li zu je się ona
w pro duk cji za mia ta rek ele wa to ro wych pod cze pia -
nych do sa mo cho dów cię ża ro wych i cią gni ków rol -
ni czych, a tak że za mia ta rek sa mo jezd nych i mon to -
wa nych na pod wo ziach cię ża ro wych. Każ da z tych
ma szyn jest wy po sa żo na w ze spół ro bo czy obej mu -
ją cy szczot kę wal co wą, szczot ki bocz ne oraz ele -
wa tor, któ ry wpro wa dza zbie ra ne nie czy sto ści
do zbior ni ka bądź na wy wrot kę. W Pol sce śred nia
rocz na sprze daż tych ma szyn wy no si oko ło 20
sztuk. Ich głów ny mi od bior ca mi są du że fir my ko -
mu nal ne, od po wie dzial ne za let nie utrzy ma nie dróg.
Na tar gach w Po zna niu za pre zen to wa no m.in.
dwu ko ło wą ma szy nę Brodd Scan di na via 2W prze -
zna czo ną do współ pra cy z sa mo cho dem cię ża ro -
wym, któ ra za pew nia wy daj ność za mia ta nia do 1,2
t/min. Za sa da jej pra cy jest bar dzo pro sta, po nie -
waż dwie szczot ki znaj du ją ce się po obu stro nach
urzą dze nia pod gar nia ją śmie ci na śro dek czysz -
czo ne go pa sa jezd ni, skąd są po dej mo wa ne
za po mo cą szczot ki wal co wej do ele wa to ra wy po -
sa żo ne go w ła twe do wy mia ny gu mo we zgrze bła
oraz ta śmę prze no śni ko wą. Ta ostat nia trans por -
tu je je do nad wo zia skrzy nio we go po jaz du cię ża -
ro we go. Wznie ca niu ku rzu za po bie ga ze staw zra -
sza czy za mon to wa ny przed i wo kół szczo tek bocz -
nych, a tak że z przo du szczot ki wal co wej.
Za mia tar ka ma na pęd au to no micz ny z 4-cy lin dro -
wym sil ni kiem wy so ko pręż nym Per kins o po jem no -
ści 3,4 dm3, za pew nia ją cym moc 55 kW (75 KM).
Za leż nie od pre fe ren cji klien ta, mo że to być jed nost -
ka mar ki Ku bo ta. W każ dym przy pad ku po kry wa sil -
ni ka jest wy po sa żo na w ma te ria ły dźwię ko chłon ne,
ogra ni cza ją ce ha łas ma szy ny pod czas pra cy.

IMPREZY TARGOWE

In nym cie ka wym pro duk tem za pre zen to wa nym
na ostat niej edy cji tar gów Pol-Eco-System, choć
re pre zen tu ją cym zu peł nie in ny seg ment ma szyn
był roz drab niacz Wil li bald MS 3000, na le żą cy
do se rii Mi ni -Shark. Do Po zna nia przy wio zła go
fir ma Atlas Po land, bę dą ca przed sta wi cie lem nie -
miec kie go pro du cen ta w Pol sce. Ma szy na ta jest
prze zna czo na do roz drab nia nia od pa dów zie lo -
nych, w tym z róż ny mi za nie czysz cze nia mi, jak
na przy kład gwoź dzie. Wy róż nia się ona m.in.
kom pak to wym ukła dem prze nie sie nia na pę du
z pa sem trans mi syj nym krót szym o 30% w po rów -
na niu do kon ku ren cyj nych roz wią zań. Dzię ki te -
mu roz drab niacz za pew nia mniej sze zu ży cie pa li -
wa, a sam pas trans mi syj ny cha rak te ry zu je się

więk szą trwa ło ścią. Za pre zen to wa na ma szy na
Wil li bald MS 3000 nie ma si ta, bo zda niem pro -
du cen ta ten ele ment ła two ule ga za py cha niu, na -
to miast re gu la cja wiel ko ści po wsta ją cych zrę bek
od by wa się po przez hy drau licz ną re gu la cję do ci -
sku obu do wy do bęb na roz drab nia ją ce go. Na li -
ście do stęp nych opcji wy stę pu je si to, choć nie
jest ono po trzeb ne do pra wi dło we go dzia ła nia
roz drab nia cza. Wy daj ność urzą dze nia wy no si 40
m3/h. Jesz cze w tym ro ku bę dzie do stęp na ana -
lo gicz na ma szy na, ale wol no obro to wa do od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych.
Sta łym uczest ni kiem po znań skich tar gów dla bran -
ży ko mu nal nej jest fir ma Pro nar z Na rwi. Tym ra -
zem w jej sto isku de biu to wał mo bil ny, dwu wa ło wy
roz drab niacz wol no obro to wy MRW 2.85 prze zna -
czo ny do róż ne go ro dza ju ma te ria łów, w tym drew -
nia nych, two rzy wo wych, gu mo wych, a na wet me -
ta lo wych. Oba wa ły są za mon to wa ne w ta ki spo -
sób, że moż na je ła two wy jąć (od gó ry), bez ko -
niecz no ści od krę ca nia wie lu ele men tów ma szy ny.
Na każ dym z nich znaj du je się osiem rzę dów no ży
sta łych – po pięć w jed nym rzę dzie. Za leż nie
od twar do ści roz drab nia ne go ma te ria łu są ofe ro -
wa ne róż ne bęb ny. Gdy do ma szy ny zo sta nie wrzu -
co ny przed miot nie roz drab nial ny, wów czas oba
wa ły za trzy mu ją się, po czym za czy na ją pra co wać
w od wrot nym kie run ku, by go usu nąć i za po biec
uszko dze niu ele men tów ro bo czych. Roz drab niacz
MRW 2.85 jest na pę dza ny 300-kon nym sil ni kiem
wy so ko pręż nym Cat z cie ka wym ukła dem chło dze -
nia, w któ rym wen ty la tor chłod ni cy dla usu nię cia
za nie czysz czeń zmie nia usta wie nie ło pa tek, na to -
miast kie ru nek ob ro tów po zo sta je ta ki sam.

d Roz drab niacz Wil li bald
MS 3000 jest do stęp ny
w Pol sce od 2015 ro ku, ale
do pie ro te raz pro du cent ma
za miar sil niej pro mo wać
swo ją ma szy nę. W tym ce lu
na ma rzec za pla no wa no se -
rię dzie się ciu po ka zów, któ -
re ma ją się od być w ca łej
Pol sce

d Na tar gach Pol -Eco -Sys tem
nie mo gło za brak nąć naj -
now sze go Ive co Eu ro car go,
któ ry jest „wdzięcz ny”
do mon ta żu róż nych za bu -
dów ko mu nal nych i zna ko mi -
cie spraw dza się w miej skich
wa run kach pra cy, m.in. dzię -
ki du żej zwrot no ści i ni skie -
mu zu ży cia pa li wa, któ re
trud no prze ce nić przy czę -
stym ru sza niu i za trzy my wa -
niu się oraz jeź dzie w kor -
kach z nie wiel ką pręd ko ścią

f Mo bil ny roz drab niacz dwu -
wa ło wy MRW 2.85 to pierw -
sza ma szy na te go ty pu
w ofer cie fir my Pro nar. Za -
kres ma te ria łów, ja kie moż na
do nie go wrzu cać jest bar -
dzo sze ro ki. Obej mu je
na przy kład od pa dy drew nia -
ne, two rzy wo we, opo ny itp.

s W ce lu usu wa nia na gro ma -
dzo nych za nie czysz czeń,
wen ty la tor nie zmie nia kie -
run ku ob ro tów, a je dy nie
usta wie nie ło pa tek
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ROZMOWA POŚREDNIKA

Po śred nik Ko mu nal ny: – Spo ty ka my się w ostat nim dniu tar -
gów POL -ECO -SYS TEM, czy li w naj lep szym mo men cie
na ich pod su mo wa nie. Czy moż na je za li czyć do uda nych?

Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie: – Te go rocz ne tar gi Pol-Eco-
System z ca łą pew no ścią mo że my za li czyć do uda nych, bo
uczest ni czy ło w nich wie lu wy staw ców z cie ka wą ofer tą, a je śli
mó wić o zwie dza ją cych to przede wszyst kim trze ba pod kre ślić
ich ja kość. Do Po zna nia przy je cha ły oso by z bran ży, kon kret nie
za in te re so wa ne okre ślo ny mi pro duk ta mi i usłu ga mi, co da ło się
sły szeć z ust wie lu firm pre zen tu ją cych swo ją ofer tę. Je śli na -
wet w jed nym dniu zwie dza ją cych by ło mniej, to na dal by li to
lu dzie, któ rzy od wie dzi li tar gi w kon kret nym ce lu. Z te go wzglę -
du licz ne gro no firm za po wie dzia ło już uczest nic two w przy szło -
rocz nej edy cji tar gów, bo jak pod kre śla li to naj waż niej sza im -
pre za wy sta wien ni cza w kra ju o ugrun to wa nej po zy cji. Ma my
na dzie ję, że umoc ni ją zmie nio na for mu ła im pre zy, z czym wią -
że my du że ocze ki wa nia.

PK: – A pro pos. Skąd wziął się po mysł na wpro wa dze nie
no wej for mu ły tar gów, czy li po łą cze nie czte rech im prez
w jed ną i wy ni ka ją cą z te go zmia nę na zwy?
MTP: – Tak jak zmie nia się ry nek bran ży eko lo gicz nej, tu dzież
w sek to rze ko mu nal nym czy ja kim kol wiek in nym, do szli śmy
do wnio sku, że je że li pro mu je my coś, co się na zy wa ochro ną
śro do wi ska al bo eko lo gią to jest już na ty le zna ne i roz po wszech -
nio ne, że nie trze ba o tym roz ma wiać, tyl ko to re ali zo wać. W na -
szym przy pad ku po przez pro mo cję in no wa cyj nych tech no lo gii
i pro duk tów w sku tecz ny spo sób przy czy nia ją cych się do ochro -
ny śro do wi ska. Stąd po sta no wi li śmy o do da niu do po przed niej
for mu ły tar gów waż ne go czyn ni ka, czy li zrów no wa żo ne go roz -
wo ju. Zrów no wa żo ny roz wój to pro ces dłu go trwa ły, łą czą cy
w so bie dwie kwe stie – eko lo gię z eko no mią. Jest to po dej ście
bar dzo przy szło ścio we, po nie waż nie ma eko lo gii bez eko no mii
i eko no mii bez eko lo gii. Wpro wa dzo na zmia na w du żym stop niu
jest więc od po wie dzią na po trze by zmie nia ją ce go się i sze ro ko
ro zu mia ne go sek to ra ochro ny śro do wi ska. 

PK: – Czy nie szko da nazw Po le ko i Kom tech ni ka, któ re
zna ko mi cie utrwa li ły się w świa do mo ści osób dzia ła ją -
cych w bran ży ko mu nal nej? Choć rów no le gle od by wa ły
się jesz cze dwie in ne im pre zy, to te tar gi funk cjo no wa ły
głów nie pod ta ki mi na zwa mi. 
MTP: – Aby nie tra cić kon tak tu z mar ką wy pra co wa ną przez la ta nie
ode szli śmy cał ko wi cie od na zwy Po le ko. Po zo sta ła ona w nie co
zmie nio nej pi sow ni. W no wej na zwie chcie li śmy bo wiem po kre ślić
mię dzy na ro do wość tej im pre zy. Jed no cze śnie do da li śmy człon „sys -
tem”, po nie waż tak jak w eko sys te mie jest tu taj płyn ne prze ni ka nie

wie dzy i tech no lo gii pre zen to wa nych w pa wi lo nach. Na pew no trze -
ba bę dzie tro chę po cze kać, aż utrwa li się ca ła na zwa, ale wy da je się
nam, że nie ucie kli śmy moc no od do tych cza so we go bren du.

PK: – Na szym zda niem naj bar dziej zo sta ły zde pre cjo no wa -
ne tar gi Kom tech ni ka. Od wie lu za przy jaź nio nych firm sły -
sze li śmy, że nie wy sta wia ją się w tym ro ku, po nie waż nie
ma Kom tech ni ki… 
MTP: – To fakt, że do tej po ry by ły to je dy ne tar gi o ta kiej te ma ty ce,
więc rów nież zna ko mi cie roz po zna wal ne w bran ży. Nie zre zy gno -
wa li śmy z nich, ani z tej na zwy, tyl ko two rzą one te raz od dziel ny sa -
lon. Je śli ktoś uważ nie prze śle dzi za kres tar gów Pol-Eco-System,
to na pew no sko ja rzy je z wcze śniej szą im pre zą i nie bę dzie miał
wąt pli wo ści czy wziąć udział w na szej im pre zie. Chce my mó wić
kom plek so wo o ca łej bran ży, stąd nie jest to ukry cie daw ne go pro -
jek tu, tyl ko wcie le nie go w jed no du że przed się wzię cie.

PK: – Czy organizatorzy biorą pod uwagę or ga ni za cję tar -
gów Pol-Eco-System w cy klu dwu let nim?
MTP: – Co ja kiś czas tra fia ją do nas ta kie za py ta nia, ale jesz cze
się nad tym nie za sta na wia li śmy, więc trud no nam co kol wiek
na ten te mat po wie dzieć. Jed no cze śnie wie my, że ist nie ją sek to ry,
któ re po trze bu ją pre zen ta cji pro duk tów w cy klu co rocz nym, dla te -
go tak na praw dę to do wy staw cy na le ży wy bór czy za każ dym ra -
zem weź mie w nich udział. Wszyst kie do tych cza so we edy cje od -
by wa ły się co ro ku, więc na ra zie nie pla nu je my ta kiej zmia ny.

PK: – W 2016 ro ku od bę dą się tar gi IFAT. Od wie lu firm sły -
szy my, że je śli uda ło by się zgro ma dzić im w Mo na chium
oko ło 30-40 klien tów z Pol ski, to wo le li by za wieźć tam ze -
spół pol sko ję zycz nych han dlow ców i ob słu żyć kra jo wy ry -
nek z Nie miec, a przy oka zji za pre zen to wać się szer szej pu -
blicz no ści. Czy w związ ku z tym nie oba wia cie się mniej szej
fre kwen cji na ko lej nej edy cji tar gów Pol-Eco-System?
MTP: – Szczę śli wym tra fem jed no i dru gie wy da rze nie jest
w dwóch róż nych po rach ro ku, dla te go nie spo dzie wa my się
mniej sze go za in te re so wa nia na szy mi tar ga mi. Po twier dza ją to
z resz tą wcze śniej sze edy cje. Obec nie jest or ga ni zo wa nych bar -
dzo wie le im prez o po dob nej te ma ty ce, więc każ da fir ma mo że
swo bod nie wy brać opty mal ny czas i miej sce do za pre zen to wa nia
swo jej ofer ty. Wszyst ko za le ży od te go, ja ką stra te gię mar ke tin go -
wą re ali zu je da na fir ma i gdzie jest jej naj więk szy po ten cjał sprze -
da żo wy. Ist nie ją przed się bior stwa, któ re zde cy du ją się na udział
w tar gach za rów no w Po zna niu, jak i Mo na chium, in ne wy bio rą
tyl ko jed ną im pre zę. Nasz ośro dek ma zna ko mi te po ło że nie, dzię -
ki cze mu ła two do nie go do trzeć klien tom z róż nych stron Pol ski. 

Roz ma wia li: Ka rol Wój to wicz i Ja cek Ba rań ski

Nie ilość, 
lecz ja kość!

Roz mo wa z Łu ka szem Loh rem, 
dy rek to rem tar gów Pol-Eco-System 

i Do mi ni ką Re dlic ką z Ze spo łu Pro mo cji Sprze da ży 
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich

f Od lewej: Łukasz Lohr, dyrektor targów Pol-Eco-System, Dominika Redlicka,
Zespół Promocji Sprzedaży MTP, Karol Wójtowicz i Jacek Barański
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IMPREZY TARGOWE

Wi dać, że z ro ku na rok te tar gi są
mniej sze, bo jesz cze pięć -sześć lat te -
mu więk szość hal by ła za sta wio na i to
głów nie eks po zy cją Kom tech ni ki. Naj -
wię cej osób od wie dzi ło nas w dru gi
dzień im pre zy. Za sta na wia my się, czy
nie wy sta wiać się co dwa la ta, czy li
jed ne go ro ku na mo na chij skich tar -
gach IFAT, a dru gie go w Po zna niu.
Bio rąc udział w ta kiej im pre zie trze ba
po nieść du że kosz ty, któ re nie za wsze

się zwra ca ją. Cza sa mi na jed no dnio wym po ka zie we wła snej sie -
dzi bie moż na osią gnąć lep sze efek ty niż uczest ni cząc w tar gach.

Ar ka diusz Nie dba ła, 
spe cja li sta ds. sprze da ży fir my Brodd Po lo nia

Mo im zda niem licz ba wy staw ców tro -
chę się zmniej szy ła, ale w po rów na niu
z wcze śniej szą edy cją za ob ser wo wa li -
śmy wię cej klien tów, któ rzy od wie dzi li
Po le ko. Z na sze go punk tu wi dze nia te
tar gi mo że my więc za li czyć do uda -
nych. Po le ko jest dla nas bar dzo waż -
ne, po nie waż stwa rza szan sę na bez po -
śred ni kon takt z klien ta mi, któ rzy mo gą
być za in te re so wa ni na szym sprzę tem.

An drzej Kul pa, 
me na dżer pro duk tu 

w Dzia le Ko mu nal nym 
fir my Ha ko Pol ska

Tar gi Po le ko są dla nas waż ne z kil ku
po wo dów. Po pierw sze jest tu taj ca ła
bran ża ko mu nal na, a klient z te go sek -
to ra to je den z klu czo wych od bior ców
na sze go sprzę tu. Po dru gie Po le ko
umoż li wia wy mia nę do świad czeń i za -
pew nia bliż szy kon takt z klien tem, któ -
ry na tych tar gach mó wi nam ja kie są
je go ocze ki wa nia i jak zmie nia się
bran ża. Dla nas są to bar dzo cen ne in -

for ma cje, po nie waż chce my być li de rem na ryn ku, w któ rym dzia -
ła my, w do dat ku wsłu cha nym w je go po trze by. Sta ra my się aby
zmia ny w na szych pro duk tach po dą ża ły za tym co mó wią klien ci,
a cza sa mi na wet wy prze dza ły ich ocze ki wa nia. Te tar gi słu żą też
pie lę gna cji kon tak tów i są do sko na łą oka zją do pod su mo wa nia
mi nio ne go ro ku, jak rów nież za pla no wa nia dzia łań na przy szłe la -
ta. Uwa żam jed nak, że wy star czy ło by gdy by śmy spo ty ka li się raz
na dwa la ta i to przez trzy, a nie czte ry dni.

Pa weł Przy wóz ki, 
me na dżer sprze da ży ma szyn 

do pro fe sjo nal nej pie lę gna cji zie le ni 
w fir mie Hu sqvar na

Tar gi Po le ko 2015 by ły uda ną im pre zą.
Mie li śmy bar dzo du że sto isko z trze ma
ma szy na mi. Wy sta wio ny rę bak/roz drab -
niacz Axtor pro duk cji fir my Komp tech zo -
stał na gro dzo ny Zło tym Me da lem MTP.
Od wie dzi ło nas wie lu pol skich part ne -
rów ko rzy sta ją cych już z na szych tech -
no lo gii i ma szyn, a tak że no wych po ten -
cjal nych klien tów. Ze stro ny or ga ni za to -
rów otrzy ma li śmy wszel ką nie zbęd ną po -
moc, za któ rą chciał bym bar dzo po dzię -

ko wać. Ma my jed nak dy le mat po dzie la ny przez wie lu wy staw ców,
czy tar gi Po le ko po win ny od by wać się w 2016 ro ku sko ro w ma ju
w Mo na chium bę dzie naj więk sza im pre za tar go wa na szej bran ży,
czy li IFAT. Tar gi te tłum nie od wie dzą rów nież de le ga cje z Pol ski. Pro -
du cen tów ma szyn nie stać na uczest nic two we wszyst kich im pre zach
na świe cie i mu szą wy bie rać gdzie się po ka zać. Przy ogrom nej kon -
ku ren cji  trze ba bar dzo pil no wać kosz tów, a każ de tar gi to ogrom ne
przed się wzię cie or ga ni za cyj ne i du ży wy da tek fi nan so wy. Nie mó wię
tu tyl ko o kosz tach wy na ję cia po wierzch ni tar go wej i wy ko na nia za -
bu do wy, ale rów nież o trans por cie ma szyn na i z tar gów, ko niecz no -
ści zor ga ni zo wa nia wie lu spo tkań po za tar ga mi za rów no z klien ta mi
jak i z do staw ca mi, ho te lach, ma te ria łach pro mo cyj nych itd. Tak więc
de cy du ją prio ry te ty. Dru gą bo lącz ką jest sa ma dłu gość tar gów, bo
czte ry dni to zbyt wie le. Czwar te go dnia wszy scy de mon to wa li sto -
iska, a klien tów nie by ło. Z ko lei koń cze nie tar gów w pią tek,
przed week en dem, to błąd. Bra ku je rów nież po ka zów ma szyn na ży -
wo – przede wszyst kim tych od bio ma sy (rę ba ków, roz drab nia czy
i se pa ra to rów). Ich or ga ni za cja znacz nie pod nio słaby atrak cyj ność
im pre zy. Kró cej, cy klicz nie co dwa lub trzy la ta na prze mian z IFA -
TEM i po ka za mi „na ży wo” ma szyn mo bil nych do ob rób ki od pa dów
i bio ma sy to klucz do suk ce su Po le ko ja ko wiel kiej, ale cią gle re gio -
nal nej im pre zy tar go wej w nad cho dzą cych la tach.

Ja cek Za wadz ki, 
pre zes fir my Agrex -Eco

Tar gi Po le ko trak tu je my ja ko moż li wość
po ka za nie się, bo obec nie im pre zy te go
ty pu nie są jak przed la ty oka zją do zro -
bie nia biz ne su. Z ro ku na rok wi dać
mniej szą licz bę wy staw ców i zwie dza ją -
cych, a naj lep szym te go do wo dem jest
mniej sza licz ba hal, któ re zaj mu je eks po -
zy cja Po le ko. Mo im zda niem or ga ni za to -
rzy po win ni pójść w więk szą spe cja li za -
cję i zmie nić cykl na dwu let ni, choć by
za przy kła dem naj więk szych im prez bran -

żo wych, ta kich jak IFAT czy Agri tech ni ca. W obec nej po sta ci te tar gi
są za bar dzo roz bu do wa ne te ma tycz nie i od by wa się na nich zbyt wie -
le kon fe ren cji. Kil ka z nich jest w tym sa mym ter mi nie, a są oso by któ -
rych in te re su ją za gad nie nia po dej mo wa ne na obu ta kich spo tka niach.

Łu kasz Ka miń ski, 
me na dżer pro duk tu fir my Apri va

Targi Pol-Eco-System 2015 
oczami wystawców. Zdania podzielone.



Pośrednik Komunalny  9

IMPREZY TARGOWE

Na tych tar gach wy sta wiam się chy ba
po raz dzie sią ty, a wcze śniej by wa łem
tu ja ko zwie dza ją cy. Wi dzę, że z ro ku
na rok cie szą się mniej szym za in te re -
so wa niem obu stron. Przy czy ną tej sy -
tu acji jest zmia na for mu ły tar gów po -
przez wy łą cze nie z nich te ma ty ki wo dy
i ście ków. By ła z nią zwią za na po ło wa
zwie dza ją cych, któ rzy ge ne ro wa li ruch
na tar gach i przy oka zji oglą da li eks po -
zy cje w in nych ha lach. Ze wzglę du

na obec ną fre kwen cję co raz wię cej wy staw ców za sta na wia się czy
brać udział w przy szłym ro ku i tym sa mym nie przejść na cykl dwu -
let ni. Na do da tek dzi siaj wszyst ko moż na zna leźć w in ter ne cie, któ -
re go za sięg i od dzia ły wa nie jest znacz nie więk sze niż tar gów.

Je rzy Pa na siuk, 
wła ści ciel fir my Lu xor

Tar gi Po le ko są wy jąt ko we, po nie waż
nie ma tu przy pad ko wych lu dzi. Zwie -
dza ją cy to oso by bez po śred nio za in -
te re so wa ne za ku pem al bo współ pra -
cą w da nej dzie dzi nie. Tych klien tów
jest o wie le mniej niż na in nych im pre -
zach bran żo wych, w któ rych bie rze -
my udział, na to miast efek ty prze pro -
wa dzo nych roz mów są znacz nie lep -
sze niż w przy pad ku choć by tar gów
rol ni czych. Ci klien ci są po pro stu

bar dziej kon kret ni. Je śli nie ku pią cze goś w tym ro ku, to zwró cą
się do nas po ja kimś cza sie. Wie my to, po nie waż za pi su je my kto
od wie dził na sze sto isko i już nie raz oka za ło się, że oso ba skła -
da ją ca za py ta nie mia ła z na mi pierw szy kon takt wła śnie pod czas
Po le ko. Wśród na szych obec nych i po ten cjal nych klien tów są
rów nież wy staw cy tych tar gów, jak na przy kład mia sta i gmi ny,
dla te go tym bar dziej jest dla nas waż ny udział w tej im pre zie.

Ma ria Ty liń ska, 
kie row nik Dzia łu Zby tu fir my Me pro zet

Tar gi Po le ko są waż ną oka zją
do przed sta wie nia pro duk tów i usług,
któ re ofe ru je my, po nie waż na sza fir ma
ist nie je na pol skim ryn ku do pie ro trzy
la ta. Bez po śred ni kon takt z po ten cjal -
ny mi klien ta mi ma więc dla nas bar dzo
istot ne zna cze nie. Pod czas pierw szych
dwóch dni im pre zy w na szym sto isku
po ja wi ło wie le osób za in te re so wa nych
na szą ofer tą. W tej chwi li trud no jed no -
znacz nie po wie dzieć czy te spo tka nia

przy nio są ocze ki wa ny efekt, dla te go do pie ro za ja kiś czas bę dę
mógł po wie dzieć czy je ste śmy za do wo le ni z udzia łu w Po le ko.
Z pew no ścią jest to im pre za nie po rów ny wal nie mniej sza niż IFAT,
ale rów nież waż na dla bran ży. Do brze, że tar gi Po le ko pró bu ją ja -
kichś zmian, bo to ozna ka, że sta ra ją się na dą żać za zmie nia ją cy -
mi się po trze ba mi in sty tu cji czy firm.

Piotr Paw łow ski, 
dy rek tor za rzą dza ją cy fir my Ter berg Ma tec Pol ska

Tar gi Po le ko sto ją na bar dzo wy so -
kim po zio mie, za rów no je śli cho dzi
o stro nę mar ke tin go wą, jak i or ga ni -
za cyj ną. Na sza fir ma otrzy mu je moż -
li wość po ka za nia na nich de ta lu,
któ ry jest waż ny dla dzi siej sze go
klien ta, i któ rym chce my od róż niać
się od kon ku ren cji. Z te go wła śnie
wzglę du za każ dym ra zem za bie ra -
my na tar gi nie tyl ko fol de ry i te le wi -
zor, na któ rym wy świe tla my fil my,

ale tak że praw dzi wą ma szy nę, któ rej od wie dza ją cy na szą eks -
po zy cję mo gą się do kład nie przyj rzeć. Za uwa żam, że w ostat -
nich la tach nie co zmniej szy ła się fre kwen cja wśród zwie dza ją -
cych, ale klien ci, któ rzy zde cy du ją się po ja wić na po znań skich
tar gach są fak tycz nie za in te re so wa ni kup nem sprzę tu. Na sze
sto isko od wie dzi ło też wie lu go ści zza gra ni cy. Fakt ten ma dla
nas ol brzy mie znacz nie, po nie waż na sza fir ma dys po nu je do -
brze roz wi nię tym dzia łem eks por to wym. W Po zna niu spo tka li -
śmy rów nież oso by, któ re chcą z na mi ko ope ro wać nie tyl ko
na płasz czyź nie od sprze da żo wej go to wych wy ro bów, ale tak -
że ja ko dostawcy felg, kom po nen tów z two rzyw sztucz nych,
ukła dów pneu ma tycz nych czy hy drau licz nych. Tar gi za wsze
bę dą więc dla nas bar dzo atrak cyj ną for mą pro mo cji. Je śli
cho dzi o Po le ko, wi dać że or ga ni za to rzy imprezy sta ra ją się
aby wy pa da ła ona jak naj le piej. Dla te go w przy szłym ro ku rów -
nież weź mie my udział w Poleko. Wi dzi my w tym sens.

Edy ta Dwo rzań czyk, 
kie row nik Dzia łu Mar ke tin gu w fir mie Pro nar

Po znań wraz z or ga ni zo wa ny mi tu tar -
ga mi Po le ko na sta łe wpi sa ły się
w nasz ka len darz. Im pre za ta na le ży
bowiem do zna czą cych wy da rzeń mar -
ke tin go wych. Mo że nie są to dla nas
naj waż niej sze tar gi, ale z ca łą pew no -
ścią nie zwy kle istot ne, po nie waż ma ją
od lat swo ich sta łych by wal ców, z któ -
ry mi war to się spo tkać. Ocze ki wał bym
jed nak od or ga ni za to rów tar gów, aby
kon se kwent nie pra co wa li nad tym, by

gro no tar go wych go ści sta le się zwięk sza ło, bo wów czas na sza
obec ność na Po le ko by ła by jesz cze bar dziej uza sad nio na. Mo im
zda niem po znań ska im pre za jest za sła bo na gło śnio na w me diach
ogól no pol skich. Do sko na le wi dać to na przy kła dzie to wa rzy szą -
cych im pre zie kon fe ren cji, na któ rych po dej mo wa ne zo sta ją bar -
dzo cie ka we te ma ty, ale uczest ni czy w nich garst ka osób. W mo -
im prze ko na niu po wo dem ta kie go sta nu rze czy jest wła śnie to, że
or ga ni za to rzy w zbyt ma łym stop niu pro pa gu ju ją te wy da rze nia.
Bio rąc pod uwa gę dość wy so kie opła ty za sto iska w ha li, tar gi po -
win ny sil niej re kla mo wać Po le ko. Tym cza sem or ga ni za tor w głów -
nej mie rze ogra ni cza się tyl ko do ma ilin gu, któ ry jest co praw da ta -
ni, ale – nie tyl ko mo im zda niem – ma ło sku tecz ny. Z roz mów z in -
ny mi wy staw ca mi wiem, że nie któ re fir my bę dą wy sta wia ły się
w Po zna niu co dwa la ta i sam za sta na wiam się czy nie pójść ich
śla dem. We dług mnie Po le ko jest też zbyt dłu gie, bo trzy dni w na -
szym przy pad ku by ły by w zu peł no ści wy star cza ją ce.

To masz Bar to sze wicz, 
wła ści ciel fir my PTM Pol ska
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Nagrodzona ma szy na na le ży do se rii pro duk -
tów gre en ef fi cien cy, cha rak te ry zu ją cych się ni -
ski mi kosz ta mi eks plo ata cji i wy so ką wy daj no -
ścią. Jest prze zna czo na do prze ro bu drew na
i od pa dów zie lo nych. Za leż nie od po trzeb mo -
że pra co wać w try bie szyb ko obro to wym z na -
rzę dzia mi wah li wy mi lub wol no obro to wym z na -
rzę dzia mi sta ły mi. Pierw sza kon fi gu ra cja jest
wy ko rzy sty wa na przy pro duk cji ma te ria łu
do kom po sto wa nia, dru ga gdy jest wy twa rza ne
pa li wo z bio ma sy na po trze by elek tro cie płow ni.
Zdo byw ca Zło te go Me da lu MTP, mo del
Axtor 6010, zo stał wpro wa dzo ny do ofer ty fir my
Komp tech rok te mu. Za pew nia on tę sa mą funk -
cjo nal ność, co po zo sta łe roz drab nia cze uni wer -
sal ne au striac kie go pro du cen ta, ale przy znacz -
nie bar dziej zwar tej kon struk cji. Po za tym dys -
po nu je wy so ką mo cą rów ną pra wie 600 KM,
dzię ki cze mu sta no wi opty mal ne roz wią za nie
dla użyt kow ni ków ocze ku ją cych od ta kie go
urzą dze nia śred niej lub du żej wy daj no ści. Ni -
sko emi syj ny, oszczęd ny sil nik mar ki Cat znaj -
du je się w dol nej czę ści ma szy ny, gwa ran tu jąc
bar dzo do bry do stęp do jed nost ki z po zy cji
pod ło ża, na przy kład pod czas wy ko ny wa nia
czyn no ści ob słu go wych. No wo cze sny sil nik ma
elek tro nicz ne za bez pie cze nie za po bie ga ją ce
prze cią że niu i speł nia nor my emi sji spa lin
Tier 4Fi nal/Sta ge IV. Zgod ność z wy ma ga nym
po zio mem ogra ni cze nia wy twa rza nych za nie -
czysz czeń osią gnię to po przez za sto so wa niu
ukła du SCR i fil tra czą stek sta łych.
Waż ną za le tą no we go roz drab nia cza jest tak że
du ży za sob nik o sze ro ko ści 1,5 i dłu go -
ści 5,6 metra, przy czym je go przed nia ścia na

jest pod no szo na i opusz cza na hy drau licz nie,
po zwa la jąc na za ła du nek ma te ria łów prak tycz -
nie o do wol nej dłu go ści. Bocz ne nad staw ki dają
się ła two de mon to wać, co z ko lei za pew nia bar -
dzo do bry do stęp do ma szy ny z jed nej lub dru -
giej stro ny. Ma te riał prze zna czo ny do roz drob -
nie nia do star cza ny jest do gar dzie li o wy so ko -
ści 850 mm za po mo cą po zio mych wal ców
i sze ro kie go prze no śni ka łań cu cho we go.
Wszyst kie te ele men ty na ca łej dłu go ści za sob -
ni ka ma ją jed na ko wą sze ro kość, dzię ki cze mu
jest on po zba wio ny miejsc, w któ rych mo gło by
do cho dzić do blo ko wa nia umiesz cza nych
w nim od pa dów drew nia nych, ga łę zi itp.
Niezwykle istotną za le tą ma szyn Komp tech jest
moż li wość in dy wi du al nej konfiguracji w ce lu jak
naj lep sze go do sto so wa nia ich do kon kret nych
wa run ków pra cy i po trzeb użyt kow ni ka. W przy -
pad ku roz drab nia czy Axtor do ty czy to między
innymi na rzę dzi ro bo czych (sta łych zręb ku ją -
cych lub wah li wych roz drab nia ją cych o róż nej
kon struk cji), ko szy si to wych o róż nej per fo ra cji,
pod wo zia, któ re mo że być ko ło we (przy cze pa,
na cze pa) lub gą sie ni co we z au to no micz nym
ukła dem na pę do wym. Do wy bo ru jest też wie le

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

Agrex -Eco na tar gach Pol -Eco -Sys tem 2015
Od wie lu lat sta łym wy staw cą czo ło wej po znań skiej im pre zy dla bran ży ko mu nal nej jest fir ma
Agrex -Eco. Pod czas ostat niej edy cji w jej sto isku moż na by ło zo ba czyć aż trzy ma szy ny, w tym
wyróżniony Zło tym Me da lem MTP uni wer sal ny roz drab niacz Komp tech Axtor 6010.

s Niewielki rę bak -roz drab -
niacz GS/Tiger25D fir my TS
In du strie ma ma sę wła sną
wy no szą cą za le d wie 744 kg,
dzię ki cze mu mo że być cią -
gnię ty na wet przez zwy kły
sa mo chód oso bo wy

a Roz drab niacz uni wer sal ny
Axtor 6010 ma du żą gar dziel
wlo to wą (1.450 x 850 mm)
i jest wy po sa żo ny w ak tyw ny
sys tem wcią ga ją cy, któ ry
zmniej sza zu ży cie pa li wa na -
wet o 30% w po rów na niu
do kon ku ren cyj nych ma szyn
o po rów ny wal nej wy daj no ści

f Wy so ko uno szo na, po je -
dyn cza osło na bocz na roz -
drab nia cza uni wer sal ne go
Axtor 6010 jest pod trzy my -
wa na na trzech sprę ży nach
ga zo wych i za pew nia ide al -
ny do stęp do punk tów ob -
słu go wych

http://agrex-eco.pl/


Pośrednik Komunalny  11

MASZYNY KOMUNALNE

oraz wo zi deł pra cu ją cych w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach. Rów nie so lid ną bu do wą od -
zna cza ją się ro to ry, do pro duk cji któ rych fir ma
sto su je wy so ko wy trzy ma łe, wzbo ga ca ne sta le
spe cjal ne. Ele men ty te są ku te z jed ne go od le -
wu, za pew nia jąc od po wied nio wy so ką trwa łość.
W ukła dzie na pę do wym ro to ra znaj du je się ko ło
za ma cho we ze sprzę głem prze ciw prze cią że nio -
wym. Je go za da niem jest za po bie ga nie uszko -
dze niu ele men tów ro bo czych w przy pad ku do -
sta nia się do ma szy ny ma te ria łu nie roz drab nial -
ne go. Źró dłem na pę du jest sil nik elek trycz ny
o mo cy (za leż nie od da ne go mo de lu) w za kre -
sie od 55 kW (UG 600 S) do 315 kW (UG 2000
E). O ja ko ści i nie za wod no ści roz drab nia czy
uni wer sal nych mar ki An dritz MeWa naj le piej
świad czy fakt, że na ca łym świe cie na byw ców
zna la zło już po nad sześć set ma szyn te go ty pu.
Od wie dza jący sto isko Agrex -Eco zatrzymywali
się w nim na dłużej, by zapoznać się z walorami
rę baka -roz drab niacza do bio ma sy GS/Tiger25D
fir my TS In du strie. Jest to wio dą cy eu ro pej ski
producent mo bil nych rę ba ków do drew na i rę ba -
ków -roz drab nia czy po wsta ły w wyniku po łą cze -
nia dwóch firm – Sa elen In du strie i Tun nis sen,
o wspól nym, po nad 130-let nim do świad cze niu
i łącz nej licz bie sprze da nych ma szyn wy no szą -
cej po nad dziesięciu tysięcy jed no stek. 
Wszyst kie pro duk ty TS In du strie wy róż nia ją się
no wo cze sno ścią i in no wa cyj no ścią, cze go przy -
kła dem mo że być sys tem opa ten to wa ne go mie -
sza ne go wir ni ka, po zwa la ją cy na jed no cze sne
roz drab nia nie ga łę zi i li ści. W za pre zen to wa nym
mo de lu obej mu je on dwa no że sta łe i osiem
młot ków wah li wych, gwa ran tu jąc rów no mier ne
roz drob nie nie do star czo ne go ma te ria łu na wet
o śred ni cy czternastu cen ty me trów. Wy daj -
ność ta kiej ma szy ny wy no si sie dem na ście
me trów sze ścien nych na go dzi nę. Do jej na -
pę du kon struk to rzy za sto so wa li trzy cy lin dro -
wy sil nik wy so ko pręż ny mar ki Ku bo ta roz wi ja -
ją cy moc 18,5 kW (25 KM).

opcji, jak na przy kład prze kład nia pla ne tar na
dla obu ty pów roz drab nia nia, zdal ne ste ro wa -
nie, se pa ra tor ma gne tycz ny nad ta śmo wy, rol ka
ma gne tycz na prze no śni ka wy rzu to we go czy
róż ne kon struk cje za sob ni ka.
Na tar gach Pol -Eco -Sys tem w sto isku spół ki
Agrex -Eco mia ła rów nież miej sce pre mie ra uni -
wer sal nych roz drab nia czy z se rii UNI -CUT UG
nie miec kiej fir my An dritz MeWa. Za kres ich za -
sto so wań jest bar dzo sze ro ki, po nie waż wy ko -
rzy stu je się je za rów no w pro duk cji pa li wa RDF,
jak i w re cy klin gu. Roz drab nia ją od pa dy do zde -
fi nio wa nej wiel ko ści frak cji, wśród któ rych mo gą
być m.in. zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne, od pa -
dy prze my sło we, od pa dy wiel ko ga ba ry to we,
złom elek trycz ny i elek tro nicz ny, ka ble, two rzy -
wa sztucz ne, od pa dy alu mi nio we, zu ży te fil try
i opo ny, becz ki ze sta li, pa pier, tek tu ra itp.
Se ria roz drab nia czy UG skła da się z czte rech
pod sta wo wych mo de li: UG 600, UG 1000,
UG 1600 i UG 2000. Ich dzia ła nie jest opar te
na za sa dzie no życ gi lo ty no wych. Ozna cza to,
że no że ro ta to ra roz drab nia ją frag men ty do star -
czo ne go ma te ria łu na nie ru cho mym prze ciw -
grze bie niu. Ta kie roz wią za nie za pew nia wyż szą
wy daj ność, a jed no cze śnie więk szą trwa łość
i od por ność na zu ży cie ca łej kon struk cji. No że
wy żej wy mie nio nych roz drab nia czy wy ko na ne
są z wy so ko wy trzy ma łej sta li ulep sza nej ciepl -
nie i zapewniają możliwość wykorzystania  czte -
rech kra wę dzi tną cych, co po zwa la w mak sy -
mal nym stop niu wy ko rzy stać każ dy ele ment,
a tym sa mym ob ni żyć kosz ty eks plo ata cji ma -
szy ny. Czyn ność ob ro tu no ża na no wą kra wędź
tną cą prze pro wa dza się nie zwy kle ła two i szyb -
ko. Z ko lei na wy mien ne seg men ty si to we
opusz cza ne hy drau licz nie pro du cent za sto so -
wał stal Har dox, po wszech nie wy ko rzy sty wa ną
przy pro duk cji za bu dów po jaz dów cię ża ro wych

a Na tar gach Pol -Eco -Sys tem
za pre zen to wa no roz drab -
niacz uni wer sal ny UG 1600
E. O je go bu do wie i za le tach
opo wia dał André Schäfer, re -
gio nal ny kie row nik sprze da ży
w fir mie An dritz MeWa. Mo -
del ten jest na pę dza ny sil ni -
kiem o mo cy 250 lub 315 kW
i ma wał roz drab nia ją cy wy -
po sa żo ny w 48 no ży tną cych

s Ja cek Za wadz ki, pre zes
Agrex -Eco i Ur szu la Za wadz -
ka, kie row nik mar ke tin gu
Agrex -Eco nie kry ją za do wo -
le nia ze Zło te go Me da lu, po -
nie waż świad czy on o wy so -
kiej no wo cze sno ści i in no -
wa cyj no ści uho no ro wa ne go
pro duk tu. Na po przed niej
edy cji tar gów iden tycz ne
wy róż nie nie otrzy ma ły aż
dwie ma szy ny ofe ro wa ne
przez Agrex -Eco
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De ba ta „Eko lo gia w jed no ści z eko no mią”
od trzech lat zaj mu je istot ne miej sce po śród bo -
ga te go pro gra mu im prez mię dzy na ro do wych
tar gów Pol -Eco -Sys tem w Po zna niu. Te go rocz -
ne spo tka nie dys ku syj ne kon cen tro wa ło się
na wy mia rze glo bal nym. Wpraw dzie ro śnie świa -
do mość eko no micz ne go wy mia ru ochro ny śro -
do wi ska, jed nak na zbyt rzad ko więk szość róż -
nych spo łecz no ści zda je so bie spra wę, jak sil ne
jest zna cze nie tych po wią zań. Zmia ny kli ma tycz -
ne, brak po wszech ne go do stę pu do wo dy o od -
po wied niej ja ko ści, eks plo ata cja za so bów przy -
rod ni czych w tem pie prze kra cza ją cym ich od na -
wia nie to tylko niektóre przy kła dy glo bal nych
pro ble mów eko lo gicz nych o ro sną cym wpły wie
na świa to wy sys tem eko no micz ny. Glo ba li za cja
nie ogra ni cza się tyl ko do go spo dar ki i ryn ku,

co raz wy raź niej szy sta je się świa to wy za sięg
kwe stii eko lo gicz nych. W po dej mo wa niu tych
za gad nień klu czo wą ro lę od gry wa ją mię dzy na -
ro do we or ga ni za cje, któ re for mu łu ją kie run ki
dzia łań stra te gicz nych i po dej mu ją pró by wy zna -
cze nia ob li ga to ryj nych ce lów dla zmniej sze nia
pre sji czło wie ka na eko sys tem Zie mi. Nie ozna -
cza to jed nak, że oso by nie zrze szo ne mo gą być
bier ne – wręcz prze ciw nie, bo do pie ro za an ga -
żo wa nie i od po wie dzial ność każ dej jed nost ki
w po sza no wa nie śro do wi ska na tu ral ne go i in -
nych lu dzi przy nie sie wy mier ny sku tek.
Uczest ni cy de ba ty otrzy ma li en cy kli kę pa pie ską
„Lau da to Si” po świę co ną tro sce o Zie mię, ja ko
wspól ny dom. Pa pież Fran ci szek pi sze w niej, że
licz ne ba da nia na uko we po ka zu ją jed no znacz -
nie, iż glo bal ne ocie ple nie jest efek tem emi sji ga -
zów cie plar nia nych, któ ra jest „przede wszyst -

IMPREZY TARGOWE

kim wy ni kiem dzia łal no ści czło wie ka”. – Je śli
utrzymywać się będą obec ne tendencje, to już
w tym stu le ciu – z bar dzo po waż ny mi kon se -
kwen cja mi dla nas wszyst kich – sta nie my się
świad ka mi nad zwy czaj nych zmian kli ma tu i bez -
pre ce den so wej de struk cji eko sys te mów – alar -
mu je Pa pież w en cy kli ce „Lau da to Si”.
Kar dy nał Pe ter Ko dwo Ap piach Turk son pod -
kre ślał, że en cy kli ka nie jest ata kiem na biz nes
i wol ny ry nek. Wprost przeciwnie, Oj ciec Świę ty
bar dzo po zy tyw nie od no si się do przed się bior -
czo ści i trak tu je ją ja ko po wo ła nie. – Bóg stwo -
rzył ro pę, ale nie pla stik, Bóg stwo rzył drze wa,
ale nie me ble. Czło wiek kon ty nu uje mi sję two -
rze nia. Mu si to jed nak ro bić z po sza no wa niem
śro do wi ska na tu ral ne go i dru gie go czło wie ka.
Cho dzi tu nie tyl ko o lu dzi ży ją cych obec nie, ale
tak że przy szłe po ko le nia, któ re rów nież bę dą
chcia ły ko rzy stać z tej Zie mi. Otrzy ma li śmy Zie -
mię ja ko ogród, nie zo sta wiaj my więc po so bie
pu sty ni – prze ko ny wał Kar dy nał Turk son.
Wa ty kan chce wspie rać biz nes po pu la ry zu ją cy
ener gię od na wial ną i go spo dar kę ni sko wę glo wą,
a tak że po ma gać or ga ni za cjom wdra ża ją cym
idee zrów no wa żo ne go roz wo ju. – Zga dzam się
z tym, że od wę gla nie moż na odejść na tych miast.
To po wi nien być pro ces. No we tech no lo gie mo -
gą nas w tym wspo ma gać, ale nie roz wią żą
wszyst kich pro ble mów, bo nie któ re z nich są na -
tu ry mo ral nej, nie tech nicz nej. Za le ży nam, by wy -
eli mi no wać złe na wy ki, na przy kład przy wy rzu ca -
niu je dze nia. Nie cho dzi o to, by ku po wać jak naj -
wię cej i mar no wać żyw ność. Cho dzi o to, by z za -
so bów Zie mi mo gli ko rzy stać wszy scy. Biz nes już
to ro zu mie. W tym prze ka zie wspar li nas między
innymi pre ze si ho len der skich firm z bran ży fast fo -
od. Im też za le ży, by jak naj mniej żyw no ści na da -
ją cej się do spo ży cia tra fia ło do ko szy na śmie -
ci – tłumaczył zebranym Kar dy nał Turk son. 

a Kar dy nał Turk son w swo im
prze mó wie niu pod kre ślał
aby w szyb kim roz wo ju cy wi -
li za cyj nym zwra cać uwa gę
na bied nych, bo w przy pad -
ku ja kichś nie po wo dzeń to
wła śnie oni cier pią naj moc -
niej i w pierw szej ko lej no ści

Oszczędź my Zie mię dla przy szłych po ko leń!
Pod czas uro czy stej in au gu ra cji tar gów Pol -Eco -Sys tem od by ła się de ba ta „Eko lo gia w jed no -
ści z eko no mią – wy miar glo bal ny”. Wy da rze nie to mia ło szcze gól ną ran gę nie tyl ko ze wzglę -
du na po dej mo wa ny te mat, ale tak że obec ność przed sta wi cie la Wa ty ka nu. Kar dy nał Pe ter
Kodwo Ap piach Turk son prze ko ny wał, że zysk nie mo że być je dy nym ce lem w biz ne sie, a każ -
da dzia łal ność mu si uwzględ niać wszelkie skut ki, ja kie ze so bą nie sie.

f We dług Kar dy na ła od po wie -
dzial no ści za eko lo gię nie
moż na zrzu cać wy łącz nie
na po li ty ków, któ rzy pod le -
ga ją ka den cyj no ści. Rów nie
waż ną ro lę ode grać mu si tu
biz nes i or ga ni za cje spo -
łecz ne, któ re pa trzą da lej
niż w per spek ty wie 4-5 lat.
Part ner stwo pu blicz no -pry -
wat ne to spo sób na kształ -
to wa nie dłu go fa lo wej po li ty -
ki na rzecz eko lo gii
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Zbu do wa ny na pod wo ziu Fu so Can ter po jazd zo -
stał na gro dzo ny pod czas tar gów Pol -Eco -Sys tem
pre sti żo wym Zło tym Me da lem Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Po znań skich dla naj bar dziej no wo -
cze snych i in no wa cyj nych pro duk tów. Samochód
przeznaczony jest do zbiór ki od pa dów ko mu nal -
nych, po cho dze nia or ga nicz ne go i ma te ria łów
prze zna czo nych do po now ne go wy ko rzy sta nia.
Z uwa gi na wy so ką zwrot ność do sko na le spraw -
dza się w cen trach miast, stre fach prze zna czo -
nych do ru chu pie sze go oraz ob sza rach wiej skich
z wą ski mi ulicz ka mi – ma je dy nie 2 m sze ro ko ści
i krót ki tyl ny zwis, dzię ki cze mu nie jest za gro że -
niem dla in nych sa mo cho dów, któ re nie za cho -
wu ją od po wied niej od le gło ści pod czas po ko ny -
wa nia za krę tów. Po jem ność skrzy ni ła dun ko wej
wy no si od 6 do 8 m3, umoż li wia jąc ła twy do bór
wiel ko ści nad wo zia do spe cy fi ki pra cy. 
Śmie ciar ka Olym pus Mi ni wy róż nia się naj niż szą
w swo jej ka te go rii ma są wła sną, naj wyż szą si łą
zgnio tu od pa dów oraz sze re giem in no wa cyj nych
roz wią zań tech no lo gicz nych, ta kich jak bez ob -
słu go we ło ży ska, drą żo ne tło czy ska si łow ni ków
pra sy czy wy świe tlacz z in ter fej sem po zwa la ją -
cym z ka bi ny ob słu gi wać wszyst kie ukła dy po -
jaz du. Do pro duk cji śmieciarki wy ko rzy stu je się
od por ne na ko ro zję sta le o pod wyż szo nej wy trzy -
ma ło ści. Pojazd ma w peł ni uszczel nio ny od włok
i dio do we oświe tle nie, a jego prze my śla na kon -
struk cja znacz nie skra ca czas ewen tu al nych na -
praw oraz czyn no ści ser wi so wych. 

Na uży tecz ność śmie ciar ki wpły wa ją „wro dzo ne”
za le ty Can te ra. Wśród naj istot niej szych wymienić
należy oszczęd ny ze spół na pę do wy z 3-li tro wym
sil ni kiem wy so ko pręż nym o mo cy od 130
do 175 KM, sys tem start/stop oraz in no wa cyj ną
prze kład nię dwu sprzę gło wą Du onic z funk cją peł -
za nia. Wy trzy ma ła i od por na na skrę ca nie ra ma
po dłuż ni co wa z gę stą siat ką otwo rów mon ta żo -
wych za pew nia ela stycz ność w sto so wa niu róż -
nych za bu dów, a ni sko usy tu owa ne wej ście uła -
twia wcho dze nie i wy cho dze nie z wnę trza ka bi ny.
Kie row cy poruszający się po terenach miejskich
o du żym na tę że niu ru chu szyb ko do ce nią też wy -
god ne prze cho dze nie na stro nę pa sa że ra oraz
zna ko mi tą zwrot ność, bo w przy pad ku nie któ rych
wer sji śred ni ca za wra ca nia nie prze kra -
cza 9 metrów. Can te rem jeź dzi się więc nie mal
tak, jak więk szym sa mo cho dem oso bo wym.

www.fuso-trucks.pl

Śmieciarka na podwoziu Fuso Canter
nagrodzona Złotym Medalem MTP
Fu so Can ter to cię ża rów ka wszech stron nie uzdol nio na – do stęp na w pię ciu kla sach to na żo -
wych (od 3,5 do 8,55 t), z trze ma róż ny mi ka bi na mi, trze ma wa rian ta mi sil ni ka i sze ścio ma roz -
sta wa mi osi do wy bo ru. Prze my śla na kon cep cja ra my umoż li wia mon taż sze ro kiej ga my za bu -
dów, ta kich jak śmie ciar ka Olym pus Mi ni wyprodukowana przez fir mę Ter berg Ma tec Pol ska.

a Dwu sprzę gło wa, zauto ma ty -
zo wa na skrzy nia bie gów
Duonic ide al nie na da je się
do za sto so wań w bran ży ko -
mu nal nej. Za pew nia kom -
for to wą zmia nę prze ło żeń
bez przerw w prze pły wie si -
ły na pę do wej i przy mi ni mal -
nym zu ży ciu sprzę gła, a do -
dat ko wo po sia da funk cję
peł za nia, uła twia ją cą np.
pre cy zyj ny pod jazd pod al -
tan ki śmiet ni ko we

f Krót ki zwis i nie wiel ki pro -
mień za wra ca nia są nie oce -
nio ne przy „sla lo mie” mię dzy
nie pra wi dło wo za par ko wa -
ny mi sa mo cho da mi na cia -
snych osie dlach miesz ka -
nio wych. Za pre zen to wa na
na tar gach Pol -Eco -Sys tem
wer sja 9C15 ma do pusz czal -
ną ma sę cał ko wi tą 8,55 tony
i sil nik o mo cy 150 KM

d Za bu do wa Olym pus Mi ni
z tyl nym za ła dun kiem prze -
zna czo na jest do od bio ru
i trans por tu od pa dów ko mu -
nal nych, po cho dze nia or ga -
nicz ne go oraz wszel kich ma -
te ria łów pod le ga ją cych wtór -
ne mu za go spo da ro wa niu

http://fuso-trucks.pl/
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Ba zu jąc na swym po nad czter dzie sto let nim do -
świad cze niu, fir ma Fu so opra co wa ła no we go
Can te ra E -Cell. Wy pro du ko wa ny w nie wiel kiej se -
rii mo del to pierw sza lek ka cię ża rów ka z na pę dem
w peł ni elek trycz nym. Jest ona cał ko wi cie bez e -
mi syj na i po ru sza się prak tycz nie bez sze lest nie,
dzię ki cze mu mo że być użyt ko wa na w miej scach
wraż li wych na za nie czysz cze nia i ha łas, ta kich jak
cen tra miast, sta rów ki czy par ki.
Chcąc za pre zen to wać wy jąt ko we za le ty mo de lu
Can ter E -Cell, w po ło wie 2014 ro ku fir ma Fu so
prze ka za ła osiem eg zem pla rzu uni ka to we go po -
jaz du do te stów w wa run kach nor mal nej eks plo -
ata cji. Każ dy z nich był przez dwanaście miesięcy
użyt ko wa ny na dro gach Por tu ga lii. Dzię ki za sto -
so wa niu za bu dów w po sta ci fur go nu i skrzy ni ła -
dun ko wej, ciężarówki wy ko rzy sty wa no do trans -
por tu to wa rów oraz za dań ko mu nal nych.
Elek trycz ne Can te ry po ko ny wa ły śred nio 50 ki lo me -
trów na dzień, a mak sy mal ny dy stans wy niósł 109 ki -
lo me trów. W cią gu ro ku wszyst kie po jaz dy prze je -
cha ły łącz nie 51.500 ki lo me trów. Naj więk szy prze -
bieg od no to wa no w przy pad ku Can te ra użyt ko wa -
ne go przez fir mę spe dy cyj ną Trans por ta, któ rej
kie row cy w cza sie te stów prze je cha li 14.000 ki lo -
me trów. Za sięg li to wo -jo no wych aku mu la to rów
usta bi li zo wał się na po zio mie 100 ki lo me trów.
Aby móc go po ko nać ko niecz ne jest ła do wa nie
ba te rii z 230-wol to we go gniazd ka przez oko ło 7
go dzin lub w cza sie tyl ko jed nej go dzi ny przy uży -
ciu sys te mu szyb kie go ła do wa nia.
Bio rąc pod uwa gę por tu gal skie ce ny ole ju na pę do -
we go i prą du w okre sie te stów Can te ra E -Cell, użyt -
ko wa nie ta kie go po jaz du by ło o 64% tań sze w po -

rów na niu do iden tycz nej cię ża rów ki z kon wen cjo nal -
nym ukła dem na pę do wym. Can ter wy po sa żo ny
w jed nost kę wy so ko pręż ną spa la śred nio 14,08 dm3

pa li wa na 100 ki lo me trów (za leż nie od kon fi gu ra cji
i ob cią że nia), a wer sja z na pę dem elek trycz nym
na ta kim sa mym dy stan sie zu ży wa 47,6 kWh ener gii.
Klien ci te stu ją cy Can te ra E -Cell uzna li go
za uda ną i per spek ty wicz ną kon struk cję, w peł ni
speł nia ją cą wy mo gi miej skie go trans por tu dys -
try bu cyj ne go. Moż li wo ści elek trycz nej cię ża rów -
ki zo sta ły spraw dzo ne w zróż ni co wa nych wa run -
kach. W Li zbo nie elek trycz ne po jaz dy Fu so słu -
ży ły do wy wo zu bio od pa dów, w Por to – do zbie -
ra nia su row ców wtór nych, a w Sin trze, Abran tes
oraz Ca sca is – do ob słu gi te re nów zie lo nych.
Fir ma spe dy cyj na Trans por ta wy ko rzy sty wa ła
Can te ra do do star cza nia to wa rów bez po śred nio
do pry wat nych od bior ców, a do staw ca ener gii
REN – w ce lach trans por to wych, do wo żąc gaz
do ma ga zy nów w mia stach Si nes i Po mbal.
Ostat ni eg zem plarz po ma gał na ro do we mu do -
staw cy usług pocz to wych, fir mie CTT, w prze wo -
że niu prze sy łek mię dzy cen tra mi dys try bu cji
w Li zbo nie i Co im brze.

Wy ni ki te stów prak tycz nych wska zu ją, że każ dy
z ośmiu po jaz dów spraw dził się w krót ko dy stan -
so wym trans por cie dys try bu cyj nym i eks plo ata cji
miej skiej. Uwzględ nia jąc po nad stuki lo me tro wy za -
sięg ope ra cyj ny, moż li wo ści Can te ra E -Cell prze -
kra cza ją śred ni dy stans, ja ki każ de go dnia po ko -
nu je wie le lek kich cię ża ró wek dys try bu cyj nych.
– Prze pro wa dzo ne te sty do wio dły, że je ste śmy
na wła ści wej dro dze. W fa zie prób nej klien ci oce -
ni li Can te ra E -Cell ja ko wy daj ną i nie za wod ną kon -
cep cję, w peł ni speł nia ją cą po trze by miej skie go
trans por tu dys try bu cyj ne go – po wie dział Marc
Llistosella, pre zes i dy rek tor ge ne ral ny Mit su bi shi
Fu so Truck and Bus Cor po ra tion (MFTBC) oraz
szef azja tyc kie go od dzia łu Da im ler Trucks pod -
czas pierw szej pre zen ta cji wy ni ków te stów.

Fu so Can ter E -Cell – ci chy i bez e mi syj ny
Niż sze kosz ty eks plo ata cji na wet o sześćdziesiąt cztery procent – oto wy nik osta tecz nej ana li zy
da nych do star czonych przez klien tów z Por tu ga lii pod czas te stów dro go wych ośmiu cię ża ró wek
Fu so Can ter E -Cell. Oprócz niż sze go spa la nia, po jaz dy te nie emi tu ją spa lin i są nie zwy kle ci che

a Ope ru jąc na krót kich tra -
sach, Can ter E -Cell zna ko -
mi cie spraw dza się w bran -
ży ko mu nal nej. Ta ki po jazd
nie wy twa rza za nie czysz -
czeń i jest bar dzo ci chy,
dzię ki cze mu mo że być sto -
so wa ny w ści słych cen trach
miast z naj bar dziej re stryk -
cyj ny mi ob ostrze nia mi eko -
lo gicz ny mi

f Od wer sji z sil ni kiem spa li -
no wym, Can ter elek trycz ny
róż ni się z ze wnątrz je dy nie
ze sta wa mi aku mu la to rów li -
to wo -jo no wych za mon to wa -
nych po obu stro nach ra my
pod wo zia

http://fuso-trucks.pl/
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Od swo je go wy so ko pręż ne go od po wied ni ka
Fuso Can ter E -Cell róż ni się z ze wnątrz tyl ko ze -
sta wem aku mu la to rów umiesz czo nych po obu
stro nach ra my. Elek trycz ny ze spół na pę do wy
zaj mu je miej sce trzyli tro we go sil ni ka wy so ko -
pręż ne go umiesz cza ne go pod ka bi ną, któ ra jest
iden tycz na, jak w se ryj nym po jeź dzie. Jed nost -
ka elek trycz na z ma gne sa mi trwa ły mi ge ne ru je
moc 110 kW (150 KM), a mo ment na pę do wy
prze ka zy wa ny jest na tyl ną oś za po śred nic twem
prze kład ni jed no stop nio wej.
Do pusz czal na ma sa cał ko wi ta elek trycz nej cię ża -
rów ki Fu so wy no si 6 ton, co przy ma sie wła snej
pod wo zia wy no szą cej 3 tony i za bu do wie wa żą -
cej oko ło 1 tony ozna cza ła dow ność rzę du 2 ton,
opty mal ną w miej skim trans por cie ko mu nal nym
i dys try bu cyj nym. Po jazd ma roz staw osi rów -
ny 4.300 mm, po zwa la jąc na mon taż nad wo zia
o dłu go ści do 4,4 metra.
Mak sy mal ny mo ment ob ro to wy o war to ści 650
Nm spra wia, że sześcioto no wa cię ża rów ka przy -
spie sza nie mal jak sa mo chód oso bo wy. Zda niem
kie row ców uczest ni czą cych w te stach, jaz da ta ką
cię ża rów ką jest bar dzo przy jem na, po nie waż
znacz na część si ły na pę do wej jest do stęp na nie -
mal na tych miast po wci śnię ciu pe da łu przy spie -
sze nia. Spra wia to, że elek trycz ny Can ter nie raz
po tra fi „zo sta wić na świa tłach” in ne sa mo cho dy.
Gdy kie row ca zwal nia pe dał „ga zu”, wów czas jest
uru cha mia ny tryb od zy ski wa nia ener gii. Je go
dzia ła nie moż na re gu lo wać za po mo cą dźwi gni
z pra wej stro ny ko lum ny kie row ni cy – do wy bo ru
są dwa stop nie in ten syw no ści pra cy ukła du. Sil -
nik elek trycz ny peł ni wte dy ro lę ge ne ra to ra i wy -
twa rza prąd elek trycz ny gro ma dzo ny w aku mu la -
to rach li to wo -jo no wych przy mo co wa nych do ra -
my po jaz du. Kie row cy, któ rzy re gu lar nie ko rzy sta -
ją z try bu od zy ski wa nia ener gii, mo gą po ko nać
na jed nym ła do wa niu po nad 100 km.
Jaz da Can te rem E -Cell nie na strę cza żad nych
trud no ści: uru cha mia nie cię ża rów ki na stę pu je po -
przez prze krę ce nie klu czy ka w sta cyj ce, a dźwi -
gnia zmia ny bie gów dzia ła w spo sób ty po wy dla
zwy kłej prze kład ni au to ma tycz nej. W try bach jaz -
dy D i R kie row ca ma do dys po zy cji funk cję peł -
za nia uła twia ją cą ma new ro wa nie w ogra ni czo nej

prze strze ni. Aby nie mal bez gło śna jaz da Can te ra
przy nie wiel kich pręd ko ściach nie po wo do wa ła
za gro że nia, cię ża rów ki te są wy po sa żo ne w aku -
stycz ny sys tem ostrze gaw czy VSP (ve hic le so und
for pe de strians – dźwięk po jaz du dla pie szych),
któ ry uru cha mia się spe cjal nym przy ci skiem
na ta bli cy roz dziel czej.
Can ter E -Cell po wsta je w no wo cze snych za kła -
dach Fu so w Tra ma gal, na osob nej li nii pro duk -
cyj nej dla mo de li pro to ty po wych. Od ro ku 2011
kon cern Da im ler za in we sto wał tam oko ło dwu -
dzie stu sied miu mi lio nów eu ro. W ubie głym fa bry -
ka świę to wa ła pięć dzie się cio le cie.
Za kła dy w Tra ma gal, zlo ka li zo wa ne oko ło 150 km
na pół noc ny wschód od Li zbo ny, zaj mu ją po -
wierzch nię 39.900 m2 i sta no wią ele ment zin te -
gro wa nej, glo bal nej sie ci pro duk cyj nej Da im ler
Trucks. Po nad 300 pra cow ni ków wy twa rza tam
cię ża rów ki Fu so Can ter sprze da wa ne w trzy dzie -
stu pań stwach Eu ro py, a tak że na ryn kach Izra -
ela, Ma ro ko i Tur cji. Bli sko 95% ca łej pro duk cji
tra fia na eks port. Od 2012 r. w Tra ma gal po wsta -
je rów nież Fu so Can ter Eco Hy brid.
Swo ją lek ką cię ża rów kę Fu so ofe ru je z no wo -
cze sny mi źró dła mi na pę du: ja ko kla sycz ny
Canter z eko no micz nym sil ni kiem wy so ko pręż -
nym zgod nym z nor ma mi emi sji spa lin Eu -
ro VI oraz Eu ro 5b+, ja ko Can ter Eco Hy brid
z na pę dem hy bry do wym oraz – na ra zie wciąż
jesz cze te sto wa ny przez klien tów – Can ter 
E -Cell z jed nost ką elek trycz ną.
Fir ma Mit su bi shi Fu so Truck and Bus Cor po ra tion
(MFTBC) jest naj więk szą spół ką Da im le ra w Ja -
po nii – za trud nia obec nie oko ło 11.000 osób. Jej
sie dzi ba i naj waż niej sza fa bry ka mie ści się w Ka -
wa sa ki nie opo dal To kio. Na mar kę Fu so na le żą -
cą do MFTBC przy pa da po nad 40% świa to wej
sprze da ży cię ża ró wek Da im le ra. W re zul ta cie jest
ona naj bar dziej po pu lar na wśród wszyst kich ma -
rek, ja kie sku pia nie miec ki kon cern. Co ro ku za -
kła dy w Ka wa sa ki opusz cza po nad 170 tysięcy
cię ża ró wek i au to bu sów Fu so, sprze da wa nych
w Ja po nii oraz po nad 150 pań stwach świa ta.

a Od chwi li pre mie ry pierw -
sze go pro to ty pu pod czas
mię dzy na ro do wych tar gów
mo to ry za cyj nych IAA w 2010
ro ku, elek trycz ny Can ter jest
sys te ma tycz nie udo sko na la -
ny. Ak tu al nie je go sil nik osią -
ga moc 110 kW (150 KM)
i mak sy mal ny mo ment ob ro -
to wy wy no szą cy 650 Nm

a Elek trycz ny Can ter przy nie -
wiel kich pręd ko ściach jaz dy
jest prak tycz nie bez gło śny,
dla te go też za mon to wa no
w nim sy gnał ostrze gaw czy
dla pie szych uru cha mia ny
przez kierowcę przy ci skiem
na ta bli cy roz dziel czej

d Kie row ca elek trycz ne go
Can te ra w ła twy spo sób mo -
że kon tro lo wać po ziom na -
ła do wa nia za sto so wa nych
aku mu la to rów za po mo cą
czy tel ne go wskaź ni ka
na głów nym wy świe tla czu
cie kło kry sta licz nym
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Re nault Trucks po sze rza wy bór sil ni ków do stęp -
nych w ga mie Di stri bu tion, wpro wa dza jąc do mo -
de lu D Wi de 11-li tro wą jed nost kę na pę do wą DTI 11
Eu ro 6. Tym sa mym na byw cy Re nault Trucks D
Wide zy sku ją dwa ko lej ne po zio my mo cy do wy bo -
ru: 380 KM/1800 Nm i 430 KM/2050 Nm.
Ta no wa ofer ta po zwa la Re nault Trucks za spo ko -
ić po trze by klien tów po szu ku ją cych po jaz dów
wy po sa żo nych w ka bi nę z wy god nym, ni sko po -
ło żo nym wej ściem, a jed no cze śnie dys po nu ją -
cych sil ni kiem o du żej mo cy. Wej ście do ka bi ny
Re nault Trucks D Wi de za pro jek to wa no z my ślą
o kom for cie co dzien ne go użyt ko wa nia po jaz du
w za sto so wa niach wy ma ga ją cych czę ste go
wcho dze nia i wy cho dze nia z ka bi ny. Do wnę trza
ka bi ny D Wide pro wa dzą dwa prze ciw po śli zgo we
stop nie wej ścio we, z któ rych pierw szy znaj du je
się za le d wie 340 mm nad pod ło żem.
Dzię ki te mu Re nault Trucks D Wi de DTI 11 do sko -
na le od po wia da wy ma ga niom firm z sek to ra ko -
mu nal ne go, fir mom prze wo żą cym ma te ria ły płyn -
ne czy na wet sa mo cho dy.
Mo del Re nault Trucks D Wi de jest stan dar do wo
ofe ro wa ny ze zauto ma ty zo wa ną me cha nicz ną
skrzy nią bie gów Opti dri ver. Mo że być rów nież
wy po sa żo ny w pa kiet Fu el Eco, pa kiet opro gra -
mo wa nia opty ma li zu ją cy zu ży cie pa li wa, funk cję
au to ma tycz ne go wy łą cza nia sil ni ka, tem po mat
EcoCruise, sprę żar kę ze sprzę głem i ogra nicz nik
przy spie sze nia. Jesz cze wyż szy po ziom kom for -
tu i bez pie czeń stwa jaz dy za pew nia ofe ro wa ny
w opcji zwal niacz Vo ith.
Po dob nie jak D Wi de, tak że Re nault Trucks C
z ka bi ną 2,3 m jest do stęp ne z sil ni kiem DTI 11.
Po jazd ten jest szcze gól nie pre de sty no wa ny
do re ali za cji trans por tu ko mu nal ne go, w któ rym
oprócz du żej mo cy sil ni ka wy ma ga ne jest czę ste

wcho dze nie i wy cho dze nie z ka bi ny przez za ło -
gę. W re zul ta cie, obec na ofer ta Re nault Trucks
obej mu je łącz nie 16 wer sji po jaz dów D Wi de i C
z ka bi ną 2,3 m, do stęp nych z sil ni kiem DTI 11.
Cie ka wą pro po zy cją jest Re nault Trucks D Wi de
CNG wy po sa żo ny w no wy, 6-cy lin dro wy sil nik
NGT9 Eu ro 6 o po jem no ści sko ko wej 9 li trów
i mo cy mak sy mal nej 320 KM. Za pew nia dy na mi -
kę i kom fort jaz dy po rów ny wal ne ze swo im od po -
wied ni kiem za si la nym ole jem na pę do wym. Jed -
nost ka ta roz wi ja jed nak więk szy mo ment ob ro to -
wy (1356 Nm) i pra cu je ci szej. Mo del Re nault
Trucks D Wi de CNG wy stę pu je w dwóch wer -
sjach: 4x2 o dmc 19 ton oraz 6x2 o dmc 26 ton.
Z ga zo wym sil ni kiem Re nault Trucks D Wi de CNG
Eu ro 6 współ pra cu je w peł ni au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów Al li son se rii 3200, do sto so wa na
do spe cy fi ki trans por tu ko mu nal ne go.

POJAZDY KOMUNALNE
www.renault-trucks.pl

Re nault Trucks D Wi de z sil ni kiem DTI 11 Eu ro 6
Re nault Trucks po sze rza swo ją ga mę po jaz dów dys try bu cyj nych, udo stęp nia jąc mo del D
Wi de z sil ni kiem 11-li tro wym. Ozna cza to, że ten ide al nie spraw dza ją cy się w trans por cie
dys try bu cyj nym i ko mu nal nym po jazd o DMC 18–26 t, jest obec nie ofe ro wa ny z sil ni ka mi
o po jem no ści 8 lub 11 dm3 i mo cy od 250 do 430 KM.

Re nault Trucks D Wi de z sil ni kiem DTI 11 Eu ro 6
Re nault Trucks po sze rza swo ją ga mę po jaz dów dys try bu cyj nych, udo stęp nia jąc mo del D
Wi de z sil ni kiem 11-li tro wym. Ozna cza to, że ten ide al nie spraw dza ją cy się w trans por cie
dys try bu cyj nym i ko mu nal nym po jazd o DMC 18–26 t, jest obec nie ofe ro wa ny z sil ni ka mi
o po jem no ści 8 lub 11 dm3 i mo cy od 250 do 430 KM.

a Mo de le D Wi de oraz C z ka -
bi ną 2,3 m ma ją ni sko osa -
dzo ne stop nie wej ścio we,
uła twia jąc czę ste wcho dze -
nie i wy cho dze nie z po jaz -
du, ty po we dla za dań ko mu -
nal nych czy dys try bu cyj nych

s Wer sja za si la na ga zem
ziem nym nie tyl ko jest tań -
sza w eks plo ata cji od od -
mia ny z sil ni kiem wy so ko -
pręż nym, ale tak że emi tu je
znacz nie mniej za nie czysz -
czeń i jest cich sza

http://www.renault-trucks.pl/
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WYDARZENIA
www.polskielng.pl

Wy czar te ro wa ny przez Qa tar gas sta tek ty pu 
Q -flex o na zwie Al -Nu aman do star czył 210 tys. m3

ga zu do no wo wy bu do wa ne go ter mi na lu LNG
w Świ no uj ściu. To pierw sza z dwóch pla no wa nych
do staw, któ re bę dą zre ali zo wa ne przez Qa tar gas
w ce lu schło dze nia i roz ru chu in sta la cji pol skie go
ter mi na lu. Dru ga do sta wa, zgod nie z obec nym
har mo no gra mem, pla no wa na jest w lu tym 2016
ro ku. Pod czas wi zy ty ro bo czej zwią za nej z pierw -
szą do sta wą skro plo ne go ga zu ziem ne go do ter -
mi na lu LNG w Świ no uj ściu, Kha lid Bin Kha li fa Al -
-Tha ni, pre zes Qa tar gas po wie dział: – Je ste śmy
bar dzo za do wo le ni z te go hi sto rycz ne go ka mie nia
mi lo we go i ma my na dzie ję, że na sze wspar cie
w uru cho mie nie no wo wy bu do wa ne go ter mi na la
LNG po mo że pod trzy mać zrów no wa żo ny wzrost
go spo dar czy i roz wój Pol ski, Wschod niej Eu ro py
i wszyst kich kra jów w ba se nie Mo rza Bał tyc kie go.
Obiekt w Świ no uj ściu to sie dem na sty ter mi nal LNG,
do któ re go Qa tar gas do star czył pierw szy trans port
LNG. Za le ty i zna cze nie no wej in we sty cji pod kre -
ślał tak że Jan Cha dam, pre zes Gaz -Sys te mu i Pol -
skie go LNG: – Ter mi nal LNG, wraz z dy na micz nie
roz bu do wy wa ną we wnętrz ną sie cią prze sy ło wą
i po łą cze nia mi mię dzy sys te mo wy mi, otwie ra Pol -
sce drzwi do świa to we go ryn ku ga zu i po zy tyw -
nie wpły wa na kon ku ren cyj ność ce ny su row ca.
Po ten cjał te go no wo cze sne go obiek tu spra wia,
że sta je my się tak że istot nym pod mio tem w grze
o nie za leż ność ener ge tycz ną ca łe go re gio nu. Za -
pew nia my bez pie czeń stwo so bie i moż li wość dy -
wer sy fi ka cji do staw in nym eu ro pej skim kra jom,
któ re łą cząc sys te my prze sy ło we przy spie szą bu -
do wę kon ku ren cyj ne go ryn ku ga zu. Pol ska
wcho dzi do gru py państw nie za leż nych, bez -
piecz nych i no wo cze snych.
Ter mi nal LNG w Świ no uj ściu zo stał za pro jek to wa -
ny do od bio ru, re ga zy fi ka cji i do star cza nia na wet
5 mld m3 ga zu rocz nie do pol skiej sie ci prze sy ło -
wej. Na po wsta ły obiekt skła da się no wy fa lo chron
o dłu go ści oko ło 3 km, na brze że wraz z cu mą, któ -
re umoż li wia roz ła do wa nie me ta now ców o ła dow -

no ści od od 120 (w przy pad ku stat ków kon wen cjo -
nal nych) do 217 ty się cy me trów sze ścien nych (dla
stat ków ty pu Q -flex), dwa krio ge nicz ne zbior ni ki
ga zu (każ dy o po jem no ści 160 ty się cy me trów sze -
ścienn nych), in sta la cje do re ga zy fi ka cji oraz ru ro -
ciąg o dłu go ści 85 km łą czą cy ter mi nal z pol ską
sie cią ga zu. Ter mi nal LNG w Świ no uj ściu jest je -
dy ną tej wiel ko ści in sta la cją w Eu ro pie Pół noc nej
i Środ ko wo -Wschod niej.
Pro jekt jest obec nie w fa zie uru cha mia nia do ope -
ra cji ko mer cyj nych, któ re roz pocz ną się w dru gim
kwar ta le 2016 ro ku. PGNiG bę dzie od bie ra ło do -
sta wy ga zu LNG w opar ciu o dwudziestolet ni kon -
trakt, zgod nie z któ rym Qa tar gas do star czy każ -
de go ro ku 1 mln ton LNG do Świ no uj ścia.

Pierw sza do sta wa LNG z Ka ta ru do Pol ski

Jedenasty grud nia 2015 ro ku był szczególną datą w działalności ter mi na la LNG w Świ no uj -
ściu. Tego dnia drogą morską trafił tu pierw szy trans port skro plo ne go ga zu ziem ne go. Do -
staw cą su row ca jest Qa tar gas Ope ra ting Com pa ny Li mi ted, a od bior cą spół ka Pol skie LNG.
W re ali za cji umo wy po śred ni czy Pol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two.

a Me ta no wiec Al -Nu aman ma
dłu gość 315 i sze ro -
kość 50 me trów. Jest wy po sa -
żo ny w pięć zbior ni ków krio -
ge nicz nych, któ rych wnę trze
sta no wi mem bra na wy ko na -
na z ar ku szy in wa ru o gru bo -
ści 0,7 mm, izo lo wa na szkłem
wul ka nicz nym (per li tem)

f Kha lid Bin Kha li fa Al -Tha ni,
pre zes Qa tar gas wy ra ził na -
dzie ję, że do sta wy LNG przy -
czy nią się do pod trzy ma nia
wzro stu go spo dar cze go Pol -
ski i zwięk szą jej bez pie -
czeń stwo ener ge tycz ne 

s Sta tek Al-Nu aman do star -
czył 210 tys. m3 LNG, któ re -
go ob ję tość po re ga zy fi ka cji
wy no si aż 120 mln m3. Ta ka
ilość su row ca po kry wa za po -
trze bo wa nie dla ca łej Pol ski
na 3 dni lub dla jed ne go Po -
la ka na 300 tys. lat

http://www.polskielng.pl/
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Otwar cie no wej sta cji LNG/CNG to bar dzo waż ne
wy da rze nie w ska li ca łe go kra ju, dla te go mia ło
bar dzo pod nio sły cha rak ter. Po krót kim omó wie -
niu kon struk cji wy bu do wa ne go obiek tu, przed sta -
wi cie le władz gmi ny Śrem, Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Po zna niu, a tak że in we sto ra i ge ne ral ne go wy -
ko naw cy do ko na li prze cię cia wstę gi, sym bo li zu -
ją ce go uru cho mie nie no wej pla ców ki. W tym mo -
men cie zo sta ła ona od da na do ca ło do bo wej dys -
po zy cji klien tów i już kil ka mi nut póź niej pod dys -
try bu to ra mi usta wi ły się pierw sze sa mo cho dy cię -
ża ro we do tan ko wa nia.
– Otwar cie wła snej sta cji LNG/CNG wpi su je się
w dłu go fa lo wą stra te gię wy mia ny po sia da nych
przez PGK Śrem po jaz dów cię ża ro wych z na pę -
dem kon wen cjo nal nym, na sa mo cho dy za si la ne
ga zem ziem nym – mó wi Pa weł Woj na, pre zes
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śre -
mie. – Już od kil ku lat na sza fir ma z po wo dze niem
wy ko rzy stu je po jaz dy mar ki Ive co fa brycz nie wy -
po sa żo ne w in sta la cję LNG/CNG. Za pew nia ją one
wy mier ne oszczęd no ści w wy dat kach na pa li wo
i są przy ja zne śro do wi sku, dla te go po sta no wi li śmy
uczy nić ko lej ny krok i zre ali zo wa li śmy in we sty cję
umoż li wia ją cą sto so wa nie me ta nu w po sta ci skro -
plo nej. W ten spo sób mo gą z nie go ko rzy stać nie
tyl ko śmie ciar ki ope ru ją ce na krót kich tra sach, ale
na wet ze sta wy na cze po we, bo ich za sięg na jed -
nym tan ko wa niu LNG wy no si po nad 600 km.
Klu czem do fi nal ne go suk ce su oka za ła się łą czo -
na ofer ta dla bu do wy sta cji oraz re ali za cji do staw
ga zu. – W wy gra nym przez Cry ogas za mó wie niu
pu blicz nym, oprócz wy ko na nia in sta la cji tan ko wa -
nia LNG/CNG, przed sta wi li śmy atrak cyj ne wa run -
ki do staw ga zu ziem ne go – mó wi Ja ro sław Pa tyk,

wi ce pre zes Cry ogas M&T Po land. – Wdro żo ne
roz wią za nia dla PGK Śrem wy cho dzą na prze ciw
ocze ki wa niom ope ra to rów flot, któ rzy de cy du jąc
się na wy bór na pę du ga zo we go otrzy mu ją w za -
mian gwa ran cję wy mier nych oszczęd no ści wzglę -
dem ole ju na pę do we go. Ce na ga zu ziem ne go
w cza sie trwa nia umo wy ma sta łą róż ni cę w po -
rów na niu do no to wań hur to wych die sla.
Kil ku let nie do świad cze nie z po jaz da mi za si la ny -
mi CNG po twier dza za sad ność in we sty cji w na -
pęd ga zo wy pod wzglę dem eko no mii i eko lo gii.
Dla te go PGK Śrem po sta no wi ło wy ko nać ko lej ny
krok i za sto so wać me tan w po sta ci skro plo nej
(LNG). Dzię ki te mu roz wią za niu mo gły zo stać
wdro żo ne do przed się bior stwa naj cięż sze po jaz -
dy na gaz ziem ny, któ re przy jed nym tan ko wa niu
są w sta nie po ko nać na wet 600 ki lo me trów. Ta ki
za sięg otwie ra przed ope ra to ra mi flot da le ko bież -
nych cał ko wi cie no we moż li wo ści w zwięk sza niu
ren tow no ści trans por tu po przez wy mier ne ogra -
ni cze nie wy dat ków na pa li wo.
Po uro czy stej czę ści spo tka nia, zgro ma dze ni go -
ście mo gli oso bi ście do wie dzieć się jak funk cjo -
nu ją in sta la cje do tan ko wa nia LNG/CNG, a tak że
po znać spo so by ma ga zy no wa nia i trans por tu ga -
zu LNG na po trze by sta cji. Roz wią za nia te za de -
mon stro wa no na przy kła dzie za mon to wa nych
w obiek cie urzą dzeń oraz cy ster ny do trans por tu
skro plo ne go me ta nu wy sta wio nej przez Cry ogas.
Wy ko naw ca sta cji po ka zał rów nież dys try bu tor
do tym cza so we go tan ko wa nia LNG, któ ry po zwa -
la na prze pro wa dze nie te stów po jaz dów lub tym -
cza so we tan ko wa nie LNG w do wol nej lo ka li za cji.
Flo ta wy ko rzy sty wa na przez PGK Śrem skła da się
z po jaz dów fir my Ive co, bę dą cej li de rem w dzie -
dzi nie ukła dów na pę do wych za si la nych pa li wa mi

www.iveco.pl

Sta cja LNG/CNG w Śre mie 
ofi cjal nie otwar ta dla klien tów!

W po ło wie grud nia 2015 ro ku zo sta ła ofi cjal nie otwar ta pierw sza w Pol sce i Eu ro pie Środ ko -
wej sta cja LNG/CNG do tan ko wa nia po jaz dów cię ża ro wych. Obiekt bę dą cy wła sno ścią PGK
Śrem zo stał wy bu do wa ny z my ślą o szyb kim uzu peł nia niu ga zu ziem ne go w po jaz dach miej -
sco wej flo ty do od bio ru i trans por tu od pa dów, a tak że sa mo cho dów klien tów ze wnętrz nych.

a Od mo men tu pod pi sa nia
umo wy na bu do wę sta cji
do otrzy ma nia wszyst kich
wy ma ga nych pra wem do -
pusz czeń upły nę ło 9 mie się -
cy. W tym cza sie fir ma
Cryogas za pro jek to wa ła
i wy ko na ła obiekt oraz uzy -
ska ła wszyst kie nie zbęd ne
po zwo le nia do uru cho mie -
nia tan ko wa nia ga zu w try -
bie ogól no do stęp nym

a Uro czy sto ści otwar cia no -
wej sta cji LNG/CNG prze -
wod ni czył Pa weł Woj na,
pre zes za rzą du Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu -
nal nej w Śre mie

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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al ter na tyw ny mi. Ofe ru je ona kom plet ną ga mę ta -
kich po jaz dów, w tym lek kie, śred nie i cięż kie sa -
mo cho dy cię ża ro we, a tak że au to bu sy.
Sze ro ka ga ma wer sji no we go Stra li sa Na tu ral
Power Eu ro VI, obej mu ją ca 2- lub 3-osio we pod -
wo zia oraz 2-osio we cią gni ki po zwa la speł nić wie -
le róż nych po trzeb klien tów Ive co. Po jaz dy pro -
du ko wa ne w ma dryc kiej fa bry ce (na tej sa mej li -
nii mon ta żo wej, co mo de le z sil ni ka mi wy so ko -
pręż ny mi) są wy po sa ża ne w jed nost kę Cur sor 8
Na tu ral Po wer o mo cy od 270 do 330 KM. Współ -
pra cu je ona z 16-stop nio wą zauto ma ty zo wa ną
skrzy nią bie gów ZF lub 6-stop nio wą au to ma tycz -
ną prze kład nią Al li son z hy dro ki ne tycz nym zmien -
ni kiem mo men tu ob ro to we go. W mo de lach CNG
są mon to wa ne zbior ni ki ga zu o po jem no ści w za -
kre sie 400-1.300 dm3.
Oprócz wer sji CNG przy go to wa nej z my ślą
o śred nich i da le kich tra sach Stra lis Na tu ral Po -
wer jest rów nież do stęp ny w wer sji LNG (o za się -
gu oko ło 750 km). Stan dar do wa kon fi gu ra cja cią -
gni ka AT440S33T/P LNG obej mu je czte ry 70-li tro -
we zbior ni ki CNG oraz 525-li tro wy krio ge nicz ny
zbior nik LNG. Me tan jest zma ga zy no wa ny w sta -
nie cie kłym w tem pe ra tu rze -130°C i pod ci śnie -
niem 9 bar, na to miast przed wtry skiem do sil ni ka
po wra ca do ga zo we go sta nu sku pie nia. Spa la nie
miesz kan ki pa li wo wo -po wietrz nej do star cza nej
do każ de go cy lin dra przez dwa wtry ski wa cza ini -

cju ją świe ce za pło no we. Spa li ny są oczysz cza ne
w stan dar do wym ka ta li za to rze trój droż nym, nie
wy ma ga ją cym sto so wa nia żad nych do dat ków.
Po jaz dy CNG/LNG po sia da ją wie le za let, za rów -
no w za kre sie eko lo gii, jak i ren tow no ści. Dzię ki
ob ni że niu po zio mu emi sji za nie czysz czeń, sil ni ki
Eu ro VI na pę dza ne ga zem ziem nym są znacz nie
bar dziej eko lo gicz ne niż ich wy so ko pręż ne od po -
wied ni ki speł nia ją ce tę sa mą nor mę emi syj ną.
W po rów na niu do ole ju na pę do we go, przy spa la -
niu me ta nu po wsta je 95% mniej czą stek sta łych
i 35% mniej tlen ków azo tu, a ogra ni cze nie emi sji
CO2 mo że się gać na wet 100%, je śli za sto so wa -
nym pa li wem bę dzie bio me tan. Na pę dza ne ga -
zem sil ni ki Ive co pra cu ją rów nież ci szej – ob ni że -
nie po zio mu ha ła su o 5 dB w po rów na niu z sil ni -
ka mi wy so ko pręż ny mi ma szcze gól ne zna cze nie
w przy pad ku wy wo zu śmie ci i re ali za cji do staw
noc nych. Istot ną ro lę od gry wa też efek tyw ność
kosz to wa, bo oszczęd no ści zwią za ne z niż szym
ogól nym TCO (cał ko wi ty koszt po sia da nia i użyt -
ko wa nia po jaz du) się ga ją 10%, a sa ma re duk cja
wy dat ków na pa li wo wy no si na wet 40%.
No wy obiekt mie ści się przy skła do wi sku od pa dów
w Ma te usze wie. Do jazd do nie go jest moż li wy bez -
po śred nio z dro gi wo je wódz kiej nr 432, na to miast
wjazd na sta cję znaj du je się przy skrzy żo wa niu
z dro gą gmin ną w Lu ci nach. Sta cja jest czyn na dla
wszyst kich klien tów od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach 7-15, ale po pod pi sa niu od po wied niej
umo wy moż na z niej ko rzy stać przez ca łą do bę.

f Cią gnik sio dło wy Ive co Stra -
lis Na tu ral Po wer LNG ma
zbior nik na gaz ziem ny
w sta nie skro plo nym, dzię ki
cze mu je go za sięg prze kra -
cza 700 km

d Na sta cji za mon to wa no jed -
no sta no wi sko wy dys try bu tor
tan ko wa nia LNG z koń ców -
ką JC -Car ter oraz dwu sta no -
wi sko wy dys try bu tor tan ko -
wa nia CNG z koń ców ka mi
NGV -1

s Gaz ziem ny jest po bie ra ny
ze zbior ni ków bu fo ro wych,
choć w przy pad ku LNG jest
to rów nież głów ny zbior nik
me dium dla ca łej in sta la cji.
Dla CNG za mon to wa no od -
dziel ny zbior nik o po jem no -
ści geo me trycz nej 1.600
dm3. Na zdję ciu tan ko wa -
nie sprę żo ne go ga zu ziem -
ne go (CNG)

s Ge ne ral nym wy ko naw cą in -
we sty cji oraz do staw cą ga -
zu LNG jest fir ma Cry ogas
M&T Po land
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Hi -SCR z pa syw nym fil trem czą stek sta łych. Tech -
no lo gia Hi -SCR nie in ge ru je w pro ces spa la nia,
dla te go sil nik za wsze po bie ra świe że po wie trze.
Jed nost ki Ive co Tec tor 5 i Tec tor 7 zo sta ły zop ty -
ma li zo wa ne pod ką tem ty po wych wa run ków eks -
plo ata cji występujących w mie ście. Są wy po sa -
ża ne w no wą tur bo sprę żar kę, któ ra gwa ran tu je
jesz cze lep szą dy na mi kę i ela stycz ność pod czas
ru sza nia i przy spie sza nia, przy jed no cze snym ob -
ni że niu zu ży cia pa li wa na wet o osiem pro cent.
Ja ko li der tech no lo gii na pę du opar te go na ga zie
ziem nym, Ive co ofe ru je no we Eu ro car go tak że
w wer sji przy sto so wa nej do za si la nia sprę żo nym
ga zem ziem nym (CNG). Ta ki sa mo chód w jesz -
cze mniej szym stop niu od dzia łu je na śro do wi sko
i jest tań szy w eks plo ata cji w po rów na niu z po jaz -
da mi wy po sa żo ny mi w sil ni ki wy so ko pręż ne. Sze -
ścio li tro wy sil nik Tec tor o mo cy 210 KM cha rak te -
ry zu je się po nad to znacz nie lep szy mi pa ra me tra -
mi w za kre sie zu ży cia pa li wa i emi sji spa lin oraz
niż szy mi wy ma ga nia mi w za kre sie ob słu gi. Zgod -
ność z wy tycz ny mi eta pu C nor my Eu ro VI, któ re
bę dą obo wią zy wa ły od 31 grud nia przy szłe go ro -
ku po zwa la na wjazd po jaz du do stref ogra ni czo -
ne go ru chu w cen trach miast. Sta no wi to klu czo -
wą za le tę przy re ali za cji do staw do miejsc, w któ -
rych za sto so wa nie ma ją naj bar dziej re stryk cyj ne
prze pi sy do ty czą ce do pusz czal ne go po zio mu
emi sji za nie czysz czeń. Po nad to Ive co Eu ro car go
na pę dza ny sil ni kiem za si la nym ga zem ziem nym
jest tak że bar dzo ci chy, dzię ki cze mu do sko na le
sprawdza się podczas noc nej lub wcze sno po ran -
nej dys try bu cji oraz wy ko ny wa nia za dań trans -
por to wych w bran ży ko mu nal nej.

Czwar tą na gro dę zdo by tą przez Ive co w ana lo gicz -
nych ple bi scy tach po prze dza ły ty tu ły Mię dzy na ro -
do we go Sa mo cho du Cię ża ro we go Ro ku 2013 dla
Stra li sa, Mię dzy na ro do we go Sa mo cho du Do staw -
cze go Ro ku 2015 dla Da ily i Mię dzy na ro do we go
Au to ka ru Ro ku 2016 dla Ma ge ly sa. Gia nen ri co
Grif fi ni, prze wod ni czą cy ju ry pod su mo wał wer -
dykt dzien ni ka rzy: – Wpro wa dza jąc no wy śred ni
sa mo chód cię ża ro wy, fir ma Ive co po raz ko lej ny
pod no si po przecz kę w bar dzo kon ku ren cyj nym
seg men cie, dla któ re go Eu ro car go sta no wi punkt
od nie sie nia już od dwudziestu pięciu lat.
Wy ni ki gło so wa nia ogło szo no na od by wa ją cych
się co dwa la ta w Lyonie tar gach So lu trans po -
świę co nych bran ży prze wo zo wej i trans por to wi
zbio ro we mu. Pier re La hut te, pre zy dent Ive co, od -
bie ra jąc na gro dę z rąk Gia nen ri co Grif fi nie go
w cza sie uro czy stej ko la cji w Lyoń skiej Izbie Han -
dlo wej, po wie dział: – Je ste śmy bar dzo dum ni
z wy ra zu uzna nia dla no we go Eu ro car go, przy ja -
zne go lu dziom i śro do wi sku. To naj now sza ge ne -
ra cja mo de lu, któ ry sprze da no w licz bie pół mi lio -
na eg zem pla rzy na ca łym świe cie i który od lat po -
zo sta je li de rem seg men tu śred nich po jaz dów cię -
ża ro wych w Eu ro pie. W cią gu ostat nich czte rech
lat zdo by li śmy ana lo gicz ne ty tu ły we wszyst kich
ka te go riach. To ab so lut ny re kord. Je ste śmy je dy -
nym pro du cen tem po jaz dów cię ża ro wych i au to -
bu sów, któ ry ak tu al nie pro du ku je aż czte ry sa mo -
cho dy ro ku. Do wo dzi to roz ma chu in we sty cji na -
szej gru py w od no wie nie ofer ty pro duk tów, a tak -
że na szej po zy cji li de ra roz wi ja nia tech no lo gii, ta -
kich jak Hi -SCR, któ ra jest wy ko rzy sty wa na w sil -
ni kach Eu ro VI.
Eu ro car go to po jazd śred niej wiel ko ści, któ ry
speł nia wy ma ga nia nor my Eu ro VI w za kre sie
emi sji spa lin dzię ki za sto so wa niu tyl ko jed ne go
ukła du oczysz cza nia spa lin, obej mu ją ce go 

www.iveco.pl

Ive co Eu ro car go cię ża rówką ro ku 2016! 
De cy zją ju ry zło żo ne go z 25 dzien ni ka rzy bran żo wych z ca łej Eu ro py no wy Eu ro car go
ogłoszony zo stał Mię dzy na ro do wym Sa mo cho dem Cię ża ro wym Ro ku 2016. Pre sti żo wa na gro -
da – już czwar ta zdo by ta przez Ive co w cią gu czte rech lat – zna ko mi cie po twier dza wy so kie za -
an ga żo wa nie wło skie go pro du cen ta w roz wój kon struk cji po jaz dów użyt ko wych.

a Ive co Eu ro car go za wsze cie -
szył się du żą po pu lar no ścią
w wie lu róż nych bran żach,
a ulep sze nia wpro wa dzo ne
do ostat niej ge ne ra cji jesz -
cze bar dziej umoc nią po zy -
cję wło skie go be st sel le ra

d Ty tuł Mię dzy na ro do we go
Sa mo cho du Cię ża ro we go
Ro ku 2016 dla no we go
Iveco Eu ro car go zo stał
przy zna ny pod czas tar gów
So lu trans w Lyonie. Od le -
wej Pier re La hut te, pre zy -
dent Ive co i prze wod ni czą -
cy ju ry kon kur so we go 
Gia nen ri co Grif fi ni

http://www.iveco.com/poland/produkty/pages/samochod-ciezarowy-eurocargo-iveco.aspx
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Jed ną z naj cie kaw szych pro po zy cji przy go to wa -
ną z my ślą o sek to rze ko mu nal nym, był wie lo -
funk cyj ny po jazd zbu do wa ny na trzy osio wym
pod wo ziu MAN TGS 28.440 z ukła dem na pę do -
wym w kon fi gu ra cji 6x2. Zo stał on wy po sa żo ny
w żu raw Ep si lon ty pu Q150Z96 o wy się gu 9,6 me -
tra z podwójnym wysuwem hy drau licz nym. Ste -
ro wa nie urzą dze niem od by wa się z wy god ne go,
ogrze wa ne go sie dzi ska za po mo cą dwóch joy -
stic ków i dwóch pe da łów. Z te go miej sca ope ra -
tor mo że do dat ko wo włą czać i wy łą czać sil nik po -
jaz du oraz re gu lo wać je go ob ro ty. Pra cę po zmro -
ku lub w wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści
uła twia ze staw czte rech wy daj nych re flek to rów,
któ re zo sta ły za mon to wa ne przy sie dzi sku i ra -
mie niu zgi na nym (po dwa w obu miej scach).
Prze wo dy hy drau licz ne do za si la nia chwy ta ka
i ro ta to ra po pro wa dzo ne są we wnątrz ra mie nia
zgi na ne go, a tym sa mym opty mal nie za bez pie -
czo ne przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi
i czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi.
Za kres ob ro tu żu ra wia wy no si 425°. W ce lu za -
pew nie nia jak naj dłuż szej, bez a wa ryj nej eks plo -
ata cji urzą dze nia, me cha nizm ob ro tu jest za nu -
rzo ny w ką pie li ole jo wej. Sta bil ność po jaz du
w cza sie pra cy za pew nia ją dwie pod po ry roz su -
wa ne hy drau licz nie. Roz staw pod pór wy no -
si 4,7 metra. Na koń cu żu ra wia znaj du je się chwy -
tak sześciopal co wy o po jem no ści 300 li trów, po -
zwa la ją cy na ła twy za ła du nek róż ne go ro dza ju
zło mu. Dwa pal ce są wy pro fi lo wa ne w spo sób
umoż li wia ją cy bez piecz ne osa dze nie chwyt ka
pod czas trans por tu na ra mie niu zgi na nym.
Oprócz żu ra wia, za pre zen to wa ny po jazd zo stał
rów nież wy po sa żo ny w urzą dze nie ha ko we
Pal fin ger T20, o mak sy mal nej tech nicz nej zdol -
no ści za ła dun ko wej wy no szą cej 20 t. Umoż li -
wia ono ob słu gę kon te ne rów o we wnętrz nej

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

dłu go ści w za kre sie od oko ło 5.500
do 6.500 mm (wg DIN 30722). Dzię ki zop ty ma -
li zo wa niu kon struk cji i za sto so wa niu wy so ko -
ga tun ko wych sta li drob no ziar ni stych, ma sa ta -
kie go „ha kow ca” wy no si za le d wie 2.100 kg,
a przy trans por cie zło mu wy so ka ła dow ność
po jaz du jest nie zwy kle po żą da na. Urzą dze nie
ma ste ro wa nie elek trycz ne (pro por cjo nal ne)
z wnę trza ka bi ny i obej mu je cie ka we roz wią za -
nia zwięk sza ją ce efek tyw ność pra cy. Za przy -
kład mo że po słu żyć sys tem ła god ne go uło że -
nia kon te ne ra do po zy cji trans por to wej Soft
Stop czy przy spie szo ny ruch „ha kow ca” Ra pid
Mo tion dla wy daj niej szej ob słu gi pu stych lub
lżej szych po jem ni ków. Dzię ki te mu wszyst kie
ope ra cje od by wa ją się znacz nie szyb ciej,
a jed no cze śnie przy mniej szych ob cią że niach
dy na micz nych pod wo zia i za bu do wy.

Gra co ma spo sób na złom!
Każ de go ro ku na te re nie wła sne go za kła du pro duk cyj ne go w Pło cho ci nie fir ma Gra co or ga ni -
zu je spo tka nie o cha rak te rze dnia otwar te go, stwa rza jąc moż li wość za po zna nia się z naj now -
szy mi roz wią za nia mi tech nicz ny mi na przy kła dzie go to wych po jaz dów dla róż nych branż.

d Prze wo dy do za si la nia chwy -
ta ka i ro ta to ra są sku tecz nie
osło nię te przed uszko dze niem

a Udźwig żu ra wia Ep si lon ty pu
Q150Z96 na mak sy mal nym
wy się gu rów nym 9,6 m wy -
no si oko ło 1.500 kg

f Ma sa kom plet ne go urzą dze -
nia ha ko we go Pal fin ger T20
wy no si tyl ko 2.100 kg, za pew -
nia jąc wy so ką ła dow ność
skom ple to wa ne go po jaz du

a Ste ro wa nie „ha kow cem”
od by wa się za po mo cą er -
go no micz ne go pi lo ta prze -
wo do we go. Ma on wbu do -
wa ny ma gnes, dzię ki cze mu
ła two go za mo co wać
na ścia nie ka bi ny i ob ser wo -
wać ru chy urzą dze nia

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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Hu go Ne ry, dy rek tor Gru py Ma rqu ise, rów nież wy -
spe cja li zo wa nej w od bio rze od pa dów, w któ rej
wszyst kie 3-osio we sa mo cho dy cię ża ro we są już
wy po sa żo ne w ta ką prze kład nię, a stop nio wo po -
zo sta ła część flo ty zo sta nie wy mie nio na na jed nost -
ki z au to ma tycz ną skrzy nią bie gów Al li son. – Przez
po nad dwa la ta oce nia li śmy cię ża rów kę z prze -
kład nią Al li son i śmia ło mo że my stwier dzić, że
in we sty cja w ta kie po jaz dy jest jak naj bar dziej
opła cal na. Do stęp ność sa mo cho du ma klu czo -
we zna cze nie w na szej bran ży, bo śmie ci po -
wsta ją ca ły czas, a lu dzie nie chcą cze kać na ich
od biór. Sto su jąc roz wią za nie Al li son nie mu si my
oba wiać się kło po tli wych prze sto jów spo wo do -
wa nych uszko dze niem sprzę gła w wy ni ku nie -
wła ści we go użyt ko wa nia al bo je go zu ży -
ciem – opo wia da Hu go Ne ry.
Fir ma COM LURB, któ ra zaj mu je się od bio rem od -
pa dów w Rio De Ja ne iro, rów nież ko rzy sta z po -
jaz dów wy po sa żo nych w au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów. Wy ni ka to z sze re gu wy ma gań, ja kie mu -
szą speł niać no we śmie ciar ki, w szcze gól no ści
do ty czą ce emi sji ha ła su, kosz tów eks plo ata cji
i trwa ło ści ukła du na pę do we go.
W peł ni au to ma tycz na skrzy nia bie gów jest też
waż na dla kie row cy, bo po zwa la na lep szą kon -
cen tra cję pod czas jaz dy. Nie mu si on bo wiem za -
sta na wiać się nad do bo rem od po wied nie go prze -
ło że nia i ca ły czas mo że trzy mać obie rę ce na kie -
row ni cy. Dzię ki te mu ła twiej ob ser wo wać mu za -
cho wa nie pie szych czy in nych sa mo cho dów,
a w ra zie nie bez pie czeń stwa za re ago wać w od -
po wied ni spo sób.

Przez kil ka ostat nich lat MAN La tin Ame ri ca
współ pra co wał z Al li son Trans mis sion nad roz wo -
jem po jaz du prze zna czo ne go dla bran ży ko mu -
nal nej w Bra zy lii. Efek tem za kro jo nych na sze ro -
ką ska lę dzia łań by ło opra co wa nie wy so ce wy daj -
ne go sa mo cho du cię ża ro we go o ni skich kosz -
tach eks plo ata cji. Je go za le ty szyb ko do strze gła
kon ku ren cja, dla te go au to ma tycz na skrzy nia bie -
gów Al li son po ja wi ła się ja ko opcja rów nież w po -
jaz dach Mer ce des -Benz oraz Sca nia.
Obec nie w Bra zy lii pra cu je po nad 1.200 śmie cia -
rek wy po sa żo nych w au to ma tycz ne skrzy nie bie -
gów Al li son, któ re każ de go dnia udo wad nia ją
swą wyż szość eko no micz ną nad po jaz da mi z tra -
dy cyj nym ukła dem prze nie sie nia na pę du. Dzię ki
oszczęd no ściom zwią za nym ze znacz nie mniej -
szym zu ży ciem pa li wa, w peł ni au to ma tycz ne
skrzy nie bie gów sta ją się w Bra zy lii co raz po -
wszech niej szym tren dem i to nie tyl ko w bran ży
ko mu nal nej, ale tak że dys try bu cyj nej.
Po twier dza to Luís Fer nan do Bran di Lo pes. Ja ko
kie row nik utrzy ma nia flo ty fir my Ve ga na le żą cej
do So lvi Gro up, twier dzi że udział cię ża ró wek
do od bio ru i trans por tu od pa dów wy po sa żo nych
w au to ma tycz ne skrzy nie bie gów sta le bę dzie się
zwięk szał. We wnętrz ne ana li zy fir my po ka zu ją bo -
wiem, że wy daj ność po jaz dów z prze kład nia mi
Al li son se rii 3000, w po rów na niu do ana lo gicz -
nych śmie cia rek z ręcz ny mi skrzy nia mi bie gów,
jest wyż sza na wet o 15-20%. Bez wzglę du na na -
tę że nie ru chu, to po gra fię te re nu czy ilość od pa -
dów, ta kie po jaz du pra cu ją znacz nie bar dziej
efek tyw nie i sku tecz nie ob ni ża ją kosz ty eks plo -
ata cji flo ty. – So lvi Gro up obec nie po sia da lub wy -
naj mu je oko ło 600 śmie cia rek, z któ rych 50% jest
wy po sa żo na w au to ma tycz ną skrzy nię bie gów
Allison. Szcze rze po le cam te prze kład nie i dzi wię
się, że ze wzglę du na ko rzy ści, ja kie za pew nia ją
ich udział nie jest jesz cze więk szy – prze ko nu je
Luís Fer nan do Bran di Lo pes.
Wie lo krot nie po wta rza ne ru sza nie z miej sca i za -
trzy my wa nie są wpi sa ne w ty po wą eks plo ata cję
po jaz du prze zna czo ne go do zbiór ki od pa dów.
Ta kie wa run ki pra cy sta no wią bar dzo du że ob cią -
że nie dla ukła du na pę do we go, a zwłasz cza ze -
spo łu sprzę gła. Chęć unik nię cia prze sto jów i wy -
dat ków zwią za nych z re mon ta mi po jaz dów, to ko -
lej ny po za niż szym zu ży ciem pa li wa ar gu ment
prze ma wia ją cy za sto so wa niem w peł ni au to ma -
tycz nych skrzyń bie gów. Po słu gu je się nim m.in.

www.allisontransmission.com

a Firma Ma rqu ise Gro up stop -
nio wo za stę pu je po jaz dy
wy po sa żo ne w prze kład nie
ręcz ne na sa mo cho dy z au -
to ma tycz ny mi skrzy nia mi
bie gów Al li son

s W peł ni au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów Al li son se rii 3000
prze zna czo na jest do współ -
pra cy z sil ni ka mi o mo cy
do 336 kW (450 KM). Ofe ru -
je mak sy mal nie sie dem prze -
ło żeń, w tym dwa nad bie gi

Au to ma tycz ne skrzy nie bie gów Al li son
– stan dard w bra zy lij skich śmie ciar kach
Ko rzy ści wy ni ka ją ce z za sto so wa nia au to ma tycz nych skrzyń bie gów są bar dzo wy mier ne, dla -
te go co raz wię cej firm po sia da ją cych du że flo ty po jaz dów użyt ko wych de cy du je się na ta kie
roz wią za nie. Kie row cy chwa lą je za wyż szy kom fort pra cy, a wła ści cie le przed się biorstw za re -
duk cję wy dat ków na pa li wo na wet o dwadzieścia procent.

http://www.allisontransmission.com/
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No wy samochód jest po łą cze niem in no wa cyj -
nych roz wią zań fir my Paul Nutz fah rzeu ge ze
stan dar do wy mi kom po nen ta mi o spraw dzo -
nej funk cjo nal no ści i trwa ło ści, jak na przy kład
ele men ty z pro du ko wa ne go se ryj nie mo de lu
Mer ce des -Benz Arocs. Pojazd jest od po wie -
dzią na ro sną ce wy ma ga nia w sek to rze sa mo -
jezd nych rę ba ków z za ła dun kiem drew na za po -
mo cą żu ra wia, od któ rych ocze ku je się naj lep -
szych wa run ków pra cy i wy so kiej wy daj no ści.
Czte ro osio we pod wo zie dla Tu ro xa zo sta ło wy ko -
na ne na za mó wie nie i zop ty ma li zo wa ne w każ -
dym szcze gó le pod ką tem uzyskania mak sy mal -
nej funk cjo nal no ści, efek tyw no ści i bez pie czeń -
stwa. Dzię ki swo im uni ka to wym ce chom mo że
swo bod nie wje chać w głąb la su po grzą skim,
błot ni stym te re nie, a jed no cze śnie szyb ko prze -
miesz czać się po dro gach utwar dzo nych (na wet
do 80 km/h), co po zwa la na ła twą zmia nę miej -
sca pra cy. Po ko ny wa ne od cin ki mo gą być sto -
sun ko wo dłu gie, po nie waż wzdłuż ra my za mon -
to wa no trzy zbior ni ki na olej na pę do wy o łącz nej
po jem no ści 750 dm3. Zbior nik na AdBlue mie -
ści 45 li trów nie bie skie go me dium.
Pod wo zie zbu do wa ne przez Paul Nutz fah rzeu ge
ma z ty łu po trój ną oś ze spo lo ną (tri dem) i na pęd
na wszyst kie ko ła (8x8). Ra zem z krót ki mi przed -
nim i tyl nym zwi sem umoż li wia „wspi nacz kę”
na sześćdziesięciopro cen to we wznie sie nia i jaz dę
przy na chy le niu bocz nym wy no szą cym mak sy mal -
nie trzydzieści procent. Dzię ki dłu go ści cał ko wi -
tej 9,1 metra, śred ni ca za wra ca nia jest rów na tyl -
ko 21 metrów. Do na pę du po jaz du Bi ber Po wer -

truck Tu rox za sto so wa no 6-cy lin dro wy sil nik wy so -
ko pręż ny Mer ce des -Benz OM 473. Jed nost ka ta
ma po jem ność 15,6 dm3 i osią ga moc 460 kW (625
KM). Współ pra cu je z w peł ni au to ma tycz ną, 6-stop -
nio wą skrzy nią bie gów Al li son ze zmien ni kiem mo -
men tu. Prze kład nia ob słu gi wa na jest za po mo cą
nie wiel kie go pa ne lu z przy ci ska mi i wy świe tla czem.
Dla bez piecz nej jaz dy i pra cy w le sie nie zbęd na
jest od po wied nia wi docz ność. W tym ce lu ory gi -
nal na ka bi na Aroc sa zo sta ła wy po sa żo na przez
fir mę Paul Nutz fah rzeu ge w du że prze szkle nia
po bo kach i z ty łu, a tak że ka me ry od por ne
na wstrzą sy. We wnę trzu znaj du je się fo tel ope ra -
to ra z kon so lą ste ru ją cą, od dziel ny mi pe da ła mi
przy spie sze nia i ha mul ca, elek trycz nym sys te -
mem zwal nia nia ha mul ca ręcz ne go i wła snym
ukła dem kie row ni czym. Z te go miej sca moż na
więc swo bod nie pro wa dzić po jazd, choć
przy znacz nie mniej szej pręd ko ści. Ta kie roz wią -
za nie po zy tyw nie wpły wa na wy daj ność pra cy,
po nie waż do prze sta wie nia urzą dze nia pod in ny
stos drew na, ope ra tor nie mu si prze sia dać się
za stan dar do wą kie row ni cę. Prze stron na ka bi na
z du ży mi prze szkle nia mi jest do sko na le za bez -
pie czo na przed wni ka niem do wnę trza ku rzu
i drob nych za nie czysz czeń, a tak że wy po sa żo na
w wy daj ne ukła dy ogrze wa nia i kli ma ty za cji, gwa -
ran tu jąc opty mal ne wa run ki tem pe ra tu ro we
o każ dej po rze ro ku.
Ko rzy sta nie przez Paul Nutz fah rzeu ge ze spraw -
dzo nych pod ze spo łów uzna nych, świa to wych
pro du cen tów po zy tyw nie wpły wa na nie za wod -
ność wy twa rza nych po jaz dów, a tak że uła twia ich
ser wi so wa nie, za rów no w kwe stii prze pro wa dza -
nia na praw, jak i po zy ski wa nia czę ści za mien -
nych. Sil ni ki Mer ce des -Benz czy skrzy nie bie gów
Al li son są tak że gwa ran tem wy so kiej wy daj no ści
i naj niż szych kosz tów eks plo ata cji.

Rę bak na pod wo ziu Paul Nutz fah rzeu ge
Fir ma Paul Nutz fah rzeu ge spe cja li zu ją ca się w jed nost ko wych kon struk cjach do róż nych za -
sto so wań opra co wa ła cał ko wi cie no we pod wo zie pod rę bak Eschlböck Ma schi nen fa brik
GmbH. Bi ber Po wer truck Tu rox, bo tak brzmi peł na na zwa skom ple to wa ne go po jaz du, za pew -
nia nie zwy kle wy so ki kom fort pra cy i umoż li wia spraw ne po ru sza nie się nawet w eks tre mal -
nie trud nych wa run kach te re no wych.

a Bi ber Po wer truck Tu rox zo stał
zbu do wa ny w opar ciu o pod -
wo zie Mer ce des -Benz Arocs.
Za ła du nek drew na do rę ba ka
od by wa się przy uży ciu żu ra -
wia Pal fin ger Ep si lon o za się -
gu 10,4 me tra. Pod wo zie ma
tyl ną oś skręt ną, dzię ki cze mu
śred ni ca za wra ca nia wy no si
tyl ko 21 me trów. Uwa gę
zwra ca też głę bo ko zmo der -
ni zo wa na ka bi na, w któ rej
część ścia ny tyl nej i bocz nej
pra wej są prze szklo ne

f Z nie zwy kle kom for to we go
fo te la ope ra to ra moż na ste -
ro wać nie tyl ko osprzę tem,
ale tak że sa mym po jaz dem
(z mniej szą pręd ko ścią), co
uła twia i przy spie sza zmia nę
miej sca pra cy. Po jazd zo stał
wy po sa żo ny w au to ma tycz ną
skrzy nię bie gów Al li son, ob -
słu gi wa ną wi docz nym w dol -
nej czę ści zdję cia er go no -
micz nym pa ne lem z przy ci -
ska mi i wy świe tla czem

http://www.paul-nutzfahrzeuge.de/
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Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
w Słup sku jest spół ką z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią, któ rej wszyst kie udzia ły na le żą
do jed ne go wspól ni ka – Gmi ny Miej skiej Słupsk.
PGK Sp. z o.o. po wsta ło z dniem 01.06.1992 ro -
ku w wy ni ku prze kształ ce nia przed się bior stwa
ko mu nal ne go, dzia ła ją ce go na za sa dach przed -
się bior stwa uży tecz no ści pu blicz nej. Da ne
za rok 2014 wska zu ją, że słup skie PGK prze two -
rzy ło 76.725,84 Mg od pa dów, z cze go śmie ci ko -
mu nal ne gru py 20 to 49.118,40 Mg, a część se -
lek tyw na (pa pier, szkło, two rzy wa sztucz ne)
to 5.822,47 Mg. Ta ką ma sę wy two rzy ła w ubie -
głym ro ku po pu la cja 170.000 miesz kań ców po -
wia tu słup skie go, ob słu gi wa nych przez słup ską
spół kę. Wśród nich wy róż nia ją się „dwie sio stry”,

czy li ła do war ki pro duk cji Ca ter pil lar. Są to mo de -
le Cat 907H (z 2009 ro ku) i TH407C (z 2015 ro -
ku). Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra -
wa, zo sta ły na by te dro gą prze tar gu. Pa ra me try
wyj ścio we do kon kur su wy ni ka ły z za dań na ło żo -
nych na ma szy ny oraz wiel ko ści stru mie nia od -
pa dów. Pro ces kon fi gu ra cji i spe cy fi ka cji za mó -
wio nych ma szyn nie prze bie gał „w ciem no” – ofe -
ren ci czę sto kon sul to wa li się z PGK do py tu jąc
o szcze gó ły, ta kie jak ro dzaj prze wi dy wa nych za -
dań czy wa run ki pra cy. Po stę po wa nie prze tar go -
we wy ło ni ło ja ko pro du cen ta kon cern Ca ter pil lar,
a do staw cę fir mę Ber ge rat Mon noy eur. W efek cie
do star czo no na prze strze ni 6 lat dwie ma szy ny:
śred nią ła do war kę ko ło wą i ła do war kę te le sko po -
wą. Pierw sza z ma szyn – CAT 907H – otrzy ma ła
przy dział do sor tow ni od pa dów ko mu nal nych
zmie sza nych. Jej za da niem jest roz ła du nek i ma -
ni pu la cja od pa da mi, czy li za si la nie li nii sor tow ni -
czej. Za po mo cą łyż ki do od pa dów o po jem no -
ści 1 m3 wy po sa żo nej w kla pę do ci sko wą,
Cat 907H prze no si od pa dy z za sob ni na ta śmo -
ciąg. – To bar dzo szyb ka i zwin na ma szy -
na – pod kre śla Jan Pa ty na, mistrz w Za kła dzie
Uniesz ko dli wia nia Od pa dów. To tak że bar dzo
za pra co wa na jed nost ka. Na licz ni ku ma
już 13.000 prze pra co wa nych go dzin. Cat 907H
pra cu je na dwie 8-go dzin ne zmia ny 5 dni w ty go -
dniu. Po mi mo nie wiel kich roz mia rów to bar dzo
wy daj ny sprzęt. Kom pak to we wy mia ry umoż li -
wia ją po ru sza nie się po wszel kich za ka mar kach
za kła du, a w miej scu cza so we go skła do wa nia

a Ła do war ka te le sko po wa Cat
TH407C wy ko nu je wie le ro -
dza jów prac. Jed ną z nich
jest bu do wa dróg tech no lo -
gicz nych

a W tej bran ży nie ma lek ko
i ni ska ja kość szyb ko wy -
cho dzi na jaw – mó wi Jan
Pa ty na, Mistrz w Za kła dzie
Uniesz ko dli wia nia Od pa -
dów w Bier ko wie

d Ła do war ka Cat 907H to już
we te ran w PGK Słupsk. Jed -
nak trud no się bez niej
obejść – jest zwin na i szyb ka

Ła do war ki Cat 907H i TH407C w PGK Słupsk
PGK Słupsk to no wo cze sne przed się bior stwo zaj mu ją ce się kom plek so wą ob słu gą od pa -
dów i za trud nia ją ce 280 osób. To tak że ba za z cie ka wym par kiem ma szyn ko mu nal nych i bu -
dow la nych. Część z nich pra cu je w Bier ko wie – w od da lo nym o 10 km od Słup ska Za kła dzie
Uty li za cji Od pa dów wcho dzą cym w struk tu rę or ga ni za cyj ną przed się bior stwa.

http://b-m.pl/
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od pa dów przed se gre ga cją po zwa la ją na spraw -
ne po ru sza nie się po mię dzy cię ża rów ka mi do -
star cza ją cy mi śmie ci, a kie row ca mi czy pra cow -
ni ka mi li nii sor tow ni czej. Du ża pręd kość ła do war -
ki Cat 907H przy da je się, gdy mu si się ona prze -
miesz czać mię dzy róż ny mi stre fa mi sor tow ni.
Ope ra to rzy tak że ce nią so bie tę ła do war kę.
Zwłasz cza za er go no mię wnę trza, w któ rym spę -
dza ją czę sto ca łe 8 go dzin swo jej zmia ny. Pa -
trząc na tę ma szy nę trud no uwie rzyć, że to rok
pro duk cji 2009. Ale ta kie są re alia bran ży ko mu -
nal nej: in ten syw na pra ca na dwie zmia ny i agre -
syw ne śro do wi sko wsze la kich od pa dów mu szą
się gdzieś uwi docz nić. Jed nak pod wzglę dem
me cha nicz nym to na dal do bra i spraw na ła do -
war ka, co w du żej mie rze na le ży za wdzię czać
ser wi so wi. W trak cie po cząt ko wej eks plo ata cji ła -
do war ki Cat 907H oka za ło się, że ty po we ogu -
mie nie pneu ma tycz ne nie jest naj lep szym roz -
wią za niem. Za war tość opróż nia nych w sor tow ni
kon te ne rów z od pa da mi czę sto za wie ra ostre
przed mio ty, któ re nisz czą opo ny. – Po sta no wi li -
śmy to zmie nić i na po cząt ku za sto so wa li śmy
ogu mie nie wy peł nia ne ela sto me rem, ale ono tak -
że nie speł ni ło na szych ocze ki wań i prze szli śmy
na ogu mie nie peł ne – wy ja śnia Jan Pa ty na. Nie -
zmien ne po zo sta ło zu ży cie pa li wa – na po zio -
mie 30 li trów na 8 go dzin pra cy, co jest za kła do -
wą nor mą. Cat 907H na wet gdy pra cu je krót ko to
bar dzo in ten syw nie – zu ży cia pa li wa moż na więc
po zaz dro ścić. Wbrew ocze ki wa niom nie któ rych
ła do war ka ko ło wa Cat 907H pra cu ją ca w Za kła -
dzie Uniesz ko dli wia nia Od pa dów nie zo sta ła wy -
po sa żo na w okra to wa nie czy oru ro wa nie za bez -
pie cza ją ce ka bi nę ope ra to ra przed spa da ją cy mi
przed mio ta mi. Jak pod kre śla ją pra cow ni cy fir my,
w co dzien nych re aliach ma szy ny nie ma ją
do czy nie nia z wy so ki mi pry zma mi ta kich nie bez -
piecz nych ła dun ków lub nie po ru sza ją się np.
pod nie osło nię ty mi ta śmo cią ga mi. Tak że spe cy -
fi ka wy stę pu ją cych na te re nie za kła du od pa dów
nie stwa rza za gro że nia dla ka bi ny czy też szyb.
Za to du żo lep sza jest wi docz ność dla ope ra to -
ra, a co za tym idzie bez pie czeń stwo pra cy. Ła -

do war ka te le sko po wa Cat TH407C po ja wi ła się
w Bier ko wie w związ ku z roz bu do wą kom po stow -
ni. Dla mo de lu Cat TH407C prze wi dzia no m.in.
na stę pu ją ce za da nia: za ła du nek i roz ła du nek
mo du łów kom po stow ni czych, mie sza nie od pa -
dów po ście ko wych, ukła da nie dróg tech no lo -
gicz nych z płyt żel be to wych na skła do wi sku, za -
ła du nek po sor to wa nych su row ców na środ ki
trans por tu czy ukła da nie war stwy hu mu su w trak -
cie prac re kul ty wa cyj nych na za mknię tych ob -
sza rach skła do wi ska. Do tak sze ro kie go za kre su
prac ko niecz ny był bo gat szy wa chlarz ły żek.
Stąd w ko lek cji „młod szej sio stry” są łyż ki o po -
jem no ściach 1 i 3 m3, wi dły pa le to we i chwy tak.
W ma szy nie znaj du je się tak że tyl ny hak, umoż li -
wia ją cy ho lo wa nie przy czep lub in nych ma szyn
czy po jaz dów. Nie trud no prze cież o ta kie sy tu -
acje na skła do wi sku, gdy ugrzęź nie śmie ciar ka.
Obec nie Cat TH407C ma prze pra co wa ne 370
go dzin. W prze ci wień stwie do „star szej sio stry”
pra cu je przez jed ną, 8-go dzin ną zmia nę, co wy -
ni ka z tech no lo gii za sto so wa nej w sor tow ni
i kom po stow ni. Z uwa gi na bar dziej „ła do war ko -
wy” niż „wi dło wy” cha rak ter pra cy, ma szy na nie
po sia da przed nich nóg pod po ro wych. Nie szta -

d Peł ne opo ny w ładowarce
Cat 907H to naj lep sze roz -
wią za nie do pra cy w trud -
nych wa run kach. Nie spraw -
dzi ły się opo ny pneu ma tycz -
ne i pian ko we

f Tyl ny hak w ładowarce
TH407C przy da je się w sy tu -
acjach, gdy na skła do wi sku
ugrzęź nie in na ma szy na lub
po jazd cię ża ro wy

a Ła do war ka prze gu bo wa zo -
sta ła wy po sa żo na w łyż kę
z hy drau licz nym za bez pie -
cze niem prze wo żo ne go ła -
dun ku, do dat ko wo zwięk -
sza ją cym ob ję tość na rzę -
dzia ro bo cze go
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plu je ła dun ków na du żej wy so ko ści wy ma ga ją -
cej do dat ko we go pod par cia i nie ma do czy nie -
nia z ła dun ka mi na gra ni cy udźwi gu. Za sto so wa -
no ogu mie nie pneu ma tycz ne Mi che lin o roz mia -
rze 460/70R24. To wy nik gwa ran cji obo wią zu ją -
cej ła do war kę te le sko po wą, a tak że od mien nych
wa run ków pra cy. Czas po ka że, czy ko niecz na
bę dzie wy mia na opon na bar dziej trwa łe. Cat
TH407C przy wy tę żo nej pra cy hy drau li ki si ło wej
„te le sko pu” zu ży wa tyl ko około 5 li trów ole ju na -
pę do we go na go dzi nę. Dział tech nincz ny za kła -
du, jak i księ go wość są za do wo leni z ta kich war -
to ści. Ka mil Sło wik, ope ra tor Cat TH407C, tak że
jest za do wo lo ny ze swo jej ma szy ny. Bar dzo po -
zy tyw nie oce nia ła twość ob słu gi oraz wy ci szo ną
ka bi nę. Zda niem Ja na Pa ty ny, ła do war ki te le sko -
po we nie na da ją się do cięż kich prac ziem nych
z uwa gi na mniej szą moc, mniej sze opo ny i ni -
ską ma sę wła sną. Stąd spo dzie wa ne jest szyb -
sze zu ży cie przed nich opon oraz ele men tów
przed nie go mo stu na pę do we go przy częst szych
pra cach ziem nych. Ła do war ki te le sko po we na to -
miast to ide al ne roz wią za nie dla użyt kow ni ków
pra cu ją cych z lżej szy mi ła dun ka mi ma so wy mi.
Na to miast przy lek kich, szyb kich pra cach, jak
w przy pad ku od pa dów w kom po stow ni, ocze ki -
wa na jest przede wszyst kim dłu ga ży wot ność
tych ma szyn, przy ogra ni czo nej do mi ni mum
awa ryj no ści. Wraz z za ku pem ła do war ki te le sko -
po wej za dba no o za trud nie nie od po wied nie go
ope ra to ra z od po wied ni mi upraw nie nia mi do pra -
cy na TH407C. To nie za wsze jest re gu ła. Nie któ -
rzy użyt kow ni cy – a na wet do staw cy ła do wa rek
te le sko po wych – ba ga te li zu ją po trze bę po sia da -
nia sto sow nych upraw nień. Dla wie lu nie ma róż -
ni cy mię dzy kla sycz ną ła do war ką ko ło wą, a te le -
sko po wą. Jed nak z uwa gi na zmien ne pa ra me -
try wy się gu i za leż ny od te go udźwig, for mal nie
ła do war ce te le sko po wej bli żej jest do wóz ka wi -
dło we go, niż ty po wej ła do war ki ko ło wej. Do pie ro
w trak cie wy pad ku z ob ra że nia mi cia ła lub śmier -
tel ne go mo że się oka zać, że jest to efekt bra ku od -
po wied nich upraw nień, a to nie sie za so bą bar dzo
po waż ne kon se kwen cje praw ne – zwłasz cza dla
pra co daw cy lub wła ści cie la ta kiej ma szy ny. Obie
ła do war ki – jak każ de urzą dze nie tech nicz ne – wy -
ma ga ją od po wied niej opie ki pro fe sjo nal ne go, au -
to ry zo wa ne go ser wi su. Jak oce nia ją w PGK
Słupsk współ pra cę w Ber ge rat Mon noy eur? Przy -
na leż ność te ry to rial na Słup ska i oko lic do Od -
dzia łu w Gdań sku uwa ża na jest za bar dzo do brą,
po mi mo 125-ki lo me tro wej od le gło ści, ja ka dzie li
ser wis od klien ta. – Pla no we prze glą dy od by wa -
ją się jak w ze gar ku – chwa li Jan Pa ty na. – czyn -
no ści są wy ko ny wa ne we dle na sze go ży cze nia,
ale nie ma ich wie le – do da je. Przy dwu zmia no -
wej pra cy Za kła du Uniesz ko dli wia na Od pa dów
ser wi so wa nie ma szyn ma swo je plu sy i mi nu -
sy. Do pierw szych, na le ży za li czyć 16-go dzin -
ny do stęp do ma szyn. Do tych dru gich, wstrzy -
ma nie pra cy ca łe go za kła du w przy pad ku awa -

rii klu czo wych ma szyn. Oby dwie ła do war ki
mar ki Cat pra cu ją ce w Bier ko wie to wła śnie klu -
czo we ma szy ny. O ile nie pla no wa ny po stój
kom pak to ra moż na ja koś prze trzy mać, to prze -
rwa nie za si la nia su row cem li nii sor tow ni czej
czy kom po stow ni czej nie sie ry zy ko po waż ne -
go za kłó ce nia cy klu tech no lo gicz ne go ca łe go
za kła du. Dla te go wy bór mar ko wych pro duk tów
Cat z rów nie wy so ko ja ko ścio wym ser wi sem to
pod sta wa nie za wod no ści słup skie go Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej.

a Ła do war ka Cat 907H
przy za ła dun ku od pa dów
na ta śmo ciąg jest szyb ka
i efek tyw na, a kom pak to we
roz mia ry uła twia ją po ru sza -
nie się jej na ma łej po -
wierzch ni

f Cat TH407C nie po sia da
przed nich nóg pod po ro -
wych. Po wo dem jest bar -
dziej ła do war ko wy, niż „wi -
dla ko wy” cha rak ter pra cy
ma szy ny

a Ka mil Sło wik, ope ra tor
TH407C, lu bi swo ją ma szy -
nę. – Jest wy god na i ci cha,
moż na na wet słu chać w niej
ra dia – mó wi
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Mo de le S450 i T450 ma ją tę sa mą ka bi nę, ja ka
jest sto so wa na we wszyst kich więk szych ła do -
war kach kom pak to wych Bob cat no wej ge ne ra cji.
Wy róż nia się ona m.in. du ży mi drzwia mi, za pew -
nia ją cy mi wy god ne wsia da nie i wy sia da nie z wnę -
trza ma szy ny, na wet w gru bym, zi mo wym ubra -
niu ro bo czym. Do dat ko wo w obu ma szy nach
zwięk szo no wy daj ność ukła du hy drau licz ne go
i po dob nie, jak wszyst kie ła do war ki Bob cat, są
one stan dar do wo wy po sa ża ne w ra mę mon ta żo -
wą Bob -Tach do szyb kiej zmia ny osprzę tu.
W ofer cie jest rów nież do stęp ny opcjo nal ny sys -
tem Po wer Bob -Tach, umoż li wia ją cy zmia nę
osprzę tu ro bo cze go in ne go niż hy drau licz ny

za po mo cą prze łącz ni ka w ka bi nie. Ta kie roz wią -
za nie zna czą co uła twia ob słu gę ma szy ny i zwięk -
sza wy daj ność pra cy. Za sto so wa nie no wych ła -
do wa rek roz sze rza roz bu do wa na ofer ta na rzę dzi
ro bo czych Bob cat prze zna czo nych do prac zi mo -
wych. Są to m.in. płu gi wir ni ko we, łyż ki po jem no -
ścio we, le mie sze do od śnie ża nia oraz po sy py -
war ki so li i pia sku. Osprzęt ten po zwa la na wy daj -
ne usu wa nie śnie gu, jak rów nież sku tecz ne
uszorst nia nie na wierzch ni, po pra wia jąc bez pie -
czeń stwo pie szych i po jaz dów w cza sie nie ko -
rzyst nych wa run ków po go do wych. Na da je się
do pra cy na dro gach miej skich, wiej skich czy
osie dlo wych, chod ni kach, alej kach, uli cach do -
jaz do wych, par kin gach, w par kach, na bo iskach
szkol nych itp. W przy pad ku naj trud niej szych za -
sto so wań, Bob cat ofe ru je do dat ko wo opcjo nal ne
gą sie ni ce sta lo we oraz łań cu chy prze ciw po śli -
zgo we. Oba roz wią za nia uła twia ją po ru sza nie się
w naj bar dziej kop nym śnie gu.
W przy pad ku płu gów wir ni ko wych do wy bo ru jest
aż osiem na ście mo de li, umoż li wia jąc ła twe do pa -
so wa nie na rzę dzia ro bo cze go do udźwi gu i wy daj -
no ści ukła du hy drau licz ne go wy ko rzy sty wa nej ma -
szy ny. Każ dy ta ki osprzęt za pew nia wy rzut śnie gu
na od le głość 15 m. Stru mie niem moż na kie ro wać
za po mo cą ob ro to wej ryn ny zsy po wej i de flek to ra.
Je śli cho dzi o łyż ki, są one do stęp ne w wer sjach
o sze ro ko ści w za kre sie 1.371-2.540 mm i po jem -
no ści od 0,36 do 1,53 m3. Ich kon struk cja uła twia
za głę bia nie się w na gro ma dzo ną ma sę śnież ną

MASZYNY KOMUNALNE
www.bobcat.eu

Bob cat roz sze rza 
ga mę roz wią zań do pra cy w zi mie

Ofer ta ma szyn Bob cat jest nie ustan nie roz bu do wy wa na i mo dy fi ko wa na, sta jąc się jesz cze
bar dziej atrak cyj ną dla róż nych grup klien tów. Wśród naj cie kaw szych no wo ści jest ła do war ka
o ste ro wa niu bur to wym S450 i kom pak to wa ła do war ka gą sie ni co wa T450.

s Dzię ki bez kon ku ren cyj nej
zwrot no ści i kom pak to wej
bu do wie, ła do war ki o ste ro -
wa niu bur to wym zna ko mi cie
spraw dza ją się przy usu wa niu
śnie gu z chod ni ków, par kin -
gów, pod jaz dów itp. Bocz ne
za staw ki zwięk sza ją po jem -
ność na rzę dzia ro bo cze go
i za po bie ga ją po zo sta wia niu
śnie gu z bo ku ła do war ki

a Dwu czę ścio wy le miesz ty -
pu V to jed no z naj bar dziej uni -
wer sal nych na rzę dzi do od -
śnie ża nia. Ofe ru je aż pięć róż -
nych usta wień dla wy daj ne go
usu wa nia śnie gu prak tycz nie
w każ dych wa run kach

http://www.bobcat.eu/
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i za po bie ga prze sy py wa niu śnie gu na wy się gnik
ła do war ki. Do usu wa nia mniej szych ilo ści bia łe -
go pu chu (gru bość war stwy do 100 mm) opty mal -
nym roz wią za niem mo że być za mia tar ka ką to wa
Bob cat. Jest ona szcze gól nie po le ca na do pra cy
na chod ni kach i alej kach, po nie waż już po jed -
nym prze jeź dzie za pew nia bar dzo do bre oczysz -
cze nie na wierzch ni.
Le mie sze do od śnie ża nia Bob cat wy stę pu ją w wa -
rian tach o sze ro ko ści od 1.219 do 2.438 mm.
W stan dar do wej kom ple ta cji są prze zna czo ne
do szyb kie go usu wa nia nie wiel kich ilo ści śnie gu
z chod ni ków i pod jaz dów, ale dwa mo de -
le – o sze ro ko ści 2.134 i 2.743 mm – moż na do -
po sa żyć w opcjo nal ne za staw ki bocz ne, któ re
zwięk sza ją wy daj ność pra cy i tym sa mym zna ko -
mi cie spraw dza ją się przy od śnie ża niu par kin gów
czy in nych du żych po wierzch ni.
Prak tycz nym roz wią za niem w wal ce z zi mo wą au -
rą mo gą być rów nież uni wer sal ne le mie sze
Bobcat ty pu V. W ofer cie jest do stęp nych pięć
mo de li o róż nych sze ro ko ściach. Każ dy ta ki
osprzęt mo że być wy ko rzy sty wa ny w pię ciu usta -
wie niach, tzn. w li te rę V dla usu wa nia śnie gu
na obie stro ny ła do war ki, w od wró co ną li te -
rę V do zgar nia nia śnie gu we wnątrz prze strze ni
utwo rzo nej przez obie czę ści le mie sza, ja ko le -
miesz pro sty usta wio ny pro sto pa dle do osi
wzdłuż nej ma szy ny oraz ja ko le miesz pro sty usta -
wio ny uko śnie wzglę dem osi wzdłuż nej ma szy ny,
o kąt 30° w le wą lub pra wą stro nę.
Hy drau licz ny roz sie wacz so li i pia sku naj le piej
spraw dzi się w miej scach o ogra ni czo nej prze -
strze ni, w stre fach dla pie szych z wy łą czo nym ru -
chem po jaz dów, gdzie za sto so wa nie więk szych
ma szyn nie jest moż li we. Osprzęt ten ma kosz
o po jem no ści 250 dm3, któ ry umoż li wia sa mo -
dziel ny za ła du nek ma te ria łu uszorst nia ją ce go.
Za sięg pra cy po sy py war ki wy no si od 5,6 do 8,7 m
w za leż no ści od za sto so wa ne go ukła du hy drau -
licz ne go da nej ma szy ny.
Ga mę „zi mo wych” na rzę dzi ro bo czych prze zna -
czo nych do współ pra cy z ła do war ka mi Bob cat za -
my ka fre zar ka, któ ra ide al nie ra dzi so bie z usu wa -
niem zbi te go śnie gu i lo du, a tym sa mym sta no wi
przy ja zną śro do wi sku na tu ral ne mu al ter na ty wę

dla sto so wa nia środ ków che micz nych lub so li. Po -
zo sta wia po so bie gład ką po wierzch nię, z któ rej
bez piecz nie mo gą ko rzy stać pie si i po jaz dy.
Ma szy ny Bob cat są zna ko mi cie przy sto so wa ne
do pra cy w bar dzo róż nych wa run kach. Moż na się
by ło o tym prze ko nać pod czas wi zy ty w Cen trum
In no wa cji na te re nie Do bris Cam pus (Cze chy).
Ten no wo cze sny ośro dek, zaj mu ją cy po wierzch -
nię 8.000 m2 i za trud nia ją cy po nad 170 osób, po -
wstał w ce lu ogra ni cza nia kosz tów i cza su wdra -
ża nia no wych kom pak to wych ła do wa rek i ko pa -
rek o ma sie w za kre sie 1-3 to ny. Jest po dzie lo ny
na kil ka na ście sta no wisk i ko mór umoż li wia ją cych
pro jek to wa nie oraz pro duk cję pro to ty pów, a na -
stęp nie pod da wa nie ich wie lo eta po wym ba da -
niom od zwier cie dla ją cym rze czy wi ste wa run ki
eks plo ata cji, w tym rów nież eks tre mal ne. Z im po -
nu ją ce go wy po sa że nia, ja kie znaj du je się w Cen -
trum In no wa cji naj więk sze wra że nie ro bią m.in.
dru kar ka 3D uła twia ją ca mo de lo wa nie ele men tów
two rzy wo wych o wy mia rach 0,9 x 0,6 x 0,9 m, ko -
mo ra do sy mu lo wa nia skraj nie ni skich tem pe ra tur
wy ko rzy sty wa na do prac nad nie za wod no ścią
ukła du roz ru cho we go i ba da nia szyb ko ści na grze -
wa nia się wnę trza ka bi ny, a tak że ko mo ra aku -
stycz na. Ta ostat nia po zwa la na oce nę ha ła su
emi to wa ne go przez ma szy nę za rów no pod czas
pra cy w miej scu, jak i jaz dy (dzię ki rol kom w pod -
ło dze) oraz przy sztucz nie wy twa rza nym wie trze.

a Przy za sto so wa niu płu ga wir -
ni ko we go Bob cat, śnieg jest
od rzu ca ny na od le głość 15
me trów, dzię ki cze mu z bo ku
od śnie ża nej na wierzch ni nie
two rzą się za spy

f W ob słu dze pry wat nych po -
se sji ide al nym roz wią za niem
mo że być ła do war ka gą sie -
ni co wa Bob cat MT55 z po -
de stem dla ope ra to ra. Wy -
po sa żo na w le miesz lub
szczot kę umoż li wia ła twe
od śnie że nie na wierzch ni
nie do stęp nych dla więk -
szych ma szyn

d Cen trum In no wa cji na te re -
nie Do bris Cam pus jest wy -
po sa żo ne m.in. w ko mo rę
do sy mu lo wa nia skraj nie ni -
skich tem pe ra tur. Pra cow -
ni cy ośrod ka wy ko rzy stu ją
ją do ba da nia nie za wod no -
ści ukła du roz ru cho we go
i spraw dza nia sku tecz no ści
ogrze wa nia ka bi ny
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No wą ła do war kę Ko mat su WA 200 -7 na pę dza sil -
nik wła snej kon struk cji SA A4D107E -2. Roz wi ja ją -
ca moc 129 KM jed nost ka na pę do wa speł nia naj -
now sze nor my emi sji spa lin. Wy róż nia się tak że
do sko na ły mi osią ga mi i ni skim zu ży ciem pa li wa,
co sta no wi efekt za sto so wa nia tur bo sprę żar ki,
chłod ni cy po wie trza do ła do wu ją ce go, bez po -
śred nie go wtry sku pa li wa oraz chło dzo ne go ukła -
du re cyr ku la cji spa lin EGR. 
„PZ”, czy li za wie sze nie „Z” z me cha ni zmem
podnoszenia równoległego (Pa ral lel Z -bar), da je
do dat ko we  ko rzy ści w po sta ci rów no mier ne go
pro wa dze nia wy się gni ka oraz du żych sił udźwigu
umoż li wia ją cych ko rzy sta nie z cięż kich na rzę dzi
ro bo czych. Osprzęt typu „PZ” prze kształ ca ła do -
war kę WA 200 -7 w praw dzi wie wie lo za da nio wą
maszynę, dzięki czemu prze ła du nek pa let sta je
się ła twym za da niem. Zop ty ma li zo wa ny me cha -
nizm podnoszenia równoległego za pew nia bez -
pie czeń stwo pra cy w ca łym za kre sie ro bo czym.
Do sko na ła wi docz ność przed nie go osprzę tu uła -
twia po dej mo wa nie pa let i pre cy zyj ny za ła du nek
sa mo cho dów cię ża ro wych. 
Dłu gie ra mio na wy się gni ka ła do war ki da ją w efek -
cie naj więk szą w tej kla sie ma szyn wy so kość
wyładunku – aż 2,96 me tra – oraz rów nie im po -
nu ją cy udźwig – 8,85 to ny (mie rzo ny na kra wę dzi
tną cej łyż ki uni wer sal nej 2,0 m³). Tak du ży za sięg
ro bo czy spra wia, że za ła du nek wy so kich zbior ni -
ków jest ła twy i szyb ki. 
Wskaź nik Eco uła twia ope ra to ro wi mi ni ma li za cję
emi sji spa lin i zu ży cia pa li wa, przy czy nia jąc się
do ogra ni cze nia kosz tów eks plo ata cji i ochro ny
śro do wi ska. Aby za po bie gać mar no wa niu pa li wa,
na ekra nie po ja wia się spe cjal ne ostrze że nie.
Elek tro nicz nie ste ro wa na pom pa o zmien nym wy -
dat ku i dwa sil ni ki hy drau licz ne gwa ran tu ją wy jąt -

ko wą moc i spraw ność na pę du. W ce lu za pew -
nie nia naj wyż sze go mo men tu ob ro to we go,
przy ma łych pręd ko ściach jaz dy dzia ła ją oby dwa
sil ni ki. Dzię ki du żej si le na pę do wej do stęp nej już
w chwi li ru sza nia z miej sca, od spa ja nie ma te ria łu
i na peł nia nie łyż ki jest wy jąt ko wo ła twe. Przy wyż -
szych pręd ko ściach sprzę gło odłą cza wol no obro -
to wy sil nik hy drau licz ny, aby wy eli mi no wać opór
w ukła dzie na pę do wym. 
Z my ślą o zwięk sze niu bez pie czeń stwa i pre cy zji
pra cy, ma szy nę wy po sa żo no w funk cję wy bo ru
mak sy mal nej do pusz czal nej pręd ko ści jaz dy za -
leż nie od wa run ków ro bo czych. Do wy bo ru po -
zo sta ją: mak sy mal na pręd kość w ce lu szyb kie -
go prze miesz cza nia się po mię dzy miej sca mi
pro wa dze nia ro bót, zre du ko wa na pręd kość
w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa pra cy
w miej scach o du żym na tę że niu ru chu lub
w ogra ni czo nej prze strze ni. W pierw szym po ło -
że niu re gu la to ra pręd kość jaz dy moż na bez -
stop nio wo re gu lo wać w za kre sie od 4 do 14
km/h. Dzię ki te mu pręd ko ść jaz dy można ide al -
nie do sto so wa ć do wy ko ny wa ne go za da nia, ta -
kie go jak na przy kład ko sze nie traw ni ków lub
fre zo wa nie na wierzch ni.
Za awan so wa ny układ prze ciw po śli zgo wy po zwa -
la na pre cy zyj ne do sto so wa nie wła ści wo ści jezd -
nych ma szy ny do wa run ków ro bo czych. War tość
si ły na pę do wej na ko łach mo że być re gu lo wa -
na trzy stop nio wo w ce lu unik nię cia buk so wa nia
kół na wet na śnie gu. Utrzy my wa nie sta łej przy -
czep no ści za pew nia więk szą wy daj ność, mniej -
sze zu ży cie opon i niż sze kosz ty eks plo ata cji. 

a Za wie sze nie osprzę tu „PZ” za -
pew nia opty mal ną si łę prze chy -
łu, szcze gól nie na mak sy mal -
nej wy so ko ści pod no sze nia.
Jest to  wa ru nek nie zbęd ny dla
pre cy zyj ne go ste ro wa nia wiel -
ko ga ba ry to wy mi na rzę dzia mi
ro bo czy mi, ta ki mi jak na przy -
kład spe cja li stycz ne łyż ki o du -
żej wy so ko ści wy sy pu

Ko mat su WA 200 -7 wy zna cza 
no we stan dar dy efek tyw no ści
Uni wer sal na ła do war ka ko ło wa Ko mat su WA 200 -7 jest do sko na łym na rzę dziem sta no wią cym
opty mal ne po łą cze nie mo cy, kom for tu ope ra to ra i nie za wod no ści. To ma szy na na pę dza na ni -
sko emi syj nym sil ni kiem oraz wy po sa żo na w za awan so wa ny hy dro sta tycz ny układ na pę do wy
za pew nia ją cy wy jąt ko wą si łę uciągu i bar dzo ni skie zu ży cie pa li wa. 

d Ka bi na Ko mat su SpaceCab
na le ży do naj bar dziej prze -
stron nych w tej kla sie ma -
szyn. Za pew nia kom fort po -
rów ny wal ny z wnę trzem sa -
mo cho du oso bo we go

Dla każ dej no wej ma szy -

ny Ko mat su speł nia ją cej

nor my emi sji spa lin EU

Sta ge IIIB jest ofe ro wa -

ny bez płat nie pro gram

Ko mat su CA RE. Obej -

mu je on pla no wą ob słu -

gę tech nicz ną w okre sie

pierw szych trzech lat

lub 2.000  go dzin eks plo -

ata cji ma szy ny, wy ko ny -

wa ną   przy uży ciu ory gi -

nal nych czę ści Ko mat su 

http://komatsupoland.pl/
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Bio ga zow nia dys po nu ją ca si lo sa mi o łącz nej po -
jem no ści bli sko dwu dzie stu pię ciu ty się cy metrów
sześciennych  po sia da trzy za kła dy, zaj mu ją ce
się nie tyl ko pro duk cją bio ga zu, ale tak że od zy -
skiem ener gii ciepl nej z od pa dów ko mu nal nych.
Na te re nie za kła dów funk cjo nu je tak że no wo cze -
sna su szar nia obor ni ka i mie szal nia pasz. 
Ze wzglę du na cha rak ter i in ten syw ność prac za -
rzą dza ją cy bio ga zow nią sta nę li przed ko niecz no -
ścią za ku pu ła do war ki ko ło wej. Przy wy bo rze kie -
ro wa no się tak że spe cy fi ką pra cy w za kła dach bio -
ga zow ni. Po nie waż już w fa zie na bie ra nia do łyż ki
ma te ria łu kom po sto we go po wi nien on zo stać moc -
no ubi ty, nie zbęd na by ła od po wied nio moc na ma -
szy na. Ła do war ka mu sia ła rów nież od zna czać się
od po wied ni mi pa ra me tra mi pod wzglę dem wy so -
ko ści wy sy pu, głów ne jej za sto so wa nie po le ga bo -
wiem na za sy py wa niu si lo sów i mie szal ni ków. 
Przy wy bo rze ma szy ny kie ro wa no się tak że kwe -
stia mi eko lo gii, dla te go na pę dza ją cy ją sil nik speł -
niać mu siał naj now sze nor my emi sji spa lin. W ce -
lu ogra ni cze nia do mi ni mum cza su trwa nia kon -
ser wa cji za ło żo no, że układ re du ku ją cy tok sycz -
ność spa lin mu si być pro sty i nie za wod ny. 
Po prze ana li zo wa niu ofert za rzą dza ją cy bio ga -
zow nią zde cy do wa li się na ma szy nę Ca se 721F
w wer sji XR z prze dłu żo ny mi ra mio na mi wy się -
gni ka. W po łą cze niu z wy ko na ną na za mó wie nie
za my ka ną łyż ką umoż li wia to za sy py wa nie wy -
so kich zbior ni ków. Łyż ka o po jem no ści 3,5 m³
zo sta ła wy po sa żo na w bocz ne li stwy kra wę dzio -
we i do dat ko wą per fo ro wa ną pły tę opo ro wą, co
za pew nia jej opty mal ne na peł nie nie. Dwa ma -
syw ne gu mo we od bo je po chła nia ją ude rze nia
pu stej łyż ki po wy sy pa niu ma te ria łu, pod czas
gdy spe cjal ne za trza ski na tyl nej ścia nie łyż ki po -
pra wia ją jej pro wa dze nie pod czas pe ne tra cji
pry zmy kom po sto wej. Spra wia to, że si ły prze -
no szo ne są na ra mę ma szy ny, co da je też do -

dat ko wą ochro nę si łow ni kom, przy czy nia jąc się
do zna czą ce go wy dłu że nia ich ży wot no ści. 
Głów ny prze gub ła do war ki otrzy mał do dat ko wą
ochro nę w po sta ci po kry wy z pa kie tu „Wa ste han dler”,
na któ ry skła da ją się osło ny sto so wa ne w ma szy -
nach pra cu ją cych w trud nych wa run kach, na przy -
kład na skła do wi skach od pa dów. Za da niem po -
kry wy jest ochro na wraż li we go ob sza ru
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi oraz za bru -
dze niem. Dzię ki te mu pod czas na peł nia nia łyż ki
wią żą ce go się z wjaz dem ma szy ny w pry zmę ma -
te ria łu, w ob sza rze po łą cze nia prze gu bo we go nie
gro ma dzą się za nie czysz cze nia.
Ła do war ka 721F na pę dza na jest no wej ge ne ra cji
sil ni kiem HI -SCR pro duk cji sio strza nej spół ki FPT.
Jed nost ka speł nia fi nal ną nor mę emi sji spa lin
Tier 4 bez ko niecz no ści sto so wa nia fil tra czą stek
sta łych. Istot ne zna cze nie w przy pad ku ma szyn
eks plo ato wa nych w za py lo nym śro do wi sku oraz
po zo sta ją cych w kon tak cie z sub stan cja mi ła two -
pal ny mi ma tem pe ra tu ra ga zów wy lo to wych. Jest
ona o 200°C niż sza niż w sys te mach wy ko rzy stu -
ją cych filtr czą stek sta łych. 
W przy pad ku ma szyn eks plo ato wa nych na skła -
do wi skach czy w kom po stow niach na szcze gól -
ne ob cią że nia na ra żo ny by wa też układ chło dze -
nia. Za sto so wa nie w ła do war ce Ca se 721F in te li -
gent ne go sys te mu Ca se Co oling Box ze ste ro -
wa nym za po mo cą ter mo sta tu wen ty la to rem za -
pew nia opty mal ny do pływ świe że go po wie trza
nie tyl ko z ty łu, ale tak że od gó ry i z obu bo ków.
Po zwa la to utrzy mać opty mal ną tem pe ra tu rę
pod ze spo łów ro bo czych, re du ku je ha łas oraz
wydatnie ogra ni cza zu ży cie pa li wa.

www.casece.com

Ca se 721 F pra cy w bio ga zow ni się nie boi
Naj now sza ge ne ra cja du żych ła do wa rek ko ło wych Ca se Se rii F od zna cza się wie lo ma za le ta -
mi. Wśród naj waż niej szych wy mie nić na le ży do sko na łą wy daj ność, umiar ko wa ne zu ży cie pa li -
wa, wy jąt ko wo ni skie kosz ty eks plo ata cji oraz funk cjo nal ność. Po ni żej pre zen tu je my pierw sze
wra że nia z pra cy ła do war ki Ca se 721F wykorzystywanej  na te re nie jed nej z bio ga zow ni

a Śred nie zu ży cie pa li wa ła do -
war ki 721F utrzy mu je się po -
ni żej 7 li trów na go dzi nę. To
bar dzo do bry re zul tat, tym
bar dziej, że każ da z użyt ko -
wa nych wcze śniej ła do wa -
rek te le sko po wych wy ko nu -
jąc ta kie sa me pra ce spa la ła
śred nio 11 li trów na go dzi nę

a Opcjo nal ny pa kiet oświe tle -
nia LED pod no si bez pie -
czeń stwo. Pod czas pra cy
po zmro ku czy przy złej po -
go dzie re flek to ry no wej ge -
ne ra cji za pew nia ją do sko -
na łą wi docz ność oświe tla -
cjąc więk sze po le ro bo cze 

d Każdy z operatorów ła do -
war ki Ca se 721F chwali so -
bie jej ka bi nę. Miej sce co -
dzien nej, wielogodzinnej
pra cy jest bo wiem nie tyl ko
prze stron ne, ale tak że kom -
for to we i bez piecz ne

http://casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Źró dłem na pę du naj now szej ga my cią gni ków jest
sil nik AG CO Po wer, za pew nia ją cy mak sy mal ną
moc i mo ment ob ro to wy od po wied nio 185 KM
i 730 Nm. Val tra ma du że do świad cze nie w pro -
duk cji 4-cy lin dro wych jed no stek o wy so kich osią -
gach. Już w 1969 ro ku fir ma szczy ci ła się mo de -
lem Val met 1100, w któ rym za sto so wa no sil nik
z tur bo do ła do wa niem o im po nu ją cej w tam tych
cza sach mo cy rów nej 115 KM. Jed nost ki no wej
se rii cią gni ków są pod po rząd ko wa ne nor mom
emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta ge IV. AG CO Po wer
od 2009 ro ku sys te ma tycz nie roz wi ja tyl ko i wy -
łącz nie układ SCR. Efek tem przy ję tej stra te gii jest
opra co wa nie ni sko emi syj nych sil ni ków o wy so -
kich osią gach i zna ko mi tej efek tyw no ści pa li wo -
wej. Cią gni ki naj now szej ge ne ra cji z ozna cze niem
N104, N114 i N124 są wy po sa żo ne w 4-cy lin dro -
we jed nost ki o po jem no ści 4,4 dm3, na to miast
mo de le N134, N154 i N174 w sil ni ki o po jem no -
ści 4,9 dm3. Za sto so wa ny sys tem se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej sku tecz nie dba o zmniej sze -
nie emi to wa nych za nie czysz czeń bez fil tra czą -
stek sta łych, a tak że przy czy nia się do wy dłu że -
nia ży wot no ści jed nost ki na pę do wej. Cie ka wym
roz wią za niem jest sys tem Sig ma Po wer, któ ry do -
star cza do dat ko wą moc o war to ści 10 KM, gdy
WOM dzia ła pod ob cią że niem. W przy pad ku mo -
de lu N174 jest ona jesz cze wyż sza, bo wy no -
si 20 KM. Każ dy z tych cią gni ków ma po nad to
funk cję „Trans port Bo ost”, po zwa la ją cą na uzy -
ska nie do dat ko wej mo cy pod czas prac trans por -
to wych. N114 i N154 to tra dy cyj nie już mo de le
Val tra EcoPower, w któ rych ope ra tor mo że do -
wol nie wy bie rać po mię dzy nor mal nym i eko no -
micz nym try bem pra cy. W try bie „eko” pręd kość
ob ro to wa sil ni ka zo sta je ogra ni czo na o 10-20%,

na to miast mak sy mal ny mo ment jest osią ga ny
przy niż szej war to ści ob ro tów. Ko rzy sta jąc z nie -
go moż na za osz czę dzić na wet do 10% pa li wa
w po rów na niu z try bem stan dar do wym.
Czwar ta ge ne ra cja cią gni ków Val tra se rii T za po -
cząt ko wa ła re wo lu cję w prze kład niach
PowerShift, umoż li wia jąc po raz pierw szy ich ob -
słu gę w spo sób ty po wy dla skrzy ni bez stop nio -
wej. W ce lu za pew nie nia moż li wie naj lep szej wy -
daj no ści i ła two ści użyt ko wa nia, cią gni ki
PowerShift po sia da ją tak że funk cję Hill -Hold, opa -
ten to wa ny asy stent ukła du hy drau licz ne go oraz
sys tem kon tro li trak cji ASR. Ten ostat ni to in no -
wa cja w seg men cie trak to rów. W ra zie wy kry cia
po śli zgu któ re goś z kół, ogra ni cza moc sil ni ka,
aby jak naj szyb ciej od zy skać przy czep ność. Sys -
tem ASR zwięk szą więc bez pie czeń stwo jaz dy,
ale tak że za po bie ga spad kom si ły ucią gu, nisz -
cze niu pod ło ża i wzro sto wi zu ży cia pa li wa.
W se rii N wy bór kon fi gu ra cji ukła du na pę do we go
ni gdy wcze śniej nie był tak sze ro ki. Roz bu do wa -
na ofer ta obej mu je trzy prze kład nie pię cio stop -
nio we PowerShift (HiTech, Ac ti ve, Ver su) i jed ną
bez stop nio wą (Di rect). Cią gni ki wy po sa żo ne
w skrzy nie bie gów Ac ti ve, Ver su i Di rect ma ją hy -
drau li kę ty pu Lo ad Sen sing, za si la ną pom pą
o wy daj no ści 115, 160 lub 200 l/min (za leż nie
od wy bo ru klien ta). W przy pad ku mo de li z prze -
kład nią HiTech, za na pęd ukła du hy drau licz ne go
od po wia da pom pa zę ba ta o wy daj no ści 73 lub 90
l/min. Iden tycz nie, jak w cią gni kach ze skrzy nią
Ac ti ve jest on ste ro wa ny me cha nicz nie, na to miast
w mo de lach Ver su i Di rect – elek tro nicz nie. Prak -
tycz nym roz wią za niem jest do stęp ność na wet
sied miu za wo rów hy drau licz nych, przy czym aż
czte ry z nich mo gą znaj do wać się z przo du cią -

MASZYNY KOMUNALNE
www.valtra.pl

Czwar ta ge ne ra cja cią gni ków Val tra se rii N

Val tra wpro wa dzi ła do ofer ty czwar tą ge ne ra cję 4-cy lin dro wych cią gni ków se rii N. Ich suk ces
jest nie mal prze są dzo ny, po nie waż ma ją wie le roz wią zań z cie szą cych się ol brzy mim po wo -
dze niem 6-cy lin dro wych cią gni ków se rii T, rów nież czwar tej ge ne ra cji, ale wpro wa dzo nych
na ry nek już rok te mu.

a Na wet pod sta wo wy cią gnik
se rii N ide al nie na da je się
do wy daj ne go usu wa nia
gru bych warstw śnie gu. Po -
mi mo zwięk szo ne go roz sta -
wu osi, ma pro mień za wra -
ca nia rów ny tyl ko 4,5 m, uła -
twia jąc pra cę w cia śniej -
szych miej scach

s Przy czę stej pra cy z wy ko -
rzy sta niem tyl ne go osprzę tu,
na przy kład w po sta ci żu ra -
wia prze ła dun ko we go, prak -
tycz ną opcją jest układ jaz -
dy ty łem TwinTrac

http://www.valtra.pl/
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gni ka. Mo de le N104, N114 i N124 są do stęp ne
wy łącz nie z prze kład nią HiTech, na to miast N134,
N154 i N174 wy stę pu ją w wer sjach ze skrzy nia mi
HiTech, Ac ti ve, Ver su i Di rect. Cie ka wą opcją dla
cią gni ków N104, N114 i N124 jest sprzę gło hy -
dro ki ne tycz ne HiTrol, za pew nia ją ce więk szą ży -
wot ność ukła du na pę do we go.
Cią gni ki Val tra se rii N czwar tej ge ne ra cji ma ją
pro mień skrę tu wy no szą cy za le d wie 4,5 m,
przy roz sta wie osi zwięk szo nym do 2.665 mm.
Za pew nia to wy jąt ko wą ma new ro wość pod czas
pra cy z ła do wa czem czo ło wym, jed no cze śnie
z za cho wa niem od po wied niej sta bil no ści. Rów -
nie im po nu ją cy jest prze świt o war to ści 55 cm,
po zwa la ją cy na bez piecz ną pra cę w le sie oraz
swo bod ną jaz dę w trud nym te re nie.
No wa, jed no - lub dwu drzwio wa ka bi na za sto so wa -
na w se rii N czwar tej ge ne ra cji, jest po dob na do ka -
bi ny no wej se rii T. Ma du że po wierzch nie prze -
szklo ne (łącz nie 6,2 m2), ofe ru jąc do sko na łą wi -
docz ność we wszyst kich kie run kach, a po nad to za -
pew nia ni ski po ziom ha ła su – po ni żej 70 dB. Za leż -
nie od pre fe ren cji klien ta, mo że być wy po sa żo na
nie zwy kle kom plek so wo, na przy kład w wy so kiej
kla sy sys tem na gło śnie nio wy obej mu ją cy gło śnik

ni sko to no wy (sub wo ofer), przed nie wy cie racz ki
o ką cie pra cy 270°, pod grze wa nie przed niej i tyl nej
szy by oraz układ jaz dy ty łem TwinTrac. Klien ci, któ -
rzy w du żej mie rze wy ko rzy stu ją ła do wacz czo ło -
wy, mo gą za mó wić ka bi nę z do dat ko wym oknem
da cho wym, zy sku jąc peł ny wi dok na za mon to wa -
ny osprzęt na wet wte dy, gdy znaj du je się on w naj -
wyż szym po ło że niu. No wą opcją jest ka bi na le śna
SkyView, któ ra dzię ki du żym oknom z po li wę gla nu
za pew nia jesz cze lep szą wi docz ność do gó ry
i do ty łu. Do dat ko we wy po sa że nie do pra cy w le sie
obej mu je po nad to wą skie błot ni ki i 160-li tro wy
zbior nik pa li wa. Stan dar do wy bak mie ści 250 li trów
ole ju na pę do we go, za do pła tą moż na wy brać od -
mia nę 300-li tro wą. Zbior nik na wod ny roz twór
mocz ni ka ma po jem ność 45 li trów.
Cią gni ki se rii N są kom ple to wa ne zgod nie z wy -
ma ga nia mi klien ta jesz cze przed uru cho mie niem
pro duk cji w fa bry ce Val tra w Su ola thi (Fin lan dia).
Do wy bo ru są set ki moż li wych ele men tów wy po -
sa że nia i opcji, co da je wręcz mi lio ny kom bi na cji.
Za przy kład mo że po słu żyć sie dem wer sji ko lo ry -
stycz nych, skręt ny przed ni TUZ, do dat ko we
ogrze wa nie czy w koń cu sys tem au to ma tycz ne -
go pro wa dze nia AutoGuide 3000. Je śli te roz wią -
za nia oka żą się nie wy star cza ją ce, bo klient bę -
dzie chciał na przy kład zre ali zo wać wła sne wi zje
do ty czą ce wy glą du cią gni ka, wów czas jest on za -
pra sza ny do stu dia Val tra Unli mi ted, w któ rym nie
ma prak tycz nie żad nych ogra ni czeń.
Za le d wie po kil ku ty go dniach od mo men tu pre zen -
ta cji se rii N czwar tej ge ne ra cji, mo del N174 Ver su
zdo był jed no z naj bar dziej pre sti żo wych wy róż -
nień. Ty tuł „Gol den Trac tor for De sign 2016” jest
przy zna wa ny przez ju ry skła da ją ce się z 23 eu ro -
pej skich dzien ni ka rzy z bran ży rol ni czej za naj lep -
szą kon struk cję cią gni ka. No wa se ria N zo sta ła
rów nież na gro dzo na ty tu łem „Ma chi ne of the
Year”. Tym ra zem de cy zję o przy zna niu wy róż nie -
nia pod ję ło ju ry zło żo ne z 16 dzien ni ka rzy eu ro pej -
skich cza so pism bran żo wych. Kil ka mie się cy
wcze śniej „Ma szy ną Ro ku 2015” zo sta ła se rii T.

a Val tra se rii N czwar tej ge ne -
ra cji to cał ko wi cie no we cią -
gni ki o mo cy od 115
do 185 KM. Kom plet na ga -
ma obej mu je sześć mo de li
na pę dza nych 4-cy lin dro wy -
mi sil ni ka mi

s Łącz na po wierzch nia szyb
w no wych cią gni kach se rii N
wy no si po nad 6 m2, za pew -
nia jąc do sko na łą wi docz -
ność we wszyst kich kie run -
kach. Natomiast dzię ki du -
że mu prze świ to wi (55 cm)
naj now sze cią gni ki Val tra
se rii N zna ko mi cie na da ją
się do pra cy w le sie
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Wy twa rza nie be to nu sta no wi pod sta wę dzia łal no -
ści MD Be ton. Fir ma ma w tym za kre sie cer ty fi kat
wy da ny przez In sty tut Ce ra mi ki i Ma te ria łów Bu -
dow la nych, Od dział Be to nów CE BET w War sza -
wie. Od bior ca mi spo iwa są naj czę ściej klien ci in -
dy wi du al ni, ale tak że kon sor cja pra cu ją ce przy in -
we sty cjach wiel ko po wierzch nio wych czy osie -
dlach miesz ka nio wych. W ofer cie jest be ton
o róż nej kla sie wy trzy ma ło ści, tj. od C8/10
do C50/60, kon sy sten cji S1 -S5, jak rów nież wy ro -
by spe cjal ne, np. włók no be ton wy so ko war to ścio -
wy, be ton sa mo za gęsz cza ją cy czy kom po zy to wy.
Fir ma jest w sta nie wy pro du ko wać każ dy ro dzaj
be to nu wg re cep tu ry do star czo nej przez klien ta,
od po wia da ją cy wa run kom kon kret ne go pro jek tu.
Ma dwie no wo cze sne wy twór nie be to nu i roz bu -
do wa ną ba zę spe cja li stycz nych po jaz dów cię ża -
ro wych, gwa ran tu jąc ter mi no we do star cze nie
spo iwa z za cho wa niem no mi nal nej ja ko ści.
Od po cząt ku swo je go ist nie nia, fir ma spe cja li zu je
się rów nież w wy twa rza niu pre fa bry ka tów be to -
no wych. Wśród naj now szych pro duk tów są blo ki
be to no we prze zna czo ne do bu do wy ścian opo -
ro wych. Za kres ich za sto so wań jest prak tycz nie
nie ogra ni czo ny. Mo gą być one wy ko rzy sty wa ne
w bran ży ko mu nal nej, np. do bu do wy bok sów
uła twia ją cych prze cho wy wa nie róż nych frak cji
od pa dów, w sek to rze bu dow la nym, np. do wy -
god ne go sor to wa nia kru szyw, bu do wy wiat, ka -
na łów, tu ne li, umoc nień grun tów, wa łów prze ciw -
po wo dzio wych, skarp, osu wisk ziem nych, jak
rów nież w rol nic twie, po zwa la jąc na szyb ką i ła -
twą bu do wę si lo sów do sto so wa nych do wiel ko -
ści zbio rów czy bok sów do prze cho wy wa nia m.in.
obor ni ka, opa łu, zbóż, ro ślin oko po wych itp.
Blo ki ofe ro wa ne przez MD Be ton ma ją pro sto pa -
dło ścien ny kształt i wy stę pu ją w wie lu roz mia rach,
dzię ki cze mu ła two zbu do wać mur opo ro wy naj le -
piej od po wia da ją cy kon kret nym po trze bom. Trzon

pro duk cji sta no wią blo ki o gru bo ści/wy so ko ści
rów nej 60/60 cm do stęp ne w trzech wer sjach dłu -
go ści – 60, 120 i 180 cm oraz blo ki o gru bo ści/wy -
so ko ści 80/80 cm, któ rych dłu gość wy no si 80
lub 160 cm. W wie lu przy pad kach prak tycz nym
roz wią za niem mo gą być też „cień sze” blo ki o gru -
bo ści/wy so ko ści rów nej 40/40 lub 40/80 cm, dłu -
gie na 80 lub 160 cm. Po nad to są też ofe ro wa ne
blo ki w po sta ci scho dów, któ re uła twia ją wcho -
dze nie na mu ry opo ro we, na przykład w ce lu in -
spek cji skła do wi ska al bo nad zo ru pro ce su za ła -
dun ku i wy ła dun ku. Ma ją one po trzy stop nie i są
do pa so wa ne wy mia ra mi do stan dar do wych blo -
ków pro sto pa dło ścien nych.
Bu do wa mu rów opo ro wych przy wy ko rzy sta niu
ta kich pre fa bry ka tów jest pro sta i szyb ka, bo nie
wy ma ga żad nych fun da men tów ani spo iwa, tyl ko
rów ne go i sta bil ne go pod ło ża. Wzno sze nie ścian
uła twia ją spe cjal ne wy pu sty, któ re za pew nia ją
rów ne usta wie nie po szcze gól nych blo ków, a jed -
no cze śnie więk szą wy trzy ma łość ca łej kon struk -
cji. Brak ko niecz ność sto so wa nia spo iwa po zwa -
la też na wy god ne ro ze bra nie mu ru, np. w ce lu
ada pta cji blo ków w in nym miej scu czy do pa so -
wa nia wiel ko ści bok su do bie żą cych po trzeb.

TECHNOLOGIE
www.mdbeton.pl

Pre fa bry ka ty MD Be ton 
– sze ro ki wy bór, naj wyż sza ja kość
Od po nad dwudziestu pięciu lat war szaw ska fir ma MD Be ton pro du ku je i do star cza wy so kiej
ja ko ści be ton oraz sze ro ki wa chlarz pre fa bry ka tów o róż nym za sto so wa niu.

a Mu ry opo ro we nie wy ma ga -
ją fun da men tów ani spo iwa,
dla te go wzno sze nie ich mo -
że od by wać się na wet pod -
czas mro zów i zaj mu je nie -
wie le cza su

f Mu ry opo ro we, któ rych
wzno sze nie nie wy ma ga ani
fun da men tów, ani spo iwa,
zna ko mi cie na da ją się
do bu do wy bok sów uła twia -
ją cych prze cho wy wa nie róż -
nych frak cji od pa dów

s Naj moc niej sze wer sje blo -
ków be to no wych są z po wo -
dze niem wy ko rzy sty wa ne
do za sie ków kru szyw i sta no -
wią sku tecz ną za po rę na wet
dla du żej ła do war ki ko ło wej

http://www.mdbeton.pl/


Pośrednik Komunalny  43

TECHNOLOGIE

ma są i du żą wy trzy ma ło ścią. Po nad to są ognio od -
por ne i za po bie ga ją stra tom cie pła. Po dob nie jak
w przy pad ku blo ków i płyt, do wy bo ru jest wie le roz -
mia rów be lek Te ri va, dzię ki cze mu mo gą być one
wy ko rzy sty wa ne przy róż nych in we sty cjach.
In nym waż nym pro duk tem są blocz ki be to no we.
Ma ją one stan dar do wy wy miar 12x24x38 cm (od -
po wia da to 6 daw nym ce głom „po je dyn czym”),
ale róż nią się wy trzy ma ło ścią na ści ska nie, któ ra
za wie ra się w prze dzia le od 15 do 40 MPa. Blocz -
ki o mniej szej wy trzy ma ło ści są od po wied nim roz -
wią za niem dla bu dyn ków co naj wy żej z dwo ma
kon dy gna cja mi, z ko lei naj moc niej sze tra fia ją
do wy so kich kon struk cji. Wszyst kie po wsta ją
z tzw. be to nu cięż kie go.
MD Be ton wy twa rza rów nież bel ki nad pro żo we
w kształ cie li te ry L, sto so wa ne przy wy ko ny wa niu
otwo rów okien nych i drzwio wych w ścia nach bu -
dyn ków. Są one bar dzo prak tycz ne, bo eli mi nu ją
ko niecz ność wy ko rzy sty wa nia sza lun ków i stem -
pli, co zna czą co ogra ni cza i przy spie sza pra ce
przy go to waw cze i mu rar skie. Do wy bo ru są też
róż ne ro dza je krę gów be to no wych, umoż li wia ją -
cych wy god ny do stęp do sys te mów od wad nia ją -
cych i ka na li za cyj nych, jak rów nież ich wen ty lo -
wa nie. Mo gą być sto so wa ne w stre fach ru chu ko -
ło we go oraz pie sze go i ma ją dwa ty py za koń -
czeń: pro ste lub z fel ca mi. Te dru gie uła twia ją łą -
cze nie po szcze gól nych ele men tów i za pew nia ją
więk szą szczel ność po łą cze nia. Do wszyst kich
ofe ro wa nych krę gów są do stęp ne po kry wy peł ne
lub z otwo ra mi do mon ta żu wła zu o śred ni cy 60
lub 80 cm. Fir ma jest też w sta nie przy go to wać
krę gi z otwo ra mi bocz ny mi, sto so wa ne do bu do -
wy in sta la cji ście ko wych czy od wad nia ją cych.
Krę gi o śred ni cy po nad 2 m mo gą być wy ko rzy -
sty wa ne na szam ba, ale spe cjal nie na ta kie po -
trze by MD Be ton ma w ofer cie zbior nik pro sto pa -
dło ścien ny o po jem no ści 5,5 m3. Oprócz krę gów,
fir ma pro du ku je rów nież prze pu sty dro go -
we – okrą głe lub z tzw. stop ką uła twia ją cą po sa -
do wie nie pre fa bry ka tu w od po wied nim miej scu.
Wy ko rzy stu jąc swo je wie lo let nie do świad cze nie,
fir ma MD Be ton jest otwar ta na re ali za cję naj bar -
dziej nie ty po wych zle ceń. Swo je moż li wo ści po -
twier dzi ła już do star cza jąc m.in. pre fa bry ka ty be -
to no we na Sta cję Ark tycz ną PAN czy spe cja li -
stycz ne pło ty do wy dzie le nia stref ki bi ca pod czas
tur nie ju Eu ro 2012.

Do pro duk cji blo ków jest sto so wa ny be ton kla sy
B25 lub wyż szej. Po wsta je przy wy ko rzy sta niu cer -
ty fi ko wa nych ma te ria łów oraz pia sku płu ka ne go,
żwi ru otocz ko we go i do mie szek che micz nych. Te
ostat nie po cho dzą od fir my BASF i są spe cjal nie
do bie ra ne pod kon kret ne za sto so wa nia. Ich za da -
niem jest np. upla stycz nia nie be to nu, usu wa nie
z nie go po wie trza czy przy spie sza nie wią za nia, by
np. nie za marzł al bo nie uległ prze su sze niu.
In ny mi pre fa bry ka ta mi, ja kie moż na zna leźć
w ofer cie MD Be ton są pły ty dro go we ty pu MON.
Wy stę pu ją one w trzech pod sta wo wych roz mia -
rach, ale fir ma jest w sta nia do sto so wać pro dukt
do in dy wi du al nych po trzeb klien ta. Ta kie pły ty są
zbro jo ne po dwój ną siat ką i wy ko ny wa ne z be to -
nu kla sy C25/30, C30/37 i C35/45. Zna ko mi cie
na da ją się do bu do wy tym cza so wych dróg tech -
no lo gicz nych umoż li wia ją cych ła twy do jazd cięż -
kie go sprzę tu w trud nym te re nie, ale tak że sta łych
dróg gmin nych, osie dlo wych, wjaz dów, a na wet
par kin gów. Moż na je ukła dać bez ze zwo le nia, bo
dzię ki wbu do wa nym ha kom, ła two je usu nąć lub
prze ło żyć w in ne miej sce.
Cie ka wą no wo ścią są pły ty dro go we z wy płu ki wa -
nym żwi rem, o wy mia rach 2 x 2 m i gru bo ści 16 cm.
Atrak cyj ne wy koń cze nie jed nej ze stron spra wia, że
mo gą być sto so wa ne do bu do wy ale jek, chod ni -
ków, po dwó rek, a na wet dróg do jaz do wych, bo
z „za pa sem” prze no szą ob cią że nia du żych cię ża -
ró wek, cią gni ków rol ni czych itp. Pły ty z wy płu ki wa -
nym żwi rem to bar dzo do bra al ter na ty wa dla kost ki
bru ko wej, któ ra zaj mu je du żo cza su przy ukła da -
niu i nie gwa ran tu je pła skiej na wierzch ni, przez co
szyb ko zbie ra się na niej wo da.
W ofer cie MD Be ton wy stę pu ją też bel ki stro po we
Te ri va, któ re wy róż nia ją się ła two ścią mon ta żu (bez
ko niecz no ści za sto so wa nia cięż kich ma szyn), ni ską

d Jed nym z cie kaw szych roz -
wią zań są wy koń czo ne ka -
mie niem blo ki chęt nie sto so -
wa ne do bu do wy ogro dzeń

d Płot wy ko na ny z be to no -
wych blo ków jest sta bil ny,
trwa ły i nie wy ma ga żad nych
za bie gów kon ser wa cyj nych

f Pły ty ty pu MON są chęt nie
sto so wa ne do bu do wy dróg
tech no lo gicz nych, umoż li -
wia ją cych do jazd cięż kich
ma szyn i po jaz dów do skła -
do wisk

s Ła twe do prze no sze nia z miej -
sca na miej sce pły ty dro go we
ty pu MON ma ją so lid ne zbro -
je nie i są wy ko ny wa ne co naj -
mniej z be to nu B30
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ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
www.gnejsy.pl

Ka mie nie gnej su efek tow nie wy glą da ją w ogro -
dach skal nych i wod nych. Z po wo dze niem mo gą
być wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie pla ców, chod -
ni ków i ście żek ro we ro wych. Dzię ki swej cha rak -
te ry stycz nej struk tu rze i tek stu rze (sza ra bar wa
lek ko po ły sku ją ca w prze kro ju, ład na war stwo wa
bu do wa) gnejs znaj du je za sto so wa nie w ar chi tek -
tu rze ogro do wej. Efek tow nie prezentuje się
w ogro dach skal nych i wod nych. Gnejs moż -
na po zy skać także w for mie na tu ral nych płyt ka -
mien nych, z któ rych wy kła da się ta ra sy i ścież ki.
Kamień moż na tak że wykorzystać do budowy
efek tow nych ka ska d wod nych i na tu ral nych scho -
dów w ogro dach skal nych. Wy se lek cjo no wa ne
gła zy lub bry ły skal ne mo gą po słu żyć do kom-
po zy cji ogro dów ja poń skich. Z płyt łu pa nych
moż na wy ko nać ścież ki al bo wy ko rzy stać je
na okła dzi nę mur ków oraz most ków ogro do wych.
Gnejs wy stę pu je w wie lu miej scach, ale w opi -
nii fa chow ców zło że w Do bo szo wi cach jest
je dy nym w kra ju, skąd po zy sku je się ka mień
o tak do sko na łych wa lo rach es te tycz nych.
Pro du ko wa ne przez fir mę TESM Sp. z o.o. SKA
ko ra ka mien na, płyt ka la mi no wa na, ka mień ła -
ma ny i gła zy ogro do we od zna cza ją się wiel ki -
mi wa lo ra mi es te tycz ny mi. Ko ra ka mien -
na w róż nych frak cjach mo że być sto so wa -
na w miej sce ko ry so sno wej. W od róż nie niu
od niej nie ule ga bo wiem de kom po zy cji. Naj -
bar dziej wy daj na, a jed no cze śnie da ją ca świet -
ny efekt wi zu al ny jest ta naj drob niej sza. Wy sy -
py wa ne są nią prze strze nie po mię dzy ro śli na -
mi. Ko ra ka mien na nie tyl ko ogra ni cza ko niecz -
ność od chwasz cza nia, ale ma tak że ko rzyst ny
wpływ na ro śli ny, dzię ki te mu, że utrzy mu je
dłu żej opty mal ną wil got ność gle by. Wio sną

na grza na słoń cem ko ra ka mien na mo że tak -
że po wo do wać przy spie sze nie we ge ta cji. 
Ko ra ka mien na pro du ko wa na w Do bo szo wi -
cach da je wprost nie ogra ni czo ną moż li wość
aran ża cji prze strze ni. Ka mień ma nie zwy -
kle cie ka wą bar wę i struk tu rę. Na da je się
do pro duk cji okła dzin wnę trzar skich oraz aran -
ża cji te re nów zie lo nych. Rosnące za in te re so -
wa nie ka mie niem ozdob nym spra wi ło, że
TESM pod jął de cy zję o stwo rze niu wła snej sie -
ci han dlo wej. Fir ma ma już pię ciu re gio nal -
nych przed sta wi cie li han dlo wych. Jest to in -
no wa cja, żad na z pol skich ko palń su row ców
skal nych nie zde cy do wa ła się bo wiem do tych -
czas na sprze daż kru szy wa ozdob ne go po -
przez wła sną sieć sprzedaży. W celu szerszej
promocji produkowanego kamienia TESM
stwo rzył też wła sną mar kę – gnej sy.pl, któ ra
dosłownie z każ dym mie sią cem jest co raz bar -
dziej roz po zna wal na w ca łej Pol sce.

Gnejs? Ładny materiał z potencjałem!
Gnejs jest jedynym z tych kruszyw, który posiada odpowiednie walory estetyczne coraz
częściej skłaniające klientów do wykorzystania go jako element ozdobny. Oczka wodne, ścieżki
ogrodowe, ogrodzenia, okładziny elewacyjne, zajazdy, skwery to tylko niektóre możliwości
wykorzystania kruszyw ozdobnych, inne ograniczone są jedynie wyobraźnią wykonawcy.

a Pro du ko wa ny przez TESM
ka mień ma nie zwy kle cie ka -
wą bar wę i struk tu rę. Na da je
się za rów no do pro duk cji
okła dzin wnę trzar skich, jak

s i aran ża cji te re nów zie lo nych

http://www.tesm.pl/
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e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

1/2016 4.03.2016 15.02.2016
2/2016 10.06.2016 23.05.2016
3/2016 5.10.2016 19.09.2016
4/2016 16.12.2016 21.11.2016

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 4.000,- 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 4/2015 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasze czasopismo wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Komunalny, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Komunalny - maszyny, pojazdy, sprz´t”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


http://www.mdbeton.pl/


http://www.targikielce.pl/pl/enex.htm

