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Pol-Eco-System 2016 za nami

Ładowarka Cat 926M w ENERIS Surowce

Nowa „kołówka” Bobcat E57W

Targi Pol-Eco-System po raz kolejny udowodniły, że stanowią jedną z kluczowych imprez
branży komunalnej. Choć tym razem wypadły
w roku monachijskiego IFAT-u, ich organizatorzy stanęli na wysokości zadania

Przemysłowa strefa wrocławskich Żernik to dziesiątki firm, duża liczba budynków i podobna wiodąca specjalność – usługi komunalne. Na szczęście z jednej z hal wyjechał Cat 926M z ładunkiem makulatury. To o niego nam chodziło!

E57W to najnowsza koparka kołowa z logiem
rysia, która jest rozwinięciem modelu E55W.
Zastosowany w niej silnik zapewnia wzrost
mocy o cztery procent przy mniejszym o siedem procent zapotrzebowaniu na paliwo
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Jedna hala to za mało!

Gigant i dwie nowości

Gamon – ambitne pojazdy i plany

Każdy, kto odwiedził targi Pol-Eco-System, nie
mógł przeoczyć firmy Pronar, która do zaprezentowania swojej oferty wynajęła całą halę.
Mimo to nie udało jej się zmieścić w niej
wszystkich eksponatów

Interhandler – wyłączny autoryzowany dystrybutor produktów marki JCB w Polsce – na targach
Pol-Eco-System zaprezentował sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg, lotnisk, zieleni
oraz terenów użyteczności publicznej

Polski rynek samochodów do transportu nieczystości płynnych i czyszczenia kanalizacji
wchłania maksymalnie pięćdziesiąt sztuk rocznie. Aż trzydzieści procent udziału ma w nim
spółka Pojazdy Komunalne Gamon z Rybnika
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Agrex-Eco na targach Pol-Eco-System

Imog wierny marce Case

Pojazdy Iveco na IAA w Hanowerze

Na minionych edycjach poznańskiej imprezy
firma Agrex-Eco prezentowała kompletne maszyny. Tym razem skoncentrowała się na komponentach pełniących kluczową rolę w sztandarowych produktach

Belgijska firma Imog od ponad dwudziestu lat
wykorzystuje ładowarki kołowe wyłącznie marki Case. Wszystkie maszyny pracują w bardzo
trudnych warunkach przez całą dobę, a ich
przestoje są z gruntu rzeczy wykluczone

Chociaż wystawa pojazdów użytkowych w Hanowerze to nie monachijski IFAT, nie zabrakło
na niej pojazdów stosowanych w gospodarce
odpadami. Włoski koncern zaprezentował kilka niezwykle ciekawych konstrukcji
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Monitoring wizyjny w pojazdach

Małe rozmiary, wielkie możliwości

Ćwierć wieku z Graco!

Firma Protel działa od 18 lat i jest jednym z liderów branży systemów telewizji przemysłowej w Polsce. Od kilku lat prężnie rozwija dział
monitoringu mobilnego do pojazdów, także
dla branży komunalnej

Gama ładowarek teleskopowych Manitou jest
bardzo szeroka, ale coraz więcej klientów dopytywało się o kompaktową maszynę przystosowaną do pracy z platformą roboczą. Francuski
producent nie pozostał obojętny na ich głosy

Pod koniec października w podwarszawskim
Płochocinie odbyła się coroczna impreza z cyklu „Dzień otwarty firmy Graco”. Tym razem miała ona szczególny charakter, ponieważ wypadła
w roku jubileuszu 25-lecia założenia spółki
Pośrednik Komunalny
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Drodzy Czytelnicy,
choć przez ostatnie lata poczyniono w Polsce wiele zmian mających na celu uzdrowienie szeroko pojętej gospodarki odpadami, nasz kraj w zestawieniu państw Unii Europejskiej pod względem poziomu recyklingu znacząco odbiega od średniej unijnej. Wobec takiej sytuacji nie można pozostać biernym, dlatego Ministerstwo
Środowiska podjęło kroki mające na celu wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska. Upłynnianie odpadów w taki sposób jest bowiem najgorszą metodą
postępowania z nimi. Przede wszystkim na wiele lat szkodzi środowisku, ale powoduje również, że cenne surowce wtórne są tracone bezpowrotnie.
Chcąc odejść od tej praktyki, Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów. Nowe regulacje będą dotyczyć tych rodzajów
odpadów, które nie powinny trafiać na składowiska, czyli m.in. odpadów komunalnych (w szczególności
zmieszanych) oraz odpadów pochodzących z ich obróbki mechanicznej, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych, w tym m.in. z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Składki będą zwiększane w trzyletniej perspektywie czasowej – do roku 2020. Wtedy
koszt umieszczenia jednej tony odpadów na składowisku wyniesie 270 złotych. Ministerstwo Środowiska zapewnia, że planowana regulacja nie będzie mieć bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór śmieci, a dotknie jedynie przedsiębiorców kierujących te odpady na składowiska, które w ogóle nie powinny tam trafić. Z kolei gminy osiągające wysoki stopień segregacji nie muszą obawiać się uszczuplenia budżetu gospodarstw domowych nawet w sposób pośredni.
Wprowadzenie nowych stawek ma zapewnić zwiększenie recyklingu odpadów i tym samym zachęcić odbiorców do bardziej efektywnej segregacji na cztery a nie na dwie frakcje (suche i mokre). Jest to niezwykle istotne, ponieważ zgodnie z przyjętymi dyrektywami unijnymi Polska, do roku 2020 powinna osiągnąć pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów, takich
jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. W 2015 roku wyniósł on zaledwie 26%. Oznacza to, że
przed nami jest jeszcze wiele pracy, nauki i konieczność zmiany przyzwyczajeń. Podjęcie się tego wysiłku będzie jednak o wiele łatwiejsze, gdy pomyślimy, że robimy to nie ze względu na unijne wytyczne, ale z troski
o środowisko naturalne, w którym sami żyjemy i które pozostawimy naszym dzieciom.
Karol Wójtowicz
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www.grupa-eneris.pl

Segreguję – nie widzę przeszkód!
Od przypadającego 3 grudnia 2016 roku Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, firma
ENERIS Surowce S.A. udostępnia w ramach programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” naklejki
w alfabecie Braille’a do oznakowania pojemników na odpady. To pierwsza tego typu inicjatywa
w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co stanowi prawie 5% polskiego społeczeństwa. Osoby te konsekwentnie prowadzą walkę, aby bariery, które
ograniczają je w codziennym życiu, między innymi
w komunikacji miejskiej czy dostępie do usług, były znoszone. Jednym z przejawów tej aktywności
było zasygnalizowanie spółce ENERIS Surowce
potrzeby zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.
– Istnieje coraz więcej udogodnień i ułatwień dla
niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastik, papier różnią
się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami
z napisami, więc osoby niewidome, takie jak ja,
nie są w stanie ich odróżnić. Niewidomi, podobnie jak osoby w pełni sprawne, również produkują
odpady i żyją samodzielnie, dlatego powinni mieć
możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich – powiedział Wojciech
Maj, współtwórca projektu, osoba niewidoma,
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA.
Firma ENERIS Surowce, jako pierwsza w branży
komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, czyli przyjaznego dla wszystkich niezależnie od stanu zdrowia. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany,
w tym między innymi z Towarzystwem Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z „Niewidzialnej Wystawy”. Efektem wspólnej
pracy są pierwsze w Polsce naklejki na pojemniki
na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier,
szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda
z nich jest jednoznacznie opisana w alfabecie
Braille’a, posiada czytelny piktogram i wersję kontrastową ułatwiającą odbiór osobom niedowidzącym i starszym. Pierwszym miastem, w którym
wdrażany jest pilotażowy projekt, jest Jaworzno.
Osoby indywidualne z Jaworzna, zainteresowane
bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki,
mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi
Klienta ENERIS pisząc pod adres mailowy
ok@grupa-eneris.pl, bądź dzwoniąc pod numer
801 00 38 38. Informacja o Programie „Segreguję – nie widzę przeszkód” dostępna jest również
na stronie grupa-eneris.pl/naklejki.
– Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainicjują proces usuwania barier w segregowaniu odpadów i otworzą oczy na potrzeby

f Dzięki naklejkom z alfabetem Braille’a osoby niewidome lub niedowidzące nie
będą już miały problemów
z odpowiednim posegregowaniem odpadów

a Każda naklejka ma opis rodzaju odpadów w alfabecie
Braille’a, kontrastowe kolory
i jednoznaczny piktogram

osób z niepełnosprawnością w całej branży gospodarki komunalnej. Wierzymy, że nasze działania mogą być pozytywnym impulsem także dla innych firm. Nie boimy się być pionierami zmiany.
Dlatego nie poprzestajemy tylko na naklejkach,
ale analizujemy także inne obszary naszego biznesu szukając możliwości budowania kolejnych
udogodnień – powiedziała Magdalena Markiewicz, członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.
Firma ENERIS już zapowiedziała, że do końca
pierwszego kwartału 2017 roku przeszkoli z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością
wszystkich swoich pracowników biur obsługi
klienta, a do końca 2017 roku takie samo szkolenie przejdą wszystkie osoby (blisko 600) zatrudnione przy odbiorze odpadów od mieszkańców.
– Bardzo ważny jest dla nas fakt, że Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” wypłynął od naszych klientów, a jego idea wprost realizuje naszą
misję, którą jest ochrona środowiska. Tak definiujemy odpowiedzialność biznesu: jako łączenie celów biznesowych, potrzeb społecznych i wymagań prośrodowiskowych – podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji
i pomysłodawczyni programu.
Pośrednik Komunalny
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www.eco-miasto.pl

Wybrano najbardziej ekologiczne
miasta w Polsce
Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań,
a także zaangażowanie w podjęte działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO,
którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce.
s Organizatorem
projektu
ECO-MIASTO jest Ambasada Francji w Polsce, dlatego ogłoszenie wyników
konkursu odbyło się w jej
siedzibie, a wydarzeniu
przewodził gospodarz placówki Pierre Lévy

Jednym z jej elementów jest konkurs ECO-MIASTO,
który ma na celu nagradzanie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Każde z nich może zgłaszać swoje projekty w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona,
efektywność energetyczna, gospodarka wodna,
zarządzanie systemami energetycznymi. Są one
oceniane przez niezależnych ekspertów z instytucji państwowych, wyższych uczelni i mediów.
Do niedawno zakończonej, czwartej edycji konkursu zgłosiło się 29 miast. Nagrody główne
otrzymało osiem miast, tylu samym przyznano
wyróżnienia. Miasta biorące udział w rywalizacji
zostały podzielone ze względu na wielkość:
do stu i ponad sto tysięcy mieszkańców, dlatego
w każdej kategorii wyłoniono dwóch zwycięzców.
Wiele miast rywalizowało w kilku kategoriach, co
sprawiło, że do oceny jury trafiło aż czterdzieści
dziewięć formularzy konkursowych.
W kategorii „mobilność zrównoważona”, jako miasto powyżej stu tysięcy mieszkańców, nagrodę
główną otrzymał Wrocław. Przyznano ją za budowę spójnej i kompleksowej polityki transportowej.
Jury w szczególny sposób doceniło ujednolicenie
taryfy dla poszczególnych środków transportu w ramach URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej
oraz funkcjonowanie w mieście jedenaście stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Spośród
miast poniżej stu tysięcy mieszkańców wybrano
Ostrów Wielkopolski, który zrealizował projekty
w ramach ITS (Intelligent Transport Systems) i może pochwalić się dużym udziałem transportu rowerowego oraz wprowadzeniem autobusów elektrycznych, ładowanych z odnawialnych źródeł energii.
W tej kategorii wyróżnienia przyznano Puławom
i Trójmiastu. Puławy stworzyły aplikację „myBus
4 Pośrednik Komunalny

s Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2016 w kategorii
„mobilność zrównoważona”

online”, przygotowaną z myślą o użytkownikach
transportu miejskiego oraz jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziło specjalną
„strefę uspokajania ruchu” i ograniczyło prędkość
na ulicach do 30 km/h. W Trójmieście natomiast
stworzono spójną międzymiastową politykę transportową. W szczególności zrealizowano inwestycję międzymiastowego systemu wypożyczania
rowerów „Rower Trójmiejski” oraz prowadzono
kampanię na rzecz zachęcenia mieszkańców
do korzystania z transportu rowerowego.
W kategorii „efektywność energetyczna” laureatami zostały Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców) i Kobyłka (poniżej 100 tys. mieszkańców).
Zabrze prowadziło kompleksowe i konsekwentne
działania na rzecz efektywności energetycznej
oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Z kolei Kobyłka efektywnie wykorzystała
partnerstwo publiczno-prywatne, jako skuteczną
formę finansowania inwestycji w efektywność
energetyczną budynków.
Wyróżnienie wśród miast z liczbą mieszkańców
powyżej 100 tys. otrzymała Gdynia, którą doceniono za kompleksowe działania w zakresie modernizacji budynków, w tym budynków komunalnych oraz za działania edukacyjne z zakresu
efektywności energetycznej. Dodatkowo miasto
wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii
w budynkach prywatnych. Niepołomice oraz
Ostrów Wielkopolski otrzymały wyróżnienia, jako
miasta z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys.
Niepołomice doceniono za wsparcie na dużą
skalę rozwoju odnawialnych źródeł energii w bu-
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dynkach prywatnych oraz za międzynarodową
i międzygminną współpracę na rzecz efektywności energetycznej, natomiast Ostrów Wielkopolski
za zrealizowany projekt wybudowania przedszkola
w technologii energooszczędnej (przedszkole zostało oddane do użytku we wrześniu 2016 roku).
Wrocław (powyżej 100 tys. mieszkańców) zwyciężył też w kategorii „Gospodarka Wodna”. Stało
się tak głównie ze względu na wsparcie finansowe rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym
w szczególności budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co w efekcie poskutkowało wzrostem liczby osób korzystających ze
zbiorczych systemów odprowadzania ścieków.
Jury doceniło także uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej „HYDROPOLIS” oraz szeroką
kampanię informacyjną wśród mieszkańców
na temat gospodarki wodnej.
W kategorii miast poniżej stu tysięcy mieszkańców laureatem został Słupsk, który jury nagrodziło za kompleksową realizację zadań w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej i planowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody oraz kontroli wywozu nieczystości ze
zbiorników bezodpływowych.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Kraków
i Hajnówka. Kraków jako miasto powyżej sto
tysięcy mieszkańców za zrealizowanie projektu
„Energetycznie Pasywnej Oczyszczalni Ścieków”,
natomiast Hajnówka za udział w projekcie „Rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania
ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.
W kategorii „zarządzanie lokalnymi systemami
energetycznymi” nagrodę główną dla miast powyżej sto tysięcy mieszkańców otrzymał Lublin – za planowany projekt wykorzystania ciepła
sieciowego do produkcji chłodu. Z kolei laureatem wśród miast do stu tysięcy mieszkańców został Słupsk, doceniony za spójność działań w zakresie zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi, w szczególności za projekt informacyjny „Zielony punkt”. W „Zielonym punkcie” można
dowiedzieć się między innymi: jak oszczędzać
energię, w jaki sposób pozyskiwać energię ze
źródeł odnawialnych, jak otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne czy
obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkadziesiąt
procent. Jury zwróciło także uwagę na pilotażowo wdrożony w Szkole Podstawowej nr 8 system
upubliczniania w czasie rzeczywistym informacji
o zużyciu energii przez budynek.
Wyróżnienie przyznano jednemu miastu powyżej stu tysięcy mieszkańców. Toruń został doceniony za kompleksowe działania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wrocław i Ostrów Wielkopolski, zwycięzcy w kategorii „mobilność zrównoważona”, otrzymają samochód elektryczny Renault ZOE do testów
na okres jednego miesiąca, natomiast w kategorii „efektywność energetyczna budynków” firma
Saint-Gobain przekaże miastom Zabrze i Kobyłka

Miasta biorące udział
w konkursie
ECO-MIASTO 2016:
Bielsko-Biała,
Braniewo,
Częstochowa,
Gdańsk,
Gdynia,
Gliwice,
Hajnówka,
Kalety, Kobyłka,
Kościerzyna,
Kraków,
Kraśnik,
Legnica,
Lublin,
Maków Mazowiecki,
Niepołomice,
Nowy Dwór Maz.,
Olsztyn,
Ostrów
Wielkopolski,
Poznań,
Puławy,
Rzeszów,
Słupsk,
Sopot,
Tomaszów Maz.,
Toruń,
Wrocław,
Zabrze,
Żory.

produkty WEBER – preparat gruntujący, klej
do izolacji termicznej i tynk hydrofilowy oraz siatkę podtynkową ADFORS, a także lekką wełnę
szklaną ISOVER. Z kolei Wrocław i Słupsk, zwycięzcy kategorii „Gospodarka Wodna”, otrzymają
od firmy Saur Polska vouchery na usługę pięciodniowego consultingu z zakresu działalności
spółek Saur, dopasowaną do indywidualnych potrzeb, określonych na spotkaniu pokonkursowym. Grupa EDF nagrodzi Lublin i Słupsk – laureatów kategorii „zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi” – fundując wizytę jednoosobowej reprezentacji każdego z miast w Centrum
Szkoleniowym CAMPUS Nord Grupy DK Energy
oraz w Centrum Zarządzania Efektywnością Energetyczną (DESC – DK Energy Savings Center)
w Lille dla regionu północnej Francji.
W ramach projektu ECO-MIASTO 2016 odbył się
także konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych „Zakręceni w przestrzeni”,
organizowany przez Fundację WSPÓLNIE
LafargeHolcim. Zadaniem konkursowym było zaproponowanie zmian w najbliższej przestrzeni publicznej – w szkole, świetlicy, domu kultury. Miało
ono na celu nauczenie projektowego realizowania zadań oraz współpracy przy realizacji pomysłów, a także wzbudzenie refleksji nad własnym
otoczeniem i przestrzenią edukacyjną.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych główną nagrodę w wysokości 20 tys. złotych na realizację
projektu otrzymał zespół uczniów, który zaproponował aranżację przestrzeni wokół terenu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Każdy z pozostałych czterech
zespołów, który przedstawił jeden z najlepszych
zdaniem komisji konkursowej pomysł, otrzymał
nagrodę o wartości do 5 tys. złotych. Wyróżnione
projekty to „Strefa Aktywności” i „Świetlica z antresolą” autorstwa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Małogoszczy, „Nasz Łasuch” Gimnazjum
nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie
oraz „Kącik relaksacyjny dla uczniów” Zespołu
Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Dodatkowo
wyróżnienie specjalne otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie za projekt „Mural” i kreatywne
podejście w wyborze przestrzeni oraz połączenie
historii z nowoczesną identyfikacją szkoły.
W kategorii szkół podstawowych uczniowie przesłali prace rysunkowe przedstawiające pomysły
na zmiany w najbliższej przestrzeni publicznej.
Wybrane przez jury rysunki zostaną wydane
w postaci kalendarza Fundacji WSPÓLNIE
LafargeHolcim 2017.

Pośrednik Komunalny

5

WYDARZENIA

www.ekorum.pl

Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2016
– chodzimy po polu minowym!
• Czy uda nam się wyeliminować z rynku instalacje, które nie są „skrojone”
pod potrzeby danego regionu gospodarki odpadami?
• Co z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (WPGO)?
• Czy możemy liczyć na wsparcie ze środków unijnych na inwestycje
w obszarze gospodarki odpadami?
Na te i inne pytania istotne dla branży komunalnej w Polsce szukano odpowiedzi podczas
5. Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK, który odbył się w dniach 22-23 listopada 2016 roku w Kielcach.
Wydarzenie organizowane przez firmę Ekorum z Poznania
zgromadziło przeszło 250 osób. O jego wysokiej wartości
merytorycznej i wadze podejmowanych tematów najlepiej
świadczy fakt, że niemal sto procent uczestników spotkania
wytrwało do końca obrad.
Wśród podjętych w trakcie Zjazdu zagadnień niepodzielnie
dominowały kwestie obowiązujących przepisów w zakresie
gospodarki odpadami. Zdaniem prelegentów istniejący
dziś w Polsce galimatias prawny nie tylko powoduje dysfunkcje systemu odpadowego, ale również nie pozwala
na właściwe jego wdrożenie. Co gorsza prowadzi do patologii i nadużyć na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów. Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy słusznie zauważył, że
obecna konstrukcja prawna systemu gospodarki odpadami narusza wszelkie możliwe pryncypia prawne. – My
po prostu przyzwyczailiśmy się do obecnego stanu rzeczy,
ale dobrze by było, gdyby wszelkie organizacje zajmujące
się gospodarką odpadami zaczęły zwracać uwagę na istniejące nieprawidłowości – podkreślił podczas studium panelowego. Wtórował mu prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jego ocenie, aktualnie
konieczne jest opracowanie dla kraju wytycznych dotyczących referencyjnych technologii dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, aby już funkcjonujące w tym obszarze obiekty mogły ze sobą konkurować,
zachowując odpowiednie standardy. Ponadto z rynku należałoby wyeliminować różnych pseudo-ekspertów, którzy
napiszą wszystko, co chce zleceniodawca. Z kolei Marek
Kundegórski z firmy Sweco Consulting podkreślał, że dopóki w Polsce nie zostaną wprowadzone przepisy, które
będą dla wszystkich obowiązujące i egzekwowalne, dopóty trudno nam będzie rozmawiać o jakimkolwiek rozwoju
systemu gospodarki odpadami.
Mówiąc o niezbornym prawie dotyczącym odpadów, nie
można było pominąć tematu aktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Temat ten – niczym mantra – przewijał się w niemal wszystkich prezentacjach i dyskusjach. Zdaniem Marka Kundegórskiego w naszych planach wojewódzkich nic się „nie spina” pod względem matematyki. Natomiast patrząc realnie na faktyczne
przepustowości instalacji, a nie na te na papierze, można
powiedzieć, że taka liczba obiektów przetwarzających odpady jest rzeczywiście potrzebna. Biorąc pod uwagę takie
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zapisy w WPGO zebrani na sali prawnicy widzą szanse
w obecnie kreowanym systemie, ale… tylko dla kancelarii
prawnych. Obecnie i w niedalekiej przyszłości przed innymi graczami odpadowego rynku będą się piętrzyły jedynie
zagrożenia. – Prawdę mówiąc, znajdujecie się państwo
na polu minowym, na którym bardzo łatwo wejść na minę – ostrzegał zebranych Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. – Obecnie zastanawiamy się, kiedy będzie WPGO. Ale powinniśmy też myśleć
o tym, co stanie się w sytuacji, kiedy któryś z sądów administracyjnych stwierdzi nieważność uchwalonego planu. Wtedy znów wrócimy na początek drogi, czyli do momentu
gdzie nie było WPGO. Dochodzimy do dyskusji o charakterze systemowym: czy status RIPOK-a na pewno powinien
być przyznawany w drodze uchwały sejmiku wojewódzkiego – organu o charakterze niespecjalistycznym i politycznym, a nie w formie decyzji administracyjnej, mającej wymiar indywidualnego aktu administracyjnego. Tutaj warto
jednak dodać, że marszałkowie działają na podstawie przepisów, które nie są przez nich ustalone. Jeżeli na szczeblu
centralnym brak jest ostatecznego kształtu systemu, to nie
można oczekiwać, że uda się tę wizję wypracować
na szczeblu regionalnym.
Profesor Zbigniew Bukowski podzielił się również z zebranymi swoimi obawami co do stabilności wprowadzanego

a Piąty ogólnopolski Zjazd RIPOK cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Uczestniczyło w nim ponad 250 osób
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systemu. Według niego Krajowy Plan Gospodarki Odpadami nie daje żadnej gwarancji dla definicji RIPOK-a, granicom
regionów itd. – To wszystko można zmienić „od ręki”. Powierzyliśmy tak ogromną władzę w ręce sejmików, które de facto są bezkarne w tym zakresie. W żadnej innej dziedzinie ani
jeden tego typu organ nie ma tak szerokich kompetencji.
W kontekście aktualizacji WPGO nie można zapominać
o uruchomieniu nowej perspektywy finansowej dla przedsięwzięć w obszarze gospodarki odpadami. Wielu uczestników Zjazdu niemal zmroziła wiadomość, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z obszaru gospodarki odpadami zostaną przesunięte na inne dziedziny. Ten pesymistyczny wariant nie został jednak szerzej przedyskutowany podczas konferencji. Niemniej nie brakowało pytań
do dyrektora Jarosława Rolińskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o podejście reprezentowanej przez niego instytucji do tematu
wsparcia. – Czy NFOŚiGW przyzna dofinansowanie np.
na projekt budowy instalacji, jeśli ma świadomość, że
WPGO, które weszło w życie zostało zaskarżone, a procesy
trwają latami? – pytała mec. Anna Specht-Schampera
z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Dyrektor Roliński przyznał, że projekt otrzyma dofinansowanie, jeśli przedsięwzięcie będzie ujęte w planie. – Ale
mamy jeszcze coś takiego jak trwałość projektu. Jeśli w tym
czasie WPGO zostanie uchylony wyrokiem NSA czy WSA,
wówczas istnieje zagrożenie zwrotu dofinansowania. I nie-

ważne, czy z przyczyn zawinionych, czy nie. Tu chodzi
o niedotrzymanie zapisów w umowie. Nie będziemy działać
automatycznie, w takich wypadkach indywidualnie rozpatrzymy każdą sprawę, ale takie zagrożenie jest – ostrzegał.
Co zatem robić? Jak działać i czy w ogóle inwestować? Andrzej Krzyśków z firmy ProGeo zwrócił uwagę na modernizację instalacji: – Musimy spotykać się z recyklerami, rozmawiać z nimi, dowiadywać się, jakiego towaru oczekują
i pod tym kątem modernizować nasze instalacje. I pamiętajmy: to mają być efektywne, a nie efektowne obiekty. Do tych
wskazówek dołączył się również Marek Klimek z firmy Sutco Polska. W jego ocenie, w takich niepewnych sytuacjach
trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i ekonomią. – Warto zainwestować w rozwój selektywnej zbiórki i przetwarzanie surowców – dodał.
Uczestnicy tegorocznego Zjazdu mogli wziąć udział w wizytacji instalacji w Promniku, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach. Ten niedawno
przekazany do użytku obiekt odbiera odpady od ok. 385 tys.
mieszkańców. Zakład produkuje paliwo alternatywne, posiada instalację fermentacji beztlenowej z odzyskiem metanu, kompostowania dynamicznego i statycznego, odzysku
energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Maksymalna przepustowość instalacji sięga 120 tys. ton odpadów rocznie.
Kinga Gamańska,
Paweł Szadziewicz
Ekorum
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www.polecosystem.pl

Pol-Eco-System 2016 za nami
Targi Pol-Eco-System po raz kolejny udowodniły, że stanowią jedną z kluczowych imprez branży komunalnej. Choć tym razem wypadły w roku monachijskiego IFAT-u, ich organizatorzy stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu zdecydowana większość gości przybyłych
w dniach 11-14 października 2016 roku do MTP zarówno w charakterze wystawców, jak i zwiedzających była w pełni usatysfakcjonowana.
Wizyta na targach Pol-Eco-System to znakomita
okazja do oceny kondycji branży i poznania
szans jej rozwoju. Skorzystało z niej łącznie około 7.000 osób nie tylko z Polski, ale także między
innymi z Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii,
Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii czy Włoch.
O międzynarodowym charakterze imprezy świadczy też duża liczba wystawców zagranicznych – ich udział w ogólnej liczbie 482 firm, które
zdecydowały się zaprezentować w Poznaniu wyniósł aż 25%. Największą grupę stanowili wystawcy z Niemiec (27), Kanady (18) oraz z Austrii i Norwegii (po 7). Sześć firm reprezentowało Włochy,
po 4 Holandię i Szwajcarię.
Tegoroczna ekspozycja zlokalizowana w halach, jak
i na terenie zewnętrznym zajęła łącznie 23 tys. m2.
Znalazło się w niej ponad pięćdziesiąt nowości
i siedem absolutnych premier rynkowych. W stoiskach można było zobaczyć również jedenastu
laureatów konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na targach swoją ofertę prezentowały firmy wyspecjalizowane między
innymi w zakresie recyklingu, gospodarki komunalnej, energii odnawialnej, technologii ochrony środowiska, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, gospodarki wodno-ściekowej oraz produktów i usług dla samorządów.
Wielu przedstawicieli firm uczestniczących w targach podkreślało, że wystawia się tylko na Pol-Eco-System, bo impreza ta zapewnia możliwość
kontaktu z najszerszą i najbardziej różnorodną grupą zwiedzających. – Jesteśmy tu od wielu lat, bo
to najlepsza okazja do spotkania i bezpośrednich
rozmów z wieloma dostawcami i klientami – zaznaczyła w rozmowie z MTPTv Agnieszka Bax, wiceprezes firmy Bax Baumaschinen. W przeprowa-
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a Na targach Pol-Eco-System
widać cały przekrój maszyn
stosowanych w zakładach
przetwarzania odpadów

f Jak co roku na poznańskiej
imprezie nie mogło zabraknąć sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg

s Duża część maszyn i pojazdów była wystawiona na zewnątrz hal, co stwarzało
możliwość zaprezentowania
ich zalet podczas pracy

dzonych rozmowach wystawcy często akcentowali, że ich obecność na Pol-Eco-System związana
jest ze zdobywaniem nowych klientów. – W Poznaniu staramy się być każdego roku. Poszukujemy nowych odbiorców, bo budujemy coraz to nowocześniejsze instalacje. Jesteśmy tu, by pokazać, że nadążamy za nowoczesnymi trendami
na polskim rynku – mówił Dariusz Szyszka, menedżer projektu w Remondis Sp. z. o.o.
Tegoroczna edycja Pol-Eco-System stała się także miejscem spotkań przedstawicieli Ministerstwa
Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, najważniejszych izb i stowarzyszeń branżowych oraz delegacji z Indii, Austrii, Norwegii i Niemiec. Na targi
zawitali również włodarze miast i wsi, by dyskutować o najistotniejszych dla branży problemach.
Podczas niemal trzydziestu konferencji i seminariów omawiano zarówno tematykę finansowania
inwestycji, rozwiązań dla branży OZE oraz recyklingu i odpadów, jak i kwestie związane z budownictwem pasywnym, ochroną powietrza, go-
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a Podczas targów odbyło się wiele spotkań branżowych, paneli dyskusyjnych oraz
konferencji. Jedną z takich imprez była konferencja NFOŚiGW, na której poinformowano o wysokości środków krajowych i zagranicznych, z jakich do 2020 roku
będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorstwa, administracja państwowa,
instytucje publiczne, uczelnie, organizacje społeczne i pozarządowe

spodarki wodnej, rewitalizacji gruntów czy „smart” gminy.
Tegoroczną nowością były sesje Kongresu ENVICON odbywające się w ramach przestrzeni targowej Pol-Eco-System,
Forum RIPOK, aż trzy rodzaje spotkań kooperacyjnych oraz
Strefa Kariery wraz z częścią warsztatową dla szkół i uczelni
wyższych związanych profilowo z targami.
Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród zwiedzających
targi Pol-Eco-System, aż 70% respondentów przyjechało
do Poznania po raz kolejny. Jaki był powód ich wizyty? Głównie spotkania osobiste z firmami (ponad 87% odpowiedzi), poznanie oferty wystawców (73%), poszukiwanie wiedzy o rynku,
trendach oraz zapoznanie się z nowościami (56%). Zdecydowana większość gości, bo ponad 71%, reprezentowała sektor
usług, a przeszło 52% respondentów to osoby związane z sektorem komunalnym od ponad dziesięciu lat. Niemalże 81% respondentów zadeklarowało, że weźmie udział w przyszłorocznej edycji targów Pol-Eco-System, a 70% potwierdziło, że poleciliby poznańską wystawę swoim znajomym z branży.
Przyszłoroczna edycja Pol-Eco-System tradycyjnie odbędzie
się na jesieni. Organizatorzy już zapowiedzieli zmiany w formule targów, która w jeszcze większym stopniu byłaby odpowiedzią na oczekiwania uczestników wydarzenia, m.in. zakres tematyczny zostanie poszerzony o meliorację, ochronę przeciwpowodziową oraz gospodarkę wód podziemnych. Największą
zmianą jest jednak skrócenie imprezy o jeden dzień. W 2017
roku targi potrwają trzy dni – od 17 do 19 października.

a Znaczną część ekspozycji targów Pol-Eco-System podczas każdej edycji zajmują
nowoczesne rozwiązania przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów
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www.pronar.pl

Jedna hala to za mało!
Każdy kto odwiedził tegoroczne targi Pol-Eco-System nie mógł nie zauważyć ekspozycji firmy
Pronar, która do zaprezentowania swojej oferty dla branży komunalnej wynajęła całą halę. Mimo to nie zdołała pomieścić w niej wszystkich eksponatów i dlatego część z nich trafiła na zewnętrzny teren wystawienniczy.
Tegoroczne stoisko Pronar na targach Pol-Eco-System było zdecydowanie największe i zajęło
około trzech tysiący metrów kwadratowych. Dzięki
temu stworzyło szansę na pokazanie szerokiej
(choć nie całej) gamy produktów, ale miało także
wymiar symboliczny, odzwierciedlając wielkość firmy, zakres asortymentu i potencjał produkcyjny.
Ekspozycję podzielono na dwie części. Pierwsza
obejmowała maszyny recyklingowe, które znajdują też zastosowanie w sektorze budowlanym
(na przykład do recyklingu materiałów porozbiórkowych). W drugiej zgromadzono maszyny oraz
osprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg,
czyli między innymi zamiatania, koszenia rowów
i poboczy, odśnieżania i uszorstniania nawierzchni. Wiele urządzeń prezentowano razem z nośnikami innych producentów (ciągnik JCB Fastrac,
samochody ciężarowe MAN), podkreślając fakt,
że są to rozwiązania o uniwersalnej konstrukcji
nadające się do współpracy z różnymi maszynami i pojazdami każdej marki.
Kilka z zaprezentowanych produktów było całkowitymi nowościami. Za przykład może posłużyć mobilny przesiewacz bębnowy MPB 18.47g.
Ma on te same parametry użytkowe, co oferowana do tej pory maszyna MPB 18.47 (średnica
bębna roboczego 1,8 m, długość 4,7 m), ale jest
wyposażony w podwozie gąsienicowe. W tym
celu został nieco obniżony i ma zmienioną konstrukcję podajników, tak aby mógł być przewożony między różnymi miejscami pracy przy użyciu standardowej, 3-osiowej naczepy niskopodwoziowej. Maszyny tego typu na gąsienicach
zyskują coraz większe zainteresowanie wśród
klientów, ponieważ są bardzo stabilne podczas
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a Mobilny przesiewacz bębnowy Pronar MPB 18.47g
został zaprezentowany z nakładkami elastomerowymi
na gąsienice, które umożliwiają bezpieczne manewrowanie na posadzce, nawierzchni asfaltowej czy kostce brukowej
f Nowa zamiatarka czołowa
Pronar ZM-2300M jest wyposażona w boczne szczotki
usuwające zanieczyszczenia
z trudno dostępnych miejsc,
np. przy krawężnikach
s Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy Pronar MRW
2.1010 to zdobywca aż
dwóch Złotych Medali na tegorocznych targach Pol-Eco-System

pracy i łatwo nimi manewrować bez konieczności użycia innego pojazdu. W celu ochrony nawierzchni utwardzonych na gąsienice są zakładane nakładki elastomerowe.
Uwagę zwiedzających przykuwał też rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.1010, który otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także największą ilość głosów w plebiscycie Złoty Medal – Wybór Konsumentów. Jest
on przeznaczony do wstępnego przetwarzania
wszelkiego rodzaju materiałów, czyli: odpadów
komunalnych, budowlanych, palet, pozostałości
wycinki drzew, korzeni, materiałów wielkogabarytowych itp. W górnej części tej maszyny znajduje
się tzw. wanna, która w skuteczny sposób przyczynia się do polepszenia efektywności pracy
rozdrabniacza, jak również zwiększenia pojemności komory zasypowej. Jest ona podnoszona hydraulicznie i sterowana za pomocą pilota obsługiwanego z kabiny maszyny załadunkowej.

IMPREZY TARGOWE
Jeśli chodzi o sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg ciekawą nowością jest pług do odśnieżania PUL-S45 wyposażony w składany segment
o szerokości 70 cm, który na czas jazdy w normalnym ruchu ulicznym czy przez wąskie miejsca chowa się w obrysie urządzenia. Po jego rozłożeniu
całkowita szerokość pługa wynosi aż 4,5 metra.
Dodatkowo może on współpracować z pługiem
bocznym montowanym między osiami z boku pojazdu (do ramy podwozia). Jest on odchylany o 45
stopni i zwiększa szerokość odśnieżania o kolejne 2,5 metra. Tak „uzbrojona” ciężarówka znakomicie nadaje się
do skutecznego usuwania śniegu nie tylko
ze zwykłych dróg, ale
także autostrad a nawet lotnisk.
Na targach Pol-Eco-System można też było zobaczyć nową zamiatarkę ZM-2300M.
Zastosowano w niej
wiele ulepszeń, dzięki
którym praca z jej wykorzystaniem może być
jeszcze łatwiejsza i bardziej efektywna. Wśród
nich jest między innymi
mechanizm śrubowy
do regulacji wysokości
szczotki walcowej. Pozwala on na precyzyjne
ustawienie elementu
roboczego kompensujące zużycie włosia.
Z kolei zbiornik na zanieczyszczenia ma teraz uchylne dno, co
ułatwia przejeżdżanie
na przykład przez progi
zwalniające. W porównaniu do rozwiązania
z mocowaniem sztywnym, taka konstrukcja
nie
jest
narażona
na
uderzenia
od nierówności obsługiwanej nawierzchni
i tym samym zapewnia
większą trwałość całego urządzenia. Zamiatarka zaprezentowana na targach była wyposażona w dodatkowe
szczotki boczne, przeznaczone do usuwania
zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc,
np. przy krawężnikach
czy latarniach.

f Dodatkowy segment w pługu do odśnieżania Pronar
PUL-S45 jest rozkładany hydraulicznie i zwiększa szerokość pracy o 70 cm
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INWESTYCJE

www.pronar.pl

Inwestycja goni inwestycję
Dnia 30 grudnia 2016 roku w Siemiatyczach miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej firmy Pronar, gdzie na powierzchni 4,5 ha będą powstawały najnowocześniejsze maszyny
komunalne i recyklingowe. Inwestycja ma pomóc spółce z Narwi w dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach zbytu, nawet tak odległych jak Stany Zjednoczone, Argentyna czy Australia.
Firma podjęła w ostatnim roku kilka decyzji o dalszej rozbudowie swojej sieci fabryk. Obecnie liczba
placówek sięga już siedmiu. Każda z nich wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię, gwarantującą wysoką wydajność produkcji oraz jakość
wytwarzanych maszyn. Jednocześnie ciągle podwyższane są standardy dotyczące warunków pracy. Obecnie zatrudnienie w zakładach produkcyjnych firmy Pronar znajduje około dwa tysiące osób,
a w niedalekiej przyszłości planowany jest znaczny
wzrost liczby pracowników. Sprawia to że firma stała się liderem na lokalnym rynku pracy i w wymierny sposób przyczynia się do rozwoju regionu.
Oddział w Siemiatyczach rozpoczął produkcję w lutym 2012 roku i był odpowiedzią na ciągle rosnące
zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia komunalne. Oferta wykonywanych w tym miejscu wyrobów jest różnorodna i bardzo szeroka – liczy ponad 200 pozycji. Rozpoczyna się od prostych pługów do odśnieżania, a kończy na nowoczesnych
i skomplikowanych pod względem technologicznym maszynach do recyklingu, takich jak: mobilne
rozdrabniacze wolnoobrotowe i przesiewacze bębnowe. Popyt okazał się jednak znacznie większy niż
przewidywano i konieczna stała się dalsza rozbudowa siemiatyckiego zakładu. W grudniu 2015 roku rozpoczęto budowę nowej hali. Dużą część robót budowlanych wykonali pracownicy Pronaru,
którzy byli odpowiedzialni między innymi za podłączenie sieci elektrycznej, doprowadzenie wody czy
zadbanie o system ogrzewania. Poczynione inwestycje powiększą dotychczasową powierzchnię
produkcyjną niemal dwukrotnie – o dodatkowe 21
tys. m2. Całkowita zaś przestrzeń jaką zajmie fabryka wyniesie aż 49 tys. m2, gdzie wytwarzane są maszyny i komponenty do maszyn recyklingowych
o masie do 60 ton. W nowej placówce sięgnięto
po pionierskie rozwiązania technologiczne, które
pozwalają na osiągnięcie niemożliwych nigdy
wcześniej efektów. Dzięki np. innowacyjnym wycinarkom laserowym można precyzyjnie wykonać
detale do 25 mm grubości i maksymalnym formacie 2.000x6.000 mm, a zastosowanie nowoczesnych wypalarek plazmowych umożliwia wycinanie
jakościowe blach aż do 70 mm. Nowością jest także wykorzystanie słupowysięgnika, stanowiącego
zautomatyzowane stanowisko do spawania sit bębnowych na potrzeby przesiewaczy.
Nie jest to jednak jedyna inwestycja, którą firma
zrealizowała w ostatnim czasie. W 2016 roku
do użytku została oddana całkowicie nowa fabryka
w Hajnówce, gdzie na obszarze ponad 18 tys. m2
12 Pośrednik Komunalny

a Po rozbudowie całkowita powierzchnia fabryki w Siemiatyczach wyniesie 118.369 m2,
a samych tylko hal produkcyjnych 48.000 m2
f Podczas uroczystego otwarcia
nowej hali w Siemiatyczach
w przecięciu wstęgi wzięli
udział prezes Pronaru Sergiusz
Martyniuk, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy
Leszczyński, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, biskup Antoni Dydycz, biskup siemiatycki Jerzy, minister rolnictwa
Krzysztof Jurgiel oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski

Po zakończeniu prowadzonych inwestycji, łączna powierzchnia hal produkcyjnych we wszystkich
siedmiu fabrykach
Pronaru wyniesie 210
tysięcy m2

hal fabrycznych wytwarzane będą komponenty
układów jezdnych i przeniesienia napędu. Inwestycje poczyniono również w oddziale firmy w Narewce, który został powiększony niemal dwukrotnie – z prawie 15 do 27 tys. m2. Pozwoliło to
usprawnić produkcję oraz zwiększyć liczbę wytwarzanych maszyn oraz tarcz do kół.
Łączna powierzchnia hal produkcyjnych wszystkich siedmiu fabryk Pronaru po zakończeniu prowadzonych inwestycji wyniesie 210 tys. m2. Z nowej inwestycji cieszą się również mieszkańcy Siemiatycz, którzy widzą w niej szansę na zerwanie
z pewną stagnacją panującą w mieście. Błyskawiczny rozwój firmy staje się impulsem do rozwoju
gospodarczego całego regionu, a praca w Pronarze dla wielu mieszkańców może stać się alternatywą do emigracji za granicę. Do tej pory w oddziale w Siemiatyczach zatrudnionych było 170 osób.
Po uruchomieniu produkcji w nowej hali zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie do 250. Szanse na znalezienie zatrudnienia mają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale także osoby, które
do tej pory nie miały szansy na zdobycie doświadczenia zawodowego. Firma organizuje dla nowozatrudnionych wewnętrzne szkolenia, na których
można zapoznać się z podstawowymi zasadami
pracy oraz zdobyć niezbędne umiejętności.

IMPREZY TARGOWE

www.agrex-eco.pl

Agrex-Eco na targach Pol-Eco-System 2016
Na poprzednich edycjach targów Pol-Eco-System firma Agrex-Eco prezentowała kompletne maszyny. Tym razem postanowiono skoncentrować się na mniejszych jednostkach o unikatowych
możliwościach oraz komponentach pełniących kluczową rolę w sztandarowych produktach.
Na początku 2016 roku firma Agrex-Eco została autoryzowanym przedstawicielem niemieckiej firmy
Trennso-Technik, wyspecjalizowanej w opracowywaniu i produkcji maszyn pozwalających na skuteczne odseparowanie frakcji mineralnych, na przykład
odłamków szkła od kompostu. Stanowią one bowiem najbardziej kłopotliwe zanieczyszczenie kompostu uniemożliwiające zastosowanie go w ogrodnictwie i rolnictwie, a dotychczas wykorzystywane
technologie wydzielania folii i kamieni nie nadają się
do odseparowywania szkła. Niedawno minione targi
Pol-Eco-System były znakomitą okazją do prezentacji unikatowego rozwiązania szerszej publiczności
w ramach Klubu Premier. Stół separacyjny zaproponowany przez Trennso-Technik zapewnia prawie
stuprocentową skuteczność. Zasadniczą jego część
stanowi sito wibracyjne o regulowanym kącie nachylenia, przez które od dołu jest wdmuchiwane powietrze. Sprawia to, że cięższe frakcje przenoszone są
w górę sita, a lżejsze w dół. Częstotliwość drgań elementu separacyjnego jest łatwo regulowana w zależności od przetwarzanego materiału. Strumień powietrza poprocesowego może być oczyszczany
przez zainstalowany system filtrujący, a następnie
z powrotem kierowany do maszyny, skutecznie
ograniczając stopień zapylenia w jej otoczeniu.
W górnej części stołu można zainstalować przenośnik taśmowy lub ślimakowy, gwarantujący stały dopływ materiału przeznaczonego do separacji.
Agrex-Eco przygotowała też po raz pierwszy
w swoim stoisku tzw. ściankę 3D, na której
umieszczono innowacyjne części oferowanych
maszyn. Wśród nich były np. elementy stosowane w przesiewaczu gwiaździstym Multistar, tworzące opatentowany system Clean Star do czyszczenia pokładów przesiewających.
Na ściance ekspozycyjnej znalazły się też elementy
robocze z uniwersalnego rozdrabniacza łańcuchowego cross-flow QZ firmy Andritz. Mają one postać
łańcuchów zakończonych specjalnymi końcówka-

f Pojedynczy stół separacyjny
Trennso-Technik ma wydajność 1-1,5 tony na godzinę.
Częstotliwość drgań wibracji może być regulowana
również podczas pracy

s Dzięki pokryciu węglikiem
wolframu końcówek elementów roboczych stosowanych w rozdrabniaczu
łańcuchowym cross-flow
QZ firmy Andritz, ich trwałość w porównaniu ze standardowymi narzędziami tego typu jest nawet trzykrotnie większa

d Jednym z elementów zaprezentowanych na ściance 3D
były maty poliuretanowe stosowane w przesiewaczach
Bivitec (u dołu z prawej strony). Charakteryzują się one
długą żywotnością, a także
prostym montażem i demontażem, ułatwiającym wykorzystanie maszyny do przesiewania różnych materiałów

mi, które podczas pracy uderzają z wielką siłą w materiał poddawany rozdrabnianiu. Końcówki te są wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości i dodatkowo zabezpieczone węglikiem wolframu, który ze
względu na swoją twardość jest stosowany m.in.
w narzędziach tnących czy łożyskach. Firma Andritz
oferuje wiele rodzajów końcówek, odpowiednio
przystosowanych do różnych materiałów.
W 2016 roku do gamy maszyn oferowanych przez
Agrex-Eco dołączyły też urządzenia austriackiej
firmy Binder+Co AG. Słynie ona m.in. z produkcji
sit typu „flip flop” oraz wibracyjnych Bivitec o dużej selektywności, przeznaczonych do separacji
trudno przesiewalnych, bardzo drobnych materiałów sypkich, a także wilgotnych, łodygowatych,
o strukturze liściastej czy sfilcowanych, które zatykają powierzchnie robocze tradycyjnych maszyn
tego typu. Sita Bivitec wykorzystują do przesiewania zjawisko rezonansu oraz elastyczne poliuretanowe maty przesiewające dobrane do konkretnych zastosowań. Kilka z nich zaprezentowano
na targach Pol-Eco-System. W podstawowej ofercie jest ich sześć i są one oznaczone różnymi kolorami. Firma jest jednak w stanie dostarczyć te
elementy w wykonaniach niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
W tegorocznym stoisku Agrex-Eco można również
było przyjrzeć się z bliska nowym nożom grzebieniowym stosowanym w rozrywarce do worków
Matthiessen, jak również innowacyjnym dwustronnym narzędziom roboczym wykorzystywanym we
wszystkich modelach przerzucarek Komptech.
Pośrednik Komunalny
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www.24m.pl

Monitoring wizyjny w pojazdach
– nowy wymiar bezpieczeństwa
Firma Protel (znana jako 24m.pl – jest to też adres jej strony internetowej) działa od osiemnastu lat i jest jednym z liderów branży systemów telewizji przemysłowej w Polsce. Od kilku lat
prężnie rozwija dział monitoringu mobilnego do pojazdów, który cieszy się coraz większym
zainteresowaniem branży komunalnej.
Systemy oferowane przez 24m.pl zostały docenione przez kilkadziesiąt zakładów oczyszczania
miasta w całej Polsce, między innymi w Świdnicy, Jaworze, Chorzowie, Szczecinie, Kaliszu, czy
Krotoszynie. Aktualnie w systemy monitoringu
mobilnego wyposażonych jest już ponad 300 pojazdów komunalnych w naszym kraju! Skłoniło
to firmę 24m.pl do zaprezentowania swoich produktów szerszej publiczności i tym samym – po raz pierwszy – wzięcia udziału w poznańskich targach Pol-Eco-System. Odwiedzając jej stoisko można było zapoznać się z różnymi wersjami mobilnego monitoringu wizyjnego oraz komponentami wchodzącymi w skład
poszczególnych rozwiązań.
Tym, co wyróżnia systemy monitoringu mobilnego oferowane przez 24m.pl na tle konkurencyjnych produktów, jest duża funkcjonalność sieciowa. Rejestratory umożliwiają nie tylko podgląd
obrazu z podłączonych kamer „na żywo” za pośrednictwem sieci GSM, ale także pozwalają
na odczyt danych z modułu GPS. Dzięki sprzętowi z 24m.pl można obejrzeć materiał video z kamer „na żywo”, sprawdzić na mapie aktualną pozycję pojazdu oraz zweryfikować jego prędkość.
A wszystko to zdalnie, w siedzibie firmy klienta.
Co ważne, oprócz podglądu, serwer prowadzi
również zapis pełnych danych video i GPS przekazywanych z pojazdów, dzięki czemu klient zyskuje niepodważalny materiał dowodowy na wypadek wszelkiego rodzaju reklamacji ze strony
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f Do wyboru jest kilka kamer,
które różnią się na przykład
rozdzielczością czy przetwornikami. Ekran o przekątnej siedmiu cali może wyświetlać obraz z jednej kamery lub ze wszystkich jednocześnie

s Wśród nabywców rozwiązań do mobilnego monitoringu wizyjnego coraz większą grupę stanowią przedsiębiorstwa z branży komunalnej, dlatego oferująca je
firma 24m.pl podjęła decyzję o zaprezentowaniu swoich systemów na targach
Pol-Eco-System

gmin czy mieszkańców. Nagrania mogą być przechowywane na serwerze w firmie komunalnej nawet przez kilka miesięcy! Systemy monitoringu
wizyjnego oferowane przez 24m.pl mają znaczenie dowodowe także na wypadek zdarzeń drogowych, jak również pozwalają na weryfikację jakości pracy pracowników firm komunalnych.
Wszystko to pozwala na dokonanie optymalizacji
kosztów i umożliwia uzyskanie dużych oszczędności, o czym przekonali się dotychczasowi klienci firmy Protel.
Warto podkreślić fakt, że system monitoringu mobilnego od 24m.pl bazuje na mapach Google
Maps, które są niezwykle dokładne, a zarazem
proste w obsłudze. Ciekawą funkcjonalnością dostępną w oprogramowaniu jest możliwość odtwarzania trasy z wybranego przedziału czasowego,
dzięki czemu w szybki sposób można uzyskać
szczegółowy raport z pracy śmieciarki wraz z zaznaczeniem postojów oraz prędkości. W połączeniu z materiałem video z kamer zapewnia to nie
tylko materiał dowodowy na wypadek spornych
sytuacji, ale również pozwala na poprawę efektywności pracy pracowników firm komunalnych.
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym
w prezentowanych rejestratorach mobilnych jest
możliwość zdalnej archiwizacji nagrań za pomocą sieci WiFi. Każdy pojazd wjeżdżający na bazę
jest identyfikowany po numerze rejestracyjnym,

IMPREZY TARGOWE
po czym rozpoczyna się zgrywanie plików z nagraniami. Dzięki tej technologii użytkowanie systemu jest wygodne i bezobsługowe, dane są archiwizowane, a dostęp do nich natychmiastowy
z każdego autoryzowanego komputera. Aby
usprawnić proces archiwizacji, system pobiera jedynie najnowsze pliki.
Systemy oferowane przez 24m.pl oparte są o wysokiej jakości, wstrząso- i pyłoodporne, wyposażone w czujnik przeciążeń rejestratory video. Co
ważne, dzięki możliwości zasilania napięciem
z przedziału 9-36V ryzyko uszkodzenia w wyniku
skoków napięcia występujących w pojazdach zostało zniwelowane niemalże do zera. Zaletą proponowanych modeli jest także zapis obrazu
na kartach SD o wysokiej pojemności (do 128 GB
każda), które pozwalają na uzyskanie przestrzeni
magazynowej porównywalnej do dysków twardych, a jednocześnie gwarantują stabilną pracę
niezależnie od warunków pogodowych. System
„widzi” je jako pojedynczy dysk z dwoma partycjami. Podczas zapisywania danych jest stosowana kompresja H264, co oznacza rejestrację obrazu tylko w przypadku, gdy zachodzą na nim
zmiany. Jeśli jest on statyczny, bo np. pojazd zatrzymał się i nic się przed nim nie dzieje, następuje rzadsze odświeżanie obrazu i tym samym
mniejsze wykorzystanie pamięci. Przy standardowym użytkowaniu systemu 256 GB pamięci z łatwością wystarcza na 10-14 dni, w których praca
obywa się przez 8-12 godzin.

a W każdym wariancie funkcjonalnym zasadniczym elementem systemu monitoringu wizyjnego jest rejestrator,
w którym gromadzone dane
są zapisywane na dwóch
kartach SD

Firma Protel oferuje kompleksowe usługi wdrożenia systemu monitoringu mobilnego począwszy
od wybrania odpowiednich modeli kamer i rejestratorów dopasowanych do potrzeb i wymagań
klienta, poprzez instalację i wdrożenie, a kończąc
na pełnym przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi. Co ważne, oprogramowanie klienckie służące do zarządzania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego jest intuicyjne i polskojęzyczne, w związku z czym z jego obsługą nie będą
miały problemów nawet osoby, które do tej pory
nie zajmowały się monitoringiem.
Goście targów Pol-Eco-System docenili szczególnie możliwość podglądu materiału video i GPS
w czasie rzeczywistym, zauważając, że jest to
funkcjonalność niedostępna u konkurencji, a niezwykle istotna w codziennej pracy każdego zakładu oczyszczania miasta.

f W Polsce dominuje najbardziej rozbudowany wariant
funkcjonalny monitoringu wizyjnego oferowanego przez
firmę 24m.pl, ponieważ
umożliwia stały i pełny nadzór całej floty. Dostarczane
oprogramowanie
bazuje
na mapach Google Maps,
które są powszechnie znane, często aktualizowane
i łatwo z nich korzystać
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www.b-m.pl

Ładowarka Cat 926M w ENERIS Surowce

Trafienie do nowej siedziby zakładu Grupy ENERIS, ENERIS Ekologiczne Centrum
Utylizacji Sp. z o.o., nie było łatwe. Firma przenosi się z poprzedniej lokalizacji i dopiero
za kilka dni będzie miała zainstalowane tablice informacyjne. Przemysłowa strefa wrocławskich Żernik to dziesiątki firm, podobna liczba budynków i wiodąca specjalność – usługi komunalne – nie ułatwiały zadania. Na szczęście z jednej z hal wyjechał
Cat 926M z ładunkiem makulatury – o niego nam chodzi, jesteśmy na miejscu.
Grupa ENERIS to polskie grono wyspecjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych, podzielonych na dywizje: ENERIS Woda, ENERIS Surowce i ENERIS Energia. Nowy adres wrocławskiego
zakładu ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji
jeszcze nie zapisał się w pamięci klientów i sąsiadów przedsiębiorstwa. Dopiero kilka tygodni temu zakończyła się przeprowadzka z ulicy Robotniczej leżącej niemal w centrum miasta. – To nie
jest pachnący biznes – wyjaśnia Tomasz Bilski,
dyrektor zarządzający. – Tutaj nikomu nie przeszkadzamy i mamy lepsze warunki pracy – dodaje. Przy ulicy Jerzmanowskiej firma ENERIS ECU
z pomocą 10 pracowników przetwarza odpady
przemysłowe, takie jak papier, karton, tworzywa
sztuczne poprzez sortowanie, odzysk i belowanie. Dostarczony materiał pochodzi najczęściej
od firm i instytucji samorządowych, a także z procesu selektywnej zbiórki. Nie są przetwarzane

a Ładowarka
Cat
926M
przy „papierkowej” robocie
w zasiekach. Oprócz pryzmowania maszyna zajmuje
się jeszcze transportem,
magazynowaniem i załadunkiem surowców wtórnych
na pojazdy ciężarowe

a Ładowarka posiada zdalną
łączność z serwisem. – Ten
system jest bardzo przydatny, bo może zapobiec awarii, a tym samym kłopotliwym
przestojom i zbędnym kosztom – opowiada Tomasz Bilski, dyrektor zarządzający
w zakładzie ENERIS

d Nigdy do końca nie wiadomo, co znajduje się w odpadach, dlatego przód kabiny
został wyposażony w kratownicowe zabezpieczenia
szyby i reflektorów
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zmieszane odpady komunalne. Nic dziwnego, że
ładowarka kołowa Cat 926M Long Lift „zatrudniona” w lutym 2016 roku wygląda jak nowa. Nieobecność najbardziej brudzącej frakcji wyczuwalna jest także w powietrzu, które pachnie papierem. Maszyna została wybrana w procesie wewnętrznego konkursu zorganizowanego przez dział
zakupów grupy ENERIS. Nie zdecydowano się jednak na zakup maszyny, ale na jej wynajem w ramach usługi Cat Rental. – Maszynę wynajęliśmy
na 222 godziny miesięcznie. Po przekroczeniu tego
czasu do pewnego limitu nie ponosimy opłat – mówi kierownik Andrzej Włodarczyk. – Z uwagi na fakt,
że to maszyna wynajmowana, cała opieka serwisowa jest po stronie wynajmującego – dodaje. Obecnie ładowarka przepracowała już 1.700 godzin i co
najważniejsze – bezawaryjnie. Czas zobaczyć maszynę w akcji.
Zastaliśmy ją przy pryzmowaniu odpadów papierowych w boksach. Cicha, czysta i zwinna – jak kot
przechadzający się po fabrycznej hali. Model 926M
Waste Handler High Lift jest stworzony do takiej
pracy. Razem z łyżką o pojemności 3,5 m3 oraz
chwytakiem do bel wykonuje wszystkie niezbędne procesy technologiczne w oddziale: pryzmowanie, podgarnianie, sztaplowanie bel i załadunek ich na ciężarówki. Silnik Cat C7.1 ACERT
o mocy 142 KM (106 kW) wydaje się nudzić
przy pracy, ale ładowarka nie jest jeszcze w pełni
wykorzystana. Wraz z rozwojem placówki już
wkrótce przybędzie jej zadań. Zużycie paliwa
na poziomie 6-7 l/h było deklarowane przez dostawcę maszyny firmę Bergerat Monnoyeur i takim okazało się w rzeczywistości. Bezobsługowy

MASZYNY KOMUNALNE
moduł oczyszczania spalin pomaga uniknąć
przerw w cyklach roboczych. Operator ma możliwość wyboru standardowego trybu pracy, co
zmniejsza maksymalną prędkość obrotową silnika do 1.600 obr./min, lecz nie powoduje obniżenia wydajności oraz skutkuje oszczędnością paliwa w zakresie 5-10%.
Jak sprawuje się „kicia”? Zarówno operator jak
i personel zarządzający są z niej bardzo zadowoleni. Kilkakrotnie dało się usłyszeć pozytywne opinie pod adresem automatycznej łączności ze
znajdującym się w pobliskiej Nowej Wsi Wrocławskiej serwisem Bergerat Monnoyeur. Maszyna
bez angażowania operatora komunikuje się
z warsztatem, który w razie nieprawidłowości telefonuje do użytkownika. Zdarzało się, że operator w trakcie pracy nie zauważył ostrzegawczego
komunikatu, a system łączności serwisowej zaalarmował placówkę. – System umożliwia także
wyprzedzenie pewnych awarii – dodaje Tomasz
Bilski. – Dzięki temu możemy zaplanować przeglądy, konserwacje czy nawet naprawy w terminie,
który najbardziej nam odpowiada. Ponadto
w przypadku poważniejszej awarii dostawca zobowiązany jest dostarczyć maszynę zastępczą
o podobnych parametrach. Stała rata za wynajem, limit roboczogodzin oraz błyskawicznie działający serwis pozwalają użytkownikowi koncentrować się na swojej pracy. Dzięki takim połączonym usługom można wprowadzić w przedsiębiorstwie reżimy finansowe i lepiej zarządzać przepływem środków.
Z ładowarki Cat 926M zadowolenia nie kryje operator Adam Bobrek: – Pracowałem już na różnych
maszynach, ale ta jest najwygodniejsza. Ma cichą,
dobrze wyposażoną kabinę, w której znajduje się
m.in. układ klimatyzacji, ogrzewanie tylnej szyby
i zewnętrznych lusterek, a sterowanie osprzętem
odbywa się za pomocą ergonomicznego joysticka. Kabina jest odpowiednio uszczelniona, dzięki
czemu nie przedostają się do niej drobne, lotne
zanieczyszczenia. Maszyna została wyposażona
w układ centralnego smarowania. W ten sposób
codzienna obsługa ładowarki jest łatwiejsza, zajmuje mniej czasu i co najważniejsze można mieć
pewność, że wszystkie newralgiczne punkty są
odpowiednio konserwowane.

a Wydłużone ramię Long Lift
w szczególności przydaje
się przy sztaplowaniu i załadunku bel na ciężarówki

f Ładowarka Cat 926M pracuje w zakładzie ENERIS z kilkoma narzędziami roboczymi. Ich zmiana nie jest jednak ani trudna, operator
dokonuje jej błyskawicznie

a – Cała opieka serwisowa
jest po stronie wynajmującego – podkreśla kierownik
Andrzej Włodarczyk. Dzięki
temu zakład koncentruje się
na swojej specjalności,
a nie na czynnościach serwisowych – oczywiście poza obsługą codzienną

d Pomimo dość czystych warunków pracy zdecydowano
się na układ centralnego
smarowania. Pył papierowy
jest mniej szkodliwy niż np.
kamienny, ale jako drobniejszy wnika głębiej

Chociaż przemieszczane przez maszynę odpady są mniej „groźne” niż odpady gabarytowe,
zastosowano solidną kratę czołową chroniącą
przednią szybę. Zawsze może się bowiem zdarzyć jakieś ciężkie i twarde „ciało obce” w ścinkach papieru mogące wypaść z łyżki wprost
na kabinę. Ładowarka w 95% czasu pracy porusza się po twardej nawierzchni betonowej i chociaż jest ona czysta to zdecydowano się na trwałe opony pełne marki Michelin Xmined2 typu L5
o rozmiarze 20,5R25 – również z uwagi na ewentualne „niespodzianki” w przetwarzanych surowcach. Zdaniem dyrektora zarządzającego
do pełnej wszechstronności ładowarki przydałyby się jeszcze widły paletowe, ale czas pokaże,
czy wielkość i rodzaj zadań nie wymusi zastosowania wózka widłowego.
Obecnie w nowej siedzibie trwają ostatnie prace
„poprzeprowadzkowe”, ale przetwórstwo pracuje już pełną parą. Planowane jest uruchomienie
drugiej zmiany, gdyż strumień odpadów wzrasta.
Jaka przyszłość czeka ładowarkę? – W tej chwili
mamy umowę na trzy lata wynajmu z Bergerat
Monnoyeur, więc będziemy ją użytkować przynajmniej przez ten okres. Jeżeli wszystko będzie
w porządku, pewnie przedłużymy umowę – podsumowuje dyrektor zarządzający.
Pośrednik Komunalny
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Gigant i dwie nowości
Interhandler – wyłączny autoryzowany dystrybutor produktów marki JCB w Polsce – dysponuje szeroką gamą maszyn, które znakomicie sprawdzają się w szeroko pojętej branży komunalnej. Największą popularnością cieszą się wykorzystywane w wielu zakładach przetwarzania
odpadów ładowarki przegubowe i teleskopowe, dlatego ekspozycję toruńskiej firmy na targach Pol-Eco-System zdominował sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg, lotnisk, zieleni oraz terenów użyteczności publicznej.
Wewnątrz hali, którą zdominowała firma Pronar zaprezentowano gigantyczny ciągnik JCB Fastrac 4220. Ma on jednakowe koła na obu osiach
i wszystkie są skrętne. Podobnie jak w ładowarkach teleskopowych, operator może wybrać jeden
z trzech trybów pracy układu kierowniczego.
Oprócz podstawowego, w którym skręcają się koła tylko przedniej osi, jest również dostępny tryb
ze wszystkimi kołami skręcanymi w tę samą stronę oraz tryb, w którym koła przedniej i tylnej osi
skręcają się w przeciwną stronę. W ciągniku zastosowano silnik Sisu Power o pojemności 6,6 dm3,
osiągający moc 208 KM. Napęd jest przenoszony
na obie osie za pośrednictwem przekładni bezstopniowej (CVT). JCB Fastrac może poruszać się
z prędkością nawet 70 km/h. To zasługa nie tylko
wydajnego silnika i układu przeniesienia napędu,
ale także pełnego zawieszenia obu osi z amortyzatorami, drążkami prowadzącymi i stabilizatorami. Zapewnia ono odpowiednią przyczepność pojazdu, a także wyższy komfort pracy kierowcy.
W Fastracu jest stosowany tylny i przedni TUZ
z WOM o maksymalnym udźwigu wynoszącym
odpowiednio 7.000/3.500 kg (dla modelu 4220).
Układ hydrauliczny zasila pompa wielotłoczkowa
o wydajności do 148 l/min. Wysokie osiągi oraz
możliwość zainstalowania wielu dodatkowych
przyłączy hydraulicznych sprawiają, że ciągnik ten
jest w stanie pełnić funkcję uniwersalnego nośnika narzędzi. W przypadku branży komunalnej znakomicie sprawdza się z kosiarkami wysięgnikowymi, posypywarkami, pługami wirnikowymi, lemieszowymi czy lemieszowymi wielosegmentowymi
dla skutecznego usuwania śniegu z powierzchni
autostrad i lotnisk. Będzie też idealny do rębaków
oraz ciągnikowych przerzucarek do kompostu.
Na targach Pol-Eco-System można też było zobaczyć całkowicie nową koparkę kołową JCB Hydradig. Jest ona odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy, w których coraz bardziej znaczącą
część stanowią ruchliwe drogi oraz miasta z gęstą zabudową. W takich sytuacjach potrzebna jest
zwrotna, wielofunkcyjna maszyna o kompaktowej
budowie, ale zapewniająca osiągi pozwalające
na swobodne wykonywanie różnych zadań. Oczekiwania te doskonale spełnia koparka Hydradig.
Ma ona unikatową konstrukcję wzorowaną na ładowarkach teleskopowych Loadall, w której silnik,
pompa hydrauliczna i zbiornik paliwa są umieszczone w podwoziu. Dzięki temu rozmiary nadwo18 Pośrednik Komunalny

a Na targach Pol-Eco-System
ciągnik JCB Fastrac 4220
został zaprezentowany z nowego typu zamiatarką Pronar ZM-2300M

a Tylny TUZ ciągnika JCB
Fastrac zapewnia udźwig
wynoszący nawet siedem ton

f Koparka Hydradig ma nisko
położony środek ciężkości,
co przekłada się na wysoką
stabilność maszyny oraz
udźwig na maksymalnym
wysięgu równy niemal tonę.
Obrót nadwozia jest nieograniczony w obie strony

zia są ograniczone do minimum, a ponadto zostało ono tak ukształtowane, że zapewnia idealny widok na najbliższe otoczenie maszyny. Taka zaleta
jest kluczowa nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także łatwości manewrowania w ciasnej
zabudowie. W przeciskaniu się między przeszkodami pomaga skręt kół obu osi z trzema trybami
pracy układu kierowniczego.
Hydrostatyczny napęd wszystkich kół rozszerza
zastosowanie nowej koparki w trudnych warunkach terenowych, a także pozwala na swobodne
ciągnięcie 3,5-tonowej przyczepki, przydatnej np.
do przewozu dodatkowego osprzętu. Może się
ona poruszać z maksymalną prędkością do 40
km/h, regulowaną precyzyjnie i bezstopniowo
w całym zakresie. Szybszej jeździe sprzyja jednakowy rozkład masy między przednią i tylną osią,
stosunkowo duży rozstaw osi wynoszący 2,65 m,
a także oferowany w ramach wyposażenia dodatkowego system amortyzacji wysięgnika JCB SRS.

MASZYNY KOMUNALNE
W nowej koparce pracuje sprawdzony, 4-cylindrowy silnik JCB EcoMAX o pojemności 4,4 dm3 i mocy 81 kW (108 KM). Zgodność z normami emisji
spalin Tier 4 Interim/Stage IIIB osiągnięto bez zastosowania filtra cząstek stałych. Nisko zamontowana (z prawej strony) jednostka napędowa sprawia, że środek ciężkości maszyny nie przekracza 1,5 metra, a więc znajduje się znacznie niżej,
niż w standardowych koparkach o masie eksploatacyjnej 10 ton oferowanych przez konkurencję.
W Poznaniu koparka została zaprezentowana
z czterotarczową piłą do cięcia gałęzi Pronar
GP 200, ale w jej miejsce można też zastosować
inny osprzęt, jak np. głowice koszące, łyżki trapezowe czy chwytaki do sortowania odpadów.
Inną nowością prezentowaną na Pol-Eco-System
była koparko-ładowarka JCB 5CX Waste Master.

f Przednie podpory zintegrowane z łyżką ładowarkową
w modelu 5CX Waste Master
umożliwiają równoległe, wysokie podniesienie maszyny, gwarantując lepszą widoczność wnętrza kontenera oraz łatwiejsze operowanie ładunkiem

d Z prawej strony koparko-ładowarki JCB 5CX Waste Master jest zamontowana teleskopowana drabinka, która
umożliwia bezpieczne wyjście i wejście do kabiny
operatora , nawet wtedy gdy
maszyna jest podniesiona

Jest ona wyposażona m.in. w łyżkę ładowarkową
z tzw. dociskiem, który ułatwia załadunek i transport materiałów gabarytowych o nieregularnych
kształtach, np. opakowań kartonowych czy palet.
Łyżka ta ma również zintegrowane hydraulicznie
teleskopowane podpory umożliwiające – razem
z wyższymi podporami tylnymi – podniesienie
maszyny na wysokość gwarantującą łatwą obsługę kontenera. W tym samym celu wydłużono teleskopowane ramię osprzętu koparkowego. Tylne narzędzie robocze stanowi łyżka dzielona, pełniąca jednocześnie funkcję praktycznego chwytaka. Atrakcyjność modelu zwiększają koła tej samej wielkości na obu osiach i trzy tryby pracy
układu kierowniczego. Nowa maszyna idealnie
nadaje się do zakładów recyklingu, stacji przeładunkowych, sortowni czy zakładów wyspecjalizowanych w przetwarzaniu odpadów.
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Imog wierny marce Case
Belgijska firma Imog należąca do sektora komunalnego od ponad 20 lat wykorzystuje w swojej
działalności ładowarki kołowe wyłącznie marki Case. Wszystkie maszyny pracują w bardzo trudnych warunkach przez całą dobę, a możliwość jakichkolwiek ich przestojów jest wykluczona.

Firma Imog obsługuje w zakresie gospodarki
odpadami jedenaście gmin na terenie Zachodniej Flandrii. W swojej działalności kładzie nacisk
na odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i stara się krzewić tę postawę wśród społeczności, dla której pracuje. Zachęca do zmniejszenia powstawania odpadów u źródła, maksymalnego odzyskiwania surowców nadających
się do powtórnego użycia i korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Imog dysponuje dwoma zakładami. W Imog Moen
przetwarza odpady do kompostowania, sortuje odpady wielkogabarytowe i prowadzi składowisko, natomiast Imog Harelbeke zajmuje się odpadami opakowaniowymi (metalowymi, tworzywowymi i po napojach), makulaturą oraz kartonami. Warunki panujące w obu placówkach i materiały, z którymi trzeba
pracować wymagają stosowania wytrzymałych i niezawodnych maszyn, zdolnych do wytężonej i ciągłej
eksploatacji przez siedem dni w tygodniu. Z tego
względu firma Imog regularnie odmładza flotę wykorzystywanego sprzętu, maksymalizując jego wydajność. W przypadku ładowarek kołowych od dwudziestu lat zawsze są nimi maszyny marki Case. Przez
ostatnie dwa lata flota została uzupełniona o pięć nowych jednostek: trzy modele 821F i dwa 1021F.
W obu zakładach Imog odpowiadają one za obsługę
samochodów ciężarowych i załadunek różnego rodzaju odpadów na linie technologiczne.
Jeroen De Craemere, odpowiedzialny m.in. za zakupy maszyn w firmie Imog wyjaśnia dlaczego jest
wierny marce Case: – Potrzebujemy ładowarek
o dużych osiągach, ale zapewniających tak niskie
zużycie paliwa, jak to tylko możliwe. Z drugiej strony oczekujemy od nich znakomitej widoczności,
ponieważ funkcjonują w bardzo ruchliwym środowisku. Maszyny Case spełniają te wymagania,
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a Firma Imog od z górą dwudziestu lat jest wiernym użytkownikiem ładowarek Case.
Ostatnio zakupiła pięć takich
maszyn – trzy modele 821F
oraz dwa 1021F

a Nowo zakupione ładowarki
kołowe Case serii F są doposażone między innymi w kratownicowe zabezpieczenie
szyby czołowej

a operatorzy są zadowoleni, że mogą pracować
w tak komfortowych kabinach.
Ładowarki kołowe Case serii F znakomicie nadają
się do zastosowań w szeroko rozumianej gospodarce odpadami nie tylko dzięki dużej wydajności
i niezawodności, ale także ze względu na zastosowany układ oczyszczania spalin. Spełnia on aktualnie obowiązujące normy emisji zanieczyszczeń
jedynie poprzez technologię Hi-eSCR, a więc bez
recyrkulacji spalin (EGR) i filtra cząstek stałych.
Przy pracy z suchymi odpadami w dużym zapyleniu, jak na przykład zrębkami drzewnymi ma to
bardzo duże znaczenie, ponieważ temperatura
układu wydechowego jest 200°C niższa w porównaniu do systemu korzystającego z filtra DPF wymagającego aktywnej regeneracji. Innym praktycznym rozwiązaniem jest układ chłodzenia typu Heavy Duty, który charakteryzuje się większą wydajnością i lepszą odpornością na zanieczyszczenia.
Ładowarki kołowe Case serii F zakupione przez
Imog zostały odpowiednio dostosowane do specyficznych warunków eksploatacji. W tym celu doposażono je w kamerę cofania ułatwiającą manewrowanie wśród innych maszyn, kabinę nadciśnieniową ograniczającą przedostawanie się
do wnętrza drobnych zanieczyszczeń oraz kratownicowe zabezpieczenie szyby czołowej.
Innym ważnym powodem wyboru ładowarek
Case jest lokalny dealer tych maszyn, firma Delvano NV. Imog ceni ją przede wszystkim za olbrzymią wiedzę dotyczącą oferowanego sprzętu
i profesjonalizm w obsłudze posprzedażowej. Dyrektor sprzedaży Delvano NV, Joachim Vanlerberghe przekonuje, że kluczem do dobrej współpracy jest znajomość specyfiki pracy klienta, umiejętność przewidywania jego potrzeb, a przede
wszystkim stały kontakt.
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Niewielkie gabaryty, olbrzymie możliwości
Gama ładowarek teleskopowych Manitou jest bardzo szeroka, ale coraz więcej klientów dopytywało się o kompaktową maszynę tego typu przystosowaną do pracy z platformą roboczą. Francuski producent nie pozostał obojętny na ich głosy i w rezultacie obecnie taki
osprzęt może już być zamontowany na „teleskopie” MT 625 HA, którego najważniejsze gabaryty nie przekraczają dwóch metrów.
Ładowarka teleskopowa MT 625 HA przeznaczona jest do prac budowlanych, konserwacyjnych
i remontowych prowadzonych na niewielkich wysokościach. Charakteryzuje się maksymalną wysokością podnoszenia równą 5,85 metra i udźwigiem do 2,5 tony. Jej konstrukcja spełnia wszystkie normy gwarantujące bezpieczną pracę z platformą roboczą. Dotyczy to przede wszystkim stabilności, bo przy koszu o największej nośności
udźwig maszyny na maksymalnym wysięgu jest
wykorzystywany zaledwie w niecałych 15 procentach. Tak duży współczynnik bezpieczeństwa został przyjęty w celu wyeliminowania ryzyka wypadku w mniej sprzyjających warunkach pracy,
na przykład podczas silnego wiatru albo na niestabilnym podłożu. Co istotne, operator może cały czas korzystać z pełnego wysięgu ładowarki,
mimo że nie jest ona wyposażona w rozkładane
podpory. Te ostatnie są bowiem konieczne
w przypadku maszyn z dłuższymi wysięgnikami.
Zgodnie z wymogami sterowanie ładowarką może odbywać się również z kosza, za pomocą dodatkowego pulpitu. Po jego podłączeniu do specjalnego gniazda zamontowanego na końcu
wysięgnika, następuje automatyczna dezaktywacja sterowania maszyną z kabiny. W ten sposób pracą maszyny zarządza wyłącznie osoba
przebywająca na platformie roboczej. Mogą być
z niej obsługiwane wszystkie ruchy robocze ładowarki, czyli podnoszenie, wsuwanie/wysuwanie teleskopu oraz przechył do przodu/tyłu. Natomiast w razie konieczności awaryjnego sprowadzenia platformy na ziemię, możliwe jest też
warunkowe przejęcie sterowania z kabiny
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f Wysokość i szerokość ładowarki teleskopowej Manitou
MT 625 HA wynoszą odpowiednio 1,92 i 1,85 m, a zewnętrzny promień zawracania maszyny 3,31 m

f Do wyboru są dwie platformy robocze, mieszczące
jedną lub dwie osoby i spory zapas narzędzi. Większa
z nich ma nośność 365 kg

s Dzięki możliwości pracy z koszem, ładowarka teleskopowa Manitou MT 625 HA znakomicie nadaje się do różnego rodzaju prac konserwacyjnych, obsługi oświetlenia czy czyszczenia rynien

w procedurze ratunkowej. Do ładowarki teleskopowej Manitou MT 625 HA przewidziano dwa
kosze robocze. Mniejszy, o szerokości 1,2 metra i nośności 200 kg, jest typowo narzędziowy,
dlatego może w nim przebywać jedna osoba.
Drugi ma szerokość dwóch metrów i nośność
wynoszącą aż 365 kg. Umożliwia swobodną
pracę dwóch osób, a jednocześnie zabranie ze
sobą sporego ekwipunku.
W maszynie Manitou MT 625 HA zastosowano
czterocylindrowy silnik marki Kubota o pojemności 3,3 dm3, zapewniający moc 55 kW (75 KM).
Ładowarka ma napęd na wszystkie koła oraz trzy
tryby pracy układu kierowniczego. Poza standardowym, w którym skręcają się tylko koła przedniej osi jest jeszcze dostępny tryb „kraba”, polegający na skręcie kół przedniej i tylnej osi w tę samą stronę, co umożliwia wygodne i bezpieczne
podjechanie do ściany czy ogrodzenia, a także
jazdę, przy której każde z kół porusza się innym
śladem, ograniczając powstawanie głębokich kolein. W ostatnim trybie koła przedniej i tylnej osi
są skręcone w przeciwną stronę, zapewniając minimalny promień skrętu. Ładowarka Manitou
MT 625 HA osiąga prędkość do 25 km/h.

MASZYNY KOMUNALNE

www.bobcat.com

Bobcat E57W – „kołówka” z rozmachem
E57W to najnowsza koparka kołowa z logiem rysia, która powstała na bazie popularnego modelu E55W. Zastosowano w niej silnik wysokoprężny Bobcat D24 zapewniający wzrost mocy
o cztery procent (42,5 kW) przy mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo i to aż o siedem procent.
Jednostka napędzająca nową koparkę spełnia wymagania normy Stage IIIB bez użycia filtra cząstek
stałych (DPF). Dzięki temu maszyna jest łatwiejsza
i tańsza w obsłudze, a ponadto wyróżnia się niższym spalaniem. Ważnym jej atutem jest także
układ hydrauliczny o zwiększonej wydajności, który w porównaniu do wcześniej oferowanej koparki
o zbliżonych parametrach roboczych zapewnia
o dziesięć procent większy udźwig. Opcjonalne
długie ramię pozwala na zwiększenie maksymalnej
głębokości kopalnia z 3.495 do 3.795 mm, a maksymalnej wysokości opróżniania łyżki z 4.324
do 4.510 mm. Narzędzie robocze może korzystać
nawet z trzech obwodów hydraulicznych (dwa należą do wyposażenia standardowego) obsługiwanych za pomocą sterowania proporcjonalnego.
Model E57W otrzymał też nową kabinę wyposażoną w 7-calowy, wielofunkcyjny ekran dotykowy, umożliwiający wygodne zarządzanie wszystkimi funkcjami maszyny. Ogrzewany, regulowany
w wielu płaszczyznach fotel oraz przemyślane, ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów sterują-

f Nowa koparka ma masę roboczą wynoszącą 5.920 kg.
Na długości 5 m zapewnia
udźwig równy 1,25 tony

s Projektując kabinę osiągnięto udany kompromis między
odpowiednią ochroną operatora na wypadek przewrócenia się maszyny, a dobrą
widocznością z wnętrza we
wszystkich kierunkach

cych zwiększa wydajność pracy operatora i ogranicza jego zmęczenie. Kabina ma konstrukcję typu ROPS chroniącą przebywającą w niej osobę
w przypadku przewrócenia się maszyny.
Nowa koparka kołowa Bobcat E57W została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wysoką wydajność, maksymalną oszczędność paliwa,
doskonałą ergonomię, niezawodność i mniejsze
wymagania serwisowe.
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Niezastąpione
nawet zimą!

Przez długi czas ładowarki kołowe i teleskopowe były wykorzystywane przede wszystkim
do prac przeładunkowych lub transportowych na niewielkich odległościach. Obecnie, dzięki
dostępności różnorodnego osprzętu przekształciły się we wszechstronnych pomocników, dla
których nietrudno znaleźć pracę przez cały rok i to w różnych branżach.
Na przestrzeni lat spektrum zastosowań ładowarek
zmieniło się radykalnie. Mają one wydajne układy
hydrauliczne i umożliwiają współpracę z różnym
osprzętem dodatkowym, stając się wielofunkcyjnymi nośnikami narzędzi. W ten sposób jedna maszyna może być wykorzystywana do bardzo wielu
czynności, eliminując konieczność zakupu i utrzymywania dużej liczby sprzętu. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę firma Wacker Neuson, dysponująca rozległym asortymentem ładowarek kołowych
i teleskopowych. Oferowane przez nią maszyny
idealnie trafiają w potrzeby różnych klientów, a ponadto zapewniają możliwość zastosowania wielu
rozwiązań opcjonalnych, które w jeszcze większym
stopniu wpływają na ich efektywność czy bezpieczeństwo przy realizacji konkretnego zadania.
Jednym z rozwiązań sprzyjających wykorzystaniu
ładowarki do różnych prac jest szybkozłącze hydrauliczne, które pozwala na zmianę osprzętu z fotela operatora. Czynność ta nie zajmuje więc dużo
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a Ładowarka kołowa idealnie
nadaje się do odśnieżania. Ma
duży prześwit i napęd
na wszystkie koła, dzięki któremu może stawić czoła nawet dużym zaspom

s Oferta ładowarek kołowych
i teleskopowych Wacker
Neuson obejmuje aż 22 modele, co w połączeniu z rozbudowaną gamą osprzętu
pozwala na łatwy wybór
i skonfigurowanie maszyny

czasu i odbywa się praktycznie bez żadnego wysiłku. Modele teleskopowe są ponadto wyposażone w system wspomagania operatora Vertical Lift
System (VLS). Zapobiega on przechylaniu się maszyny w kierunku wzdłużnym z powodu przeciążenia, nie ograniczając prędkości roboczej.
Ładowarki kołowe i teleskopowe z powodzeniem
mogą być wykorzystywane w okresie zimowym.
W tym celu Wacker Neuson oferuje szeroką gamę osprzętu, takiego jak pługi do odśnieżania
(jednoczęściowy lub typu V), dmuchawę do śniegu czy posypywarkę w dwóch rozmiarach. Pług
jednoczęściowy ma mechanicznie regulowaną
wysokość oraz kąt obrotu w płaszczyźnie równoległej do podłoża. Z kolei w przypadku pługa typu V zastosowano regulację hydrauliczną poprzez dwa siłowniki hydrauliczne dwustronnego
działania. Umożliwiają one ustawienie lemieszy
w jedną z czterech pozycji. Z wnętrza kabiny jest
też obsługiwana posypywarka. Ma ona specjalny
mieszalnik, który skutecznie pomaga w równomiernym dozowaniu soli czy materiału uszorstniającego. Jeśli z boku odśnieżanej drogi nie mogą
pozostawać zaspy, praktycznym rozwiązaniem
jest pług wirnikowy. Umożliwia on odrzucenie białego puchu z dala od czyszczonej nawierzchni i to
w dokładnie zaplanowany sposób, ponieważ
można regulować zasięg i szerokość wyrzutu.
W sumie Wacker Neuson oferuje dwanaście ładowarek kołowych z łyżką o pojemności od 0,2 do 1,1
metra sześciennego oraz o ciężarze wywracającym
od 1.215 do 4.760 kg. Segment ładowarek teleskopowych obejmuje dziesięć modeli o wysokości podnoszenia od czterech i pół do dziewięciu metrów.
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SaMasz z nowymi pomysłami
Firma SaMasz zdążyła nas już przyzwyczaić, że niemal na każdych targach branżowych, w których bierze udział zawsze prezentuje liczne nowości. Nie inaczej było więc w przypadku Agro
Show 2016, gdzie jak co roku wiele miejsca poświęcono maszynom do zastosowań komunalnych.
Modernizacja maszyn to nie tylko ciągłe ulepszenia konstrukcyjne i wprowadzanie nowych modeli. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem,
SaMasz zdaje sobie sprawę, że w obecnych czasach istotną rolę odgrywa też wygląd sprzętu.
Podczas targów Agro Show można więc było zobaczyć „odświeżoną” serię ramion wysięgnikowych. Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko liftingu kolorystycznego, ale także nowych osłon
układu hydraulicznego. Przełożyło się to na efektowny wygląd i lepszą ochronę najważniejszych
elementów maszyny. Ponadto wprowadzono nowy joystick umożliwiający sterowanie trzema siłownikami hydraulicznymi jednocześnie. Prędkość ruchu ramienia zależy od stopnia wychylenia joysticka, dzięki czemu kontrola pracy maszyny jest teraz łatwiejsza i bardziej dokładna.
Inną nowością jest głowica kosząca Lama 121 HD
z bocznym przesuwem i przednią klapą rewizyjną, przeznaczona do agregacji z ramieniem wysięgnikowym serii KWT. Służy ona do wykaszanie poboczy, rowów oraz miejsc trudno dostępnych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokich
traw oraz trzcin. Dzięki zastosowaniu przedniej
klapy rewizyjnej została ułatwiona codzienna obsługa oraz konserwacja maszyny. Podniesienie

f Głowica kosząca Lama 121
HD ma możliwość przesuwu bocznego o 90 cm. Korpus kosiarki jest wyposażony w klapę rewizyjną, podniesienie której pozwala
na efektywne koszenie wysokich traw oraz trzcin

s Kosiarka bijakowa Nano 150
posiada lekkie noże blaszane, w opcji są dostępne odkuwane noże ciężkie lub noże typu Y

klapy umożliwia koszenie wysokich traw oraz
trzcin, które nie są kładzione przez nisko prowadzoną ramę. Lama 121 HD standardowo jest wyposażona w wał bijakowy typu ciężkiego o średnicy 133 mm i bijaki typu V. Zależnie od potrzeb
można jednak zastosować opcjonalny wał bijakowy typu lekkiego o średnicy 108 mm i bijaki typu XIII na szeklach.
Na targach w Bednarach prezentowano też kosiarkę bijakową klasy lekkiej Nano 150. Została
ona opracowana z myślą o wykaszaniu placów,
skwerów, boisk, miejskich poboczy, parków itp.
o umiarkowanym zagęszczeniu roślinności. Dzięki przemyślanej konstrukcji oraz użyciu nowoczesnych materiałów o wysokiej wytrzymałości, nowa maszyna ma niewielką masę, a jednocześnie
jest odporna na różne uszkodzenia, co zapewnia
wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie. Została zaprojektowana jako kosiarka czołowa, przeznaczona do współpracy z różnymi miniciągnikami ogrodniczymi, które wyposażone są w niestandardowe układy zawieszania narzędzi oraz napęd. Dlatego elementy służące do zasilania kosiarki są oferowane w sześciu różnych wersjach,
natomiast elementy przyłączeniowe firma wykonuje zależnie od potrzeb.

Nowa siedziba SaMASZ
Pod koniec października na terenie gminy Zabłudów odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki SaMASZ. Imprezę uświetniła obecność przedstawicieli władz wojewódzkich,
samorządowych, powiatowych, gminnych, duchowieństwa, liczna delegacja pracowników firmy oraz krajowi dealerzy. Budowa nowej siedziby jest w pełni uzasadniona, ponieważ mimo nie najlepszej sytuacji w branży rolniczej i komunalnej SaMASZ
odnotował 6-procentowy wzrost sprzedaży i jeszcze większy wzrost eksportu – o 25%. Firma zakłada, że w ciągu najbliższych 5-7 lat podwoi sprzedaż, co będzie się również wiązało ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nowych pracowników – nawet do 1.200 osób (obecnie jest ich ok. 650). Nowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie o powierzchni 26 ha.
Obejmie hale produkcyjne, które razem z parkingiem i oczyszczalną ścieków zajmą 13 ha, pola doświadczalne o powierzchni 6,5 ha, ośrodek badawczo-rozwojowy (2 tys. m2) oraz 4-piętrowy biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 6,5 tys. m2. Zakończenie budowy jest planowane na ostatni kwartał 2017 roku, wtedy też nastąpi przeniesienie firmy z Białegostoku do oddalonego o 18 kilometrów Zabłudowa.

Pośrednik Komunalny

25

NARZĘDZIA KOMUNALNE

www.gardena.pl

Pozbądź się śniegu i lodu
bez zbędnego wysiłku
W wielu miejscach, w których zastosowanie do usuwania śniegu niemożliwe lub nieuzasadnione
ekonomicznie jest zastosowanie miniciągnika, skorzystać warto z rozwiązaniń firmy Gardena,
dzięki którym zimowe prace będą bardziej efektywne i mniej męczące.
Okres od grudnia do marca jest równie, a nawet
bardziej wymagający w kwestii pielęgnacji
i utrzymaniu ogrodu czy przydomowych alejek
niż pozostałe miesiące. Śnieg może okazać się
szczególnie uciążliwy dla właścicieli posesji, kamienic czy administratorów osiedli. W każdym
przypadku odśnieżanie terenów wokół budynków jest konieczne, a zaniedbanie tej czynności
może mieć dotkliwe skutki. Stąd warto ułatwić
sobie pracę polegającą na usuwaniu śniegu czy
walce z gołoledzią zaopatrując się w odpowiedni narzędzia. Wiadomo bowiem, że wystarczy
chwila, aby biały puch całkowicie pokrył ziemię.
Chcąc dobrać odpowiedni sprzęt trzeba wziąć
pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim
należy zastanowić się jaki jest obszar do odśnieżania, czy będzie to tylko ścieżka wokół domu
czy na przykład wokół osiedla. Informacje te
wpłyną na wielkość, konstrukcję oraz ciężar narzędzia, które nie pozostają bez wpływu na efektywność i komfort wykonywanej pracy.
Najprostszym narzędziem do usuwania śniegu
jest łopata. Dużo zależy jednak od jej kształtu,
wagi, konstrukcji, wielkości, a także tworzywa,
z którego narzędzie zostało wykonane. Można
odśnieżać za pomocą łopaty z krawędzią z tworzywa sztucznego bądź z krawędzią stalową.
Obie są odporne na uderzenia, sól drogową
i mróz – wynoszący nawet -40 °C. Model Gardena KST 40 polecany jest szczególnie do nierównej nawierzchni, takiej jak kostka brukowa. Szerokie boczne krawędzie łopaty zapobiegają spadaniu śniegu, a konstrukcja i użyte tworzywo
gwarantują, iż mokry, lepki śnieg nie przylega
do narzędzia. W przypadku odśnieżania równego terenu, jak np. z nawierzchnią betonową lub
asfaltową optymalnym wyborem może być łopata z krawędzią stalową.
Chcąc zaoszczędzić czas nie tracąc przy tym
na skuteczności, warto rozważyć zakup szufli
do śniegu. Jest to narzędzie do cięższych wyzwań. Doskonale sprawdza się przy trudniejszym
terenie i bez problemu radzi sobie z odgarnianiem dużej ilości śniegu. Duża szerokość szufli
do śniegu marki Gardena umożliwia odśnieżanie
znaczącej ilości śniegu za jednym razem dzięki
szerokości pracy, która wynosi aż 70 cm. Dodatkowym plusem tego modelu jest możliwość dopasowania trzonka do wzrostu użytkownika. Z kolei chwyt wyposażony w dodatkową powłokę
26 Pośrednik Komunalny

a Łopata Gardena KST 40 ma
wysokie krawędzie boczne
zapobiegające
spadaniu
śniegu i jest wykonana z tworzywa odpornego na działanie niskich temperatur

f Przy odśnieżaniu dużych powierzchni warto doposażyć
się w szuflę do śniegu Gardena o szerokości aż 70 cm

a Solarka ręczna Gardena jest
łatwa w obsłudze i może być
wykorzystywana z różnymi
środkami do odladzania lub
uszorstaniania nawierzchni

chroni dłonie przed zimnem. Krawędź szufli jest
wykonana z ocynkowanej stali, co gwarantuje
wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie.
Odśnieżanie nie oznacza tylko odgarniania białego puchu. Trzeba również pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu powierzchni lub usunięciu
lodu. Śliski obszar może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, dlatego po zakończonym odśnieżaniu albo w czasie gołoledzi warto posypać
go piaskiem, solą lub innym środkiem przeciwpoślizgowym. Przy wykonywaniu takich prac sporym ułatwieniem może być solarka ręczna marki
Gardena, która rozprowadza sól czy piasek bardzo dokładnie i w odpowiedniej ilości. Jest ona
niezwykle łatwa w obsłudze, ponieważ chcąc
ustawić ilość rozsypywanego materiału wystarczy
jedynie przekręcić krążek z trzema perforacjami
do wyboru nad otwór, przez który wydostaje się
zastosowany środek. Napełnianie solarki odbywa
się za pomocą uchwytu pełniącego jednocześnie
funkcję praktycznej łopatki.
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www.www.newholland.pl

Komunalne ciągniki New Holland
na Agro Show 2016
New Holland jest kojarzony głównie ze sprzętem rolniczym, ale koncern oferuje także wiele
maszyn chętnie wykorzystywanych przez sektor komunalny. Z kilkoma z nich można było zapoznać się odwiedzając wystawę Agro Show w Bednarach.
Z myślą o branży komunalnej zaprezentowano trzy
ciągniki. Najmniejszy model – Boomer 20 – był wystawiony na targach z ładowaczem czołowym i kosiarką wysięgnikową. Z takim osprzętem znakomicie nadaje się do prac związanych z utrzymaniem
terenów użyteczności publicznej, w tym koszenia
poboczy, rowów i skarp, a także różnego rodzaju
prac załadunkowych. Ciągniki tej serii z powodzeniem są też wykorzystywane do pielęgnacji terenów zielonych, o czym najlepiej świadczy fakt, że
bardzo często znajdują one zastosowanie na polach golfowych, w parkach czy ogrodach przynależnych do hoteli, pałaców itp.
Każdy ciągnik Boomer jest dostępny z układem
napędowym 4x2 lub 4x4 czy pełną, przeszkloną
kabiną lub ramą ochronną. Istotną zaletą jest montowany standardowo trzypunktowy układ zawieszania narzędzi kategorii I oraz zależnie od modelu jeden lub dwa rozdzielacze hydrauliczne. W ciągnikach Boomer 20, 25, 30 i 35 tylny WOM elektrohydrauliczny standardowo ma jedną prędkość
roboczą równą 540 obr./min, zaś w modelach 40
i 50 są dostępne aż trzy, tj. 540/750/1000 obr./min.
Przydatnym rozwiązaniem może też być WOM
międzyosiowy, jak również TUZ i WOM przedni
dostarczany przez autoryzowanego dealera New
Holland, firmę Pol-Agra.
Seria Boomer obejmuje maszyny od podstawowych, gotowych do pracy, po najbardziej luksusowe wersje z pełnym wyposażeniem dla wymagających użytkowników. Bez względu na to, czy
należy skosić trawnik, przygotować nawierzchnię,
wykopać rów odwadniający, uporządkować
ogród, odśnieżyć czy wyczyścić podwórze lub
zamontować ogrodzenie, ciągniki Boomer pomogą wykonać każdą z tych prac. Stworzono je
z myślą o szybkiej zmianie narządzi w celu bły-

f Ciągnik
New
Holland
TD4.70F jest teraz oferowany z elektrohydrauliczną
przekładnią nawrotną ułatwiającą częste zmiany kierunku jazdy, np. przy pracy
z ładowaczem czołowym

a System precyzyjnego rolnictwa można zastosować nawet w najmniejszych ciągnikach New Holland. W jego
skład wchodzi m.in. monitor
oraz niewielki silnik elektryczny montowany pod kierownicą

d Kabiny stosowane w ciągnikach Boomer są niemal
w całości przeszklone, co
do minimum ogranicza
martwe pole widzenia,
a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pracy i ułatwia
manewrowanie w zamkniętych pomieszczeniach, między drzewami itp.

skawicznego przystąpienia do wykonywania kolejnej czynności.
W stoisku New Holland zaprezentowano też większe modele, jak np. ciągnik T3.55F. Jest on stosunkowo lekki i dynamiczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac ogrodniczych i sadowniczych, ale
ma też kompaktowe wymiary gabarytowe, co czyni
go znakomitą propozycją również dla sektora komunalnego. Do napędu ciągnika zastosowano 3cylindrowy silnik wysokoprężny FPT S8000 o pojemności 2,9 dm3, zapewniający moc 55 KM.
Atrakcyjność pojazdu zwiększa napęd na obie
osie oraz możliwość wyboru jednej z dwóch mechanicznych skrzyń biegów, tj. 12x12 lub 20x20.
Dla wielu firm operujących w branży komunalnej
optymalną propozycją może być ciągnik New
Holland TD4.70F. Pokazywano go już w zeszłym
roku (wtedy miał swoją premierę), ale teraz jest
on dostępny z elektrohydrauliczną przekładnią
nawrotną. Rozwiązanie to w znaczący sposób
ułatwia pracę, gdy zachodzi konieczność częstej
zmiany kierunku jazdy.
Na wszystkich tych ciągnikach można było dostrzec
informację, że są one przystosowane do współpracy z systemem precyzyjnego rolnictwa. Oczywiście
w najmniejszych modelach nie będzie on tak samo
zaawansowany, jak w dużych jednostkach, ale mimo to istotnie wpłynie na poprawę wydajność, komfortu i bezpieczeństwa pracy. W najprostszej konfiguracji zasadniczymi jego elementami jest monitor
oraz niewielki silnik elektryczny montowany pod kierownicą. Operator może zaprogramować tor, po jakim ma się poruszać ciągnik, automatyzując na
przykład wykaszanie pola golfowego. Korzystając
z takiego systemu o wiele łatwiej uniknąć tzw. nakładek i omijaków, co oczywiście wpływa na efektywność pracy i ograniczenie jej kosztów.
Pośrednik Komunalny
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John Deere Gator – do pracy i… po pracy
W ofercie firmy John Deere są dostępne trzy nowe modele pojazdów Gator: XUV 560, XUV 590i
oraz XUV 590i S4. Wszystkie wyróżniają się jeszcze lepszymi osiągami przy mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo.
Gator XUV 560 to model średniej wielkości, zaprojektowany dla użytkowników oczekujących
wygodnego i uniwersalnego pojazdu zdolnego
do poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Został on wyposażony w ergonomiczne
stanowisko operatora, cichy silnik V-twin oraz napęd 4x4 i niezależne zawieszenie wszystkich kół.
Z kolei modele XUV 590i i XUV590i S4 opracowano z myślą o klientach wymagających nie tylko odpowiednich osiągów, ale też wyższego
komfortu, dlatego są one oferowane z szerszą
gamą wyposażenia dodatkowego.
XUV 560 to całkowicie nowy model w gamie pojazdów Gator, zapewniający warunki pracy zbliżone do panujących w samochodach osobowych. Projektując go wiele uwagi poświęcono
ochronie kierowcy i pasażera. Z tego względu
otrzymał on solidną ramę ochronną, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i boczne uchwyty. Nowy Gator ma szczelny schowek pod maską oraz
dużą, jednoczęściową skrzynię ładunkową wykonaną z materiału eliminującego problem powstawania rdzy i wgnieceń oraz zmniejszającego hałas. Tylna burta jest obsługiwana jedną ręką, można ją otworzyć lub zdemontować.
Pojazd napędza silnik benzynowy o pojemności 570 cm3. Największymi zaletami zastosowanej jednostki jest łatwość rozruchu nawet w niskiej temperaturze, wysokie osiągi w środkowym
zakresie prędkości obrotowej i cicha praca
na wolnych obrotach. Gator XUV 560 zapewnia
bardzo dobre przyspieszenie i maksymalną
prędkość jazdy równą 45 km/h.
Pozostałe modele, tj. XUV 590i oraz XUV 590i S4
wyposażone w liczne funkcje, które przede wszystkim zwiększają wydajność pojazdu. Gator XUV 590i
zapewnia ładowność równą 362 kg, natomiast
w przypadku XUV 590i S4 wynosi ona 544 kg. Oba
modele już w standardowej kompletacji mają wspo28 Pośrednik Komunalny

a Gator XUV 590i ma dwa zakresy prędkości jazdy
do przodu i jeden do tyłu.
Do jego napędu zastosowano 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 32 KM

f Terenowe podwozie z napędem 4x4 i niezależne zawieszenie wszystkich kół umożliwia wykorzystywanie pojazdu Gator w bardzo trudnych
warunkach terenowych

maganie kierownicy oraz mocniejszy alternator,
przystosowany do obsługi dodatkowego oświetlenia czy wyciągarki. W trosce o jak najlepszy komfort jazdy zmniejszono w nich poziom hałasu i wibracji. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez zamontowanie maty głuszącej wokół silnika i przekładni
bezstopniowej CVT. Najbardziej ergonomiczne
w tej klasie pojazdów stanowisko operatora zapewnia dużo miejsca na nogi dla kierowcy i pasażerów.
Modele Gator XUV 590i i XUV 590i S4 mają duży, 28-litrowy zbiornik paliwa, dzięki czemu mogą
dłużej pracować bez tankowania. Tablica przyrządów jest podświetlona i umożliwia kontrolę wszystkich najważniejszych informacji dotyczących pojazdu, jak na przykład prędkość, obroty silnika,
poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego.
Wyświetlane są na niej również przypomnienia
o zapięciu pasów czy przeglądzie okresowym.
– Zaprojektowaliśmy dwuosobowy model XUV 590i
i czteroosobowy XUV 590i S4 do szybkiej, wydajnej i wygodnej pracy. Oba pojazdy napędza ten
sam silnik benzynowy o pojemności 586 cm3
i mocy 32 KM, pozwalający na poruszanie się
z maksymalną prędkością aż 72 km/h – mówi
Paul Trowman, menedżer ds. marketingu europejskiego w John Deere.

POJAZDY KOMUNALNE

www.pk-gamon.pl

Gamon – ciekawe pojazdy i ambitne plany
Polski rynek samochodów do transportu nieczystości płynnych i czyszczenia kanalizacji
wchłania maksymalnie 50 sztuk rocznie. Aż 30% udziału ma w nim spółka Pojazdy Komunalne
Gamon z Rybnika, która produkcję specjalnych zabudów rozpoczęła niecałe trzy lata temu.

Spektakularny sukces nie jest dziełem przypadku. Pojazdy Komunalne Gamon to spółka-córka
firmy Polcab założonej pod koniec lat osiemdziesiątych ub. wieku w celu prowadzenia działalności związanej głównie z transportem międzynarodowym. W 2004 roku została ona poszerzona
o sprzedaż używanych maszyn budowlanych,
importowanych przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. Pięć lat później wprowadzono usługę wynajmu sprzętu, która – podobnie, jak pozostałe
aktywności Polcab – z powodzeniem jest rozwijana do dzisiaj. Obecnie firma dysponuje flotą
ok. 30 zestawów naczepowych (w ramach działu
Polcab Usługi Transportowe), prowadzi działalność spedycyjną (Polcab Logistica) i serwisową – do obsługi oferowanych i wykorzystywanych
pojazdów i maszyn oraz produkuje masę bitumiczną (Polcab Wytwórnia Asfaltu). Nadal bardzo
duże znaczenie ma dział Polcab Maszyny Budowlane, który sprzedaje ok. 140-150 maszyn rocznie (połowa trafia na eksport, nawet do Afryki)
i średnio 40 sztuk miesięcznie wynajmuje – od minikoparek po koparki 40-tonowe, ładowarki, koparko-ładowarki itp.
W roku 2012 Polcab rozpoczął współpracę z dobrze wszystkim znaną Wytwórnią Urządzeń Komunalnych (WUKO) w zakresie sprzedaży oferowanych przez nią produktów. Trwała ona jednak
zaledwie dwa lata, ponieważ brak restrukturyzacji, niewdrażanie nowych technologii czy w końcu realizacja nieopłacalnych projektów sprawiły,
że koszty funkcjonowania łódzkiej spółki zaczęły
przewyższać zyski. Upadłość była więc nie-

aGamon PCK to pojazd kombinowany, umożliwiający zarówno czyszczenie kanału,
jak również odbiór nieczystości. Podobnie jak inne
zabudowy występuje w wersjach ze zbiornikiem ze stali
węglowej lub kwasoodpornej. Jego pojemność zależy
od DMC podwozia i wynosi
zwykle od 3 do 12 m3
s Na razie produkcja zabudów
odbywa się przy ul. Papierniczej w Łodzi, ale w przyszłym roku zostanie przeniesiona do nowego zakładu
w Konstantynowie Łódzkim

unikniona. Dysponując specjalistycznym zapleczem serwisowym i fachową wiedzą, Polcab
podjął się serwisowania zabudów WUKO, również w ramach obsługi gwarancyjnej zadeklarowanej w przetargach. Pozyskane doświadczenie
zainspirowało jej właścicieli do utworzenia w roku 2014 spółki Pojazdy Komunalne Gamon.
Od początku działalności skoncentrowano się
wyłącznie na niszowych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych produktach, jakimi są
pojazdy asenizacyjne i kanalizacyjne. Przez
pierwszy rok wyprodukowano ich 8, w kolejnym 20, a rok 2016 najprawdopodobniej zostanie zakończony wynikiem 23 sztuk.
Obecnie w spółce Gamon pracuje 35 osób,
w tym spore grono wysoce wykwalifikowanych
konstruktorów, montażystów, spawaczy i ślusarzy. Wielu z nich legitymuje się ponad trzydziestoletnim stażem w wykonywanym zawodzie,
dzięki czemu długi etap zdobywania doświadczenia w opracowywaniu i produkcji tak ambitnych zabudów można było „przeskoczyć”
i – po organizacji pracy – od razu przystąpić
do realizacji zleceń, nawet tych o najwyższym
stopniu trudności.
Spółka prowadzi serwis wszystkich zabudów asenizacyjnych i kanalizacyjnych, również innych
producentów. W ramach tej działalności są też
wykonywane remonty pojazdów w zakresie dopasowanym do potrzeb klienta. Może to być regeneracja jednego lub kilku podzespołów albo
kompleksowa odbudowa pojazdu włącznie z lakierowaniem. Na remont generalny decyduje się
coraz więcej firm, bo gdy na przykład nowy sa-

Pośrednik Komunalny

29

POJAZDY KOMUNALNE
mochód ze specjalistyczną zabudową kosztuje
około 800 tys. zł netto, używany po odbudowie
jest nawet cztery razy tańszy.
Polcab prowadzi też wynajem krótko- i długoterminowy oferowanych pojazdów. Umowa może być zawarta na dowolny okres, najczęściej
jest to jeden, dwa lub trzy miesiące. Korzystają
z niej głównie mniejsze gminy, których na razie
nie stać na zakup i utrzymanie własnego samochodu kanalizacyjnego, a z drugiej strony jest
on im potrzebny na przykład przez kilka tygodni
dwa razy w roku – do czyszczenia kanałów
na wiosnę i jesień.
Za sprzedaż produktów spółki Gamon odpowiada dział Polcab Pojazdy Komunalne, który
jest dealerem na rynku polskim. W tym roku
rozpoczęto ekspansję na rynki zagraniczne – dostarczono już pierwsze samochody
na Litwę, Łotwę oraz do Niemiec. Oprócz Europy firma jest również zainteresowana podbojem
innych kontynentów, w tym tak odległych jak
Australia. Jest to duże wyzwanie, bo w każdym
kraju są inne szerokości dróg o różnych nośnościach, inne kanały czy odległości między nimi.
W ciągu około czterech lat spółka Pojazdy
Komunalne Gamon zamierza osiągnąć sprzedaż sięgającą 120 pojazdów rocznie. W sprostaniu ambitnego celu z pewnością pomoże

a Pojazdy typu Gamon PAC
standardowo wyposażone
są w zestaw węży ssawnych
o zwiększonej odporności
na uszkodzenia. W zależności od potrzeb klienta, dostępne są wersje węży dzielonych z szybkozłączem typu
strażackie lub Perrot. Opcjonalnie węże ssawne mogą
być umieszczone na napędzanym hydraulicznie kołowrocie bocznym lub tylnym

d Choć spółka Pojazdy Komunalne Gamon działa niecałe
trzy lata, jest już doskonale
rozpoznawana, m.in. dzięki
konsekwentnemu uczestnictwu w licznych imprezach
branżowych i prezentacjach

s Spółka jest otwarta na realizację nieszablonowych projektów zgodnie z wymaganiami klienta. Zabudowa
PCK z „zamaskowanym”
zbiornikiem dostarczona
do Głogówka to tylko jeden
z wielu przykładów unikatowych produktów
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budowa nowego zakładu produkcyjnego
w Konstantynowie Łódzkim, który zostanie oddany do użytku do końca 2017 roku.
Aktualnie oferta firmy obejmuje cztery podstawowe grupy produktów. Pojazd asenizacyjny typu
Gamon PA służy do odsysania i transportu nieczystości płynnych. Załadunek odbywa się poprzez króciec ssąco-spustowy, natomiast wyładunek jest realizowany grawitacyjnie lub poprzez
podniesienie zbiornika. Istnieje też możliwość
opróżniania ciśnieniowego, dzięki zastosowaniu
zaworu 4-drożnego. Zabudowy tego typu są zwykle montowane na podwoziach dwu- lub trzyosiowych. Stanowią idealne rozwiązanie w przypadku obsługi przydomowych oczyszczalni,
szamb, odstojników itp.
Z kolei Gamon PAC to pojazd asenizacyjno-ciśnieniowy, który oprócz zbiornika na nieczystości płynne ma również niewielki zbiornik na wodę o pojemności 500-1.000 litrów. Jest ona wykorzystywana do ciśnieniowego czyszczenia
i udrażniania przykanalików, mycia przy użyciu
pistoletu wodnego elewacji oraz niewielkich
obiektów, takich jak wiaty przystankowe, pomniki, a także stanowiska pracy i samego pojazdu. Dzięki swojej dwufunkcyjności, zabudowa Gamon PAC doskonale sprawdza się
w przypadku konieczności posiadania pojazdu
kombinowanego z wydajnym układem ssąco-tłoczącym oraz pomocniczym układem ciśnieniowym z czystą wodą.
Z myślą o możliwie najbardziej efektywnym
czyszczeniu i udrażnianiu kanałów powstał pojazd typu Gamon PC. Stanowi on nośnik wody
z pompą wysokociśnieniową pozwalającą
na pracę w najbardziej wymagających warunkach. W przeciwieństwie do pojazdu PAC nie zapewnia on odsysania i transportu nieczystości,
ale może być wykorzystywany do efektywnego
mycia różnych obiektów użyteczności publicznej, jak na przykład wiat przystankowych, pomników, elewacji budynków itp.
Ostatni pojazd z podstawowej oferty to Gamon
PCK. Jest on przeznaczony do udrażniania wo-
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chomą przegrodą, gdzie w miarę opróżniania
wody zwiększa się przestrzeń na nieczystości
płynne. Równie ciekawa jest też odmiana PCKR
z układem recyrkulacji wody. Obejmuje on specjalne filtry, które oczyszczają wodę wykorzystywaną w obiegu zamkniętym do płukania kanału. Proces ten jest powtarzany aż do zapełnienia zbiornika nieczystościami stałymi.
Spółka Pojazdy Komunalne Gamon bardzo chętnie podejmuje się też nietypowych realizacji. Jedną z ostatnich jest zabudowa do usuwania śladów opon pozostawianych przez samoloty, bez
niszczenia nawierzchni lotniska. Obejmuje ona
m.in. zbiornik na wodę, pompę wysokociśnieniową oraz agregat myjący z przodu pojazdu.
dą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości
do zbiornika osadu. Załadunek nieczystości odbywa się za pomocą węża zwijanego na kołowrocie i podawanego do kanału specjalnym wysięgnikiem. Dzięki wydajnemu układowi ssąco-tłoczącemu pojazd Gamon PCK używany jest
między innymi do udrażniania szamb, odstojników i różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, udrażniania i czyszczenia kanałów o średnicy do 1.000 mm oraz mycia przy użyciu pistoletu wodnego elewacji i niewielkich obiektów. Istnieją jeszcze rozwiązania samochodu PCK z ru-

a Gamon PA to pojazd asenizacyjny do obsługi miejscowości, w których zbyt duża
odległość między posesjami sprawia, że inwestycja
w kanalizację jest nieuzasadniona ekonomicznie
f Kluczem do sukcesu rynkowego firmy ma być produkcja najbardziej skomplikowanych zabudów. Podejmuje się tego niewiele firm,
dzięki czemu stanowią one
atrakcyjną niszę. Na zdjęciu
zabudowa Gamon PCK10,
która trafiła do Wodzisławia
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Pojazdy komunalne Iveco
na wystawie IAA w Hanowerze
Chociaż wystawa pojazdów użytkowych w Hanowerze to nie monachijski IFAT, nie zabrakło
na niej pojazdów stosowanych w szeroko rozumianej gospodarce odpadami. Bardzo często
przedsiębiorcom użytkującym taki sprzęt jest bowiem bliżej do transportu i logistyki, niż branży komunalnej, dlatego włoski koncern postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję i zaprezentował kilka przykładów takich pojazdów.
Niewątpliwie jednym z najciekawszych był Iveco
Daily 70-210 Hi-Matic z napędem 4x4 od „dobrego wujka” z Austrii, czyli doświadczonej firmy
Achleitner. Został zaprezentowany z nadwoziem
samowyładowczym Meiller-Kipper, pługiem odśnieżnym i posypywarką. Sprawdzi się on nie tylko w górach, ponieważ tego typu pojazdy chętnie
używane są np. w Berlinie, gdzie napęd na przednią oś służy bardziej do pchania pługa, niż „walki” z lodem pod kołami. Niejednokrotnie takie pojazdy sprzątały ulice po Love Parade czy nocy sylwestrowej, zgarniając śmieci za pomocą lemiesza.
Oprócz osprzętu, u podstawy szyby czołowej zamontowano dodatkowe lampy robocze, uzupełniające standardowe reflektory. W okresie letnim
taki pojazd może pełnić rolę praktycznego środka
transportu, w tym materiałów sypkich, dzięki trójstronnej skrzyni samowyładowczej, lub wielofunkcyjnego nośnika osprzętu w postaci np. zamiatarki czołowej, zbiornika na wodę itp. Różnorodnym
zastosowaniom w trudnych warunkach sprzyja
blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi,
która może być przydatna nie tylko zimą, ale również przy pokonywaniu stromizn czy podczas holowania przyczepy. To samo dotyczy silnika o imponującej mocy 205 KM i momencie obrotowym
wynoszącym 470 Nm. Istotną zaletą prezentowanego pojazdu jest również zautomatyzowana
skrzynia biegów Hi-Matic. Zapewnia ona wysoki
komfort jazdy i jednocześnie pozwala na skuteczne obniżenie zużycia paliwa, m.in. dzięki możliwości wyboru różnych stylów jazdy – od ekonomicznego do dynamicznego. Ponadto, dzięki zapowiedzianej rekordowej niezawodności oraz trwałości,

a Dołączany napęd przedniej
osi zwiększa uniwersalność
Iveco Daily, pozwalając
na bezpieczny wjazd w trudniejszy teren, sprawne pokonanie wzniesienia czy usuwanie cieńszych warstw śniegu
z dróg, gdzie zastosowanie
cięższego sprzętu jest niemożliwe albo nieekonomiczne

f Obsługa pługa odbywa się
z kabiny. Można regulować
jego wysokość oraz kąt
skrętu w płaszczyźnie równoległej do podłoża

d Prezentowany Iveco Stralis
to optymalna propozycja
dla holujących przyczepy
z dwoma kontenerami
na złom ciężki. Moc 400 KM
w wersji „solo” byłaby zbyt
dużą rozrzutnością
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jej użytkownicy mogą spodziewać się nawet
o 10% niższych kosztów przeglądów i napraw
w porównaniu do skrzyni ręcznej. Nowa przekładnia wyróżnia się też wysoce ergonomiczną obsługą. Można w niej włączyć tryb postojowy bezpośrednio z trybu „D” lub „R” poprzez naciśnięcie
przycisku umieszczonego w górnej części drążka. Skrzynię Hi-Matic szybko doceni każdy, kto
pracował z pługiem i musiał częściej niż przy normalnej jeździe zmieniać przełożenia. Masa wersji 4x4 jest wyższa od odmiany tylnonapędowej
o 220 kg.
Nie mniej ciekawym pojazdem był Iveco Eurocargo ML150E28WS. To najnowsza edycja terenowej odmiany włoskiego bestsellera, która pojawiła się na rynku w latach 90-tych ub. wieku. Zauważono wówczas, że istnieje szerokie zapotrzebowanie na ciężarówki 4x4 w zakresie mas całkowitych 13-15 ton. I chociaż głównych rynków zbytu
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upatrywano w krajach południowej Europy, propozycja „wszędołaza” średniej ładowności spotkała się z uznaniem w każdym zakątku naszego
kontynentu. Do dziś jego zaletami pozostają duża dzielność terenowa, pojedyncze ogumienie
na wszystkich kołach i kompaktowe wymiary gabarytowe. Stąd popularność Eurocargo 4x4
wśród energetyków, strażaków i oczywiście branży komunalnej. Wystawiony w Hanowerze model
o mocy 206 kW (280KM) i momencie obrotowym 1.000 Nm dostępnym w zakresie 1.2502.500 obr./min był wyposażony w skrzynię biegów ZF 6S 1000 o 6 przełożeniach. Rozstaw
osi 3.240 mm przyda się nie tylko w terenie, ale
i w ciasnej zabudowie miejskiej. Zdolności transportowe pojazdu, którego w Hanowerze zaprezentowano z nadwoziem samowyładowczym
Meiller-Kipper można łatwo zwiększyć poprzez
zastosowanie przyczepy – DMC zestawu wynosi 28 ton. Razem z dużym pługiem Schmidt i piaskarką stanowi wydajne narzędzie pracy
przy usuwaniu śniegu i uszorstnianiu nawierzchni. Pojedyncze ogumienie wszystkich kół ułatwia
poruszanie się po grząskim podłożu, bo tylne koła wykorzystują ślad przednich. Taki pojazd łatwiej „rozbujać” w przypadku zakopania, nie ma
też ryzyka utknięcia „ciał obcych” między kołami
bliźniaczymi i w efekcie uszkodzenia opon.
Bardzo uniwersalnym, a zarazem kompaktowym
pojazdem zaprezentowanym w Hanowerze był
Iveco Eurocargo ML160E32/P. Szosowe podwozie zabudowano w tym przypadku urządzeniem
bramowym Meiller-Kipper. Komu można polecić

a Przy zabudowie bramowej
nie jest konieczny długi rozstaw osi, co pozytywnie
wpływa na zwrotność pojazdu. Ma to szczególne znaczenie, gdy po gruz trzeba
wjechać na zamknięte osiedle albo niemal pod drzwi
ciasnej posesji

d Iveco Eurocargo 4x4 to idealny pojazd do utrzymania
górskich dróg w okresie zimowym. Ma duży prześwit
i pojedyncze ogumienie
na tylnej osi

s Gumowy fartuch nad pługiem zapobiega przesypywaniu śniegu i ogranicza
powstawanie mgły śnieżnej
pogarszającej widoczność

tak skompletowany pojazd? Z jednej strony masa
całkowita wynosząca 16 ton oraz moc silnika równa 320 KM wskazują, że jest to propozycja odpowiednia bardziej dla „logistyków” odpadów porozbiórkowych, niż firm wyspecjalizowanych w odbiorze coraz lżejszych zmieszanych odpadów komunalnych. Z drugiej – z ciężkimi odpadami budowlanymi lepiej radzą sobie modele o DMC sięgającej 18 ton. W tym przypadku klientowi chodziło
jednak nie tyle o największą ładowność, co bardziej kompaktowe rozmiary ułatwiające poruszanie się w centrach miast, a zwłaszcza pokonywanie bram wiodących do kamienic (na dziedzińce)
spotykanych w wielu niemieckich miastach.
Niejako dla kontrastu obok znajdował się Iveco Stralis
Hi-Street AD190S40/P z urządzeniem bramowym
Hiab Multilift SLT 12 Futur. W przeciwieństwie
do wcześniej opisywanych pojazdów model ten zaprezentowano w kolorze białym, z logo Order&Drive.
Oznacza ono, że pochodzi z platformy sprzedażowej Iveco, oferującej gotowe pojazdy z nadwoziami
dostępne od ręki. Są to faktycznie istniejące ciężarówki rozlokowane wśród dealerów na terenie całego kraju (w tym przypadku Niemiec). Celem tej formy sprzedaży jest skrócenie czasu oczekiwania
na pojazd dla sektorów charakteryzujących się „pikami” lub sezonowością, czyli głównie dla budownictwa i recyklingu odpadów porozbiórkowych. Niewiele większy od Eurocargo model przeznaczony
jest do obsługi kontenerów z gruzem oraz ciężkiego złomu. W krajach Europy Zachodniej ciężki złom
częściej podróżuje z miejsc powstawania do hut pojazdami bramowymi, natomiast lżejsze frakcje – podobnie jak w Polsce – przewozi się zestawami wyposażonymi w urządzenia hakowe. W takiej roli
kompaktowe rozmiary nie są tak ważne, jak w typowej „komunalce”, ponieważ kierowca rzadziej
opuszcza kabinę i nie dokonuje tak często operacji
przeładunkowych. O wiele większe znaczenie ma
jednak możliwość zwiększenia ładowności pojazdu
poprzez zastosowanie przyczepy, dlatego silnik
o mocy 400 KM jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadniony.
Pośrednik Komunalny
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www.renault-trucks.pl

Renault Trucks CNG
– inwestycja w przyszłość
Pojazdy zasilane sprężanym gazem ziemnym to – poza modelami elektrycznymi – opłacalna
ekonomicznie alternatywna dla samochodów napędzanych olejem napędowym. Oprócz niższych kosztów eksploatacji, gwarantują one mniejszą emisję hałasu i zanieczyszczeń, stając
się odpowiednim rozwiązaniem dla coraz bardziej wymagającej branży komunalnej.
W porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki wysokoprężne, modele wykorzystujące metan emitują do 98% mniej cząstek stałych
i do 80% mniej tlenków azotu. Ponadto samochody zasilane CNG nie wymagają stosowania
dodatku AdBlue, a ich zasięg w warunkach eksploatacji miejskiej jest zbliżony do odpowiedników z konwencjonalnym układem napędowym.
Renault Trucks oferuje tę technologię już
od 2004 roku. Najpierw były to modele Midlum
i Premium Distribution, a od roku 2015 także
sprawdzone podwozie nowej gamy D Wide CNG
w konfiguracji osi 4x2 (DMC 19 ton) i 6x2
(DMC 26 ton). Dzięki minimalnej emisji zanieczyszczeń, modele Renault Trucks zasilane CNG
są z powodzeniem użytkowane w strefach o zaostrzonym rygorze emisyjnym, na przykład
do utrzymywania czystości ulic, przy odbiorze
odpadów czy do transportu dystrybucyjnego
na obszarach miejskich i podmiejskich. Obecnie
w Europie jest wykorzystywanych ponad 600 takich pojazdów francuskiego producenta.
– Jesteśmy jedną z niewielu firm, która ma w swoim portfolio pełną gamę pojazdów pod dowolną
zabudowę, od podwozi dostawczych o DMC 3,5
tony, poprzez modele dystrybucyjne, aż po ciężkie pojazdy off-road. Oznacza to, że klient może
konfigurować swoją flotę w oparciu o jedną markę pojazdów i co najważniejsze, nie tylko zasilanych olejem napędowym – zapewnia Artur Bartosiewicz z działu podwozi Renault Trucks Polska
dodając: – Nasza najnowsza propozycja dotycząca pojazdów CNG to model D Wide CNG zasilany
sprężonym gazem ziemnym, wyposażony w nowy 9-litrowy silnik gazowy, który spełnia normę
emisji spalin Euro VI. To jednostka napędowa
amerykańskiej marki Cummins, specjalnie zaprojektowana pod kątem spalania metanu i co istotne użytkowana na całym świecie w ponad 34 tysiącach pojazdów.
Zainstalowana 320-konna jednostka napędowa
o maksymalnym momencie obrotowym 1.356 Nm
może być zasilana zarówno gazem ziemnym, jak
i biogazem (biometanem) – paliwem odnawialnym, pozyskiwanym z materiałów organicznych.
Współpracuje z automatyczną, sześciostopniową
skrzynią biegów Allison serii 3200, dostosowaną
do specyfiki transportu komunalnego. Oznacza,
to, że dzięki funkcji automatycznego przechodze34 Pośrednik Komunalny

a Najnowsza transza pojazdów
dostarczonych do MPGK
Katowice obejmuje dwie
śmieciarki skompletowane
na podwoziach Renault
Trucks D26 Wide 6x2 z silnikiem DTI 8 o mocy 320 KM

Choć dyrektywa unijna zakłada wybudowanie w Polsce sieci stacji sprężonego gazu
ziemnego odległych
od siebie maksymalnie o sto pięćdziesiąt kilometrów, prawodawcy nie wypracowali do tej pory konkretnego rozwiązania
służącego osiągnięciu
wytyczonych celów

nia z położenia neutralnego w tryb jazdy i na odwrót kierowca może na przykład aktywować układ
wywrotu bez konieczności ręcznego przełączania
skrzyni biegów w położenie neutralne. Renault
Trucks D Wide CNG wyposażony jest w zbiorniki
gazu sprężonego o objętości 800 dm3 (160 m3
w stanie rozprężonym) pod ciśnieniem 200 bar,
o masie 120 kg. Zasięg roboczy w warunkach
miejskich wynosi maksymalnie 400 km.
Pojazdy zasilane CNG są tańsze w eksploatacji
nie tylko ze względu na wykorzystywane paliwo. – Te samochody nie mają filtra DPF, więc
z eksploatacyjnego punktu widzenia użytkownik
nie musi przejmować się jego obsługą. Z kolei
jakiekolwiek obawy o bezpieczeństwo swoje
i otoczenia są całkowicie bezzasadne. W sytuacji
kolizji i rozszczelnienia instalacji, metan jako paliwo lżejsze od powietrza bezpiecznie ulatnia się
do atmosfery, rozrzedza się i tym samym nie
stwarza niebezpieczeństwa tak jak olej napędowy. Standardowo w pojazdach D Wide CNG butle z gazem zaopatrzone są w bezpiecznik termiczny, który w przypadku wysokiej temperatury
ulega stopniowemu roztopieniu i pozwala na powolny upływ gazu – tłumaczy Piotr Ziemniak, menedżer produktu Renault Trucks Polska.
Zakup pojazdów zasilanych CNG to inwestycja
długoterminowa, w której zwrot kosztów następuje po około 3-5 latach. – Chcąc jeszcze bardziej do niej zachęcić, przygotowaliśmy atrakcyjny wachlarz usług, obejmujący specjalny kontrakt serwisowy, wydłużoną gwarancję i finansowanie. Proponowany przez nas pakiet skutecz-
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nie obniża całkowity koszt posiadania pojazdu
TCO – podkreśla Artur Bartosiewicz.
Mówi o sobie, że jest królikiem doświadczalnym,
bo na własnej firmie przetestował wykorzystanie
technologii sprężonego gazu ziemnego w pojazdach. Obecnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie ma flotę liczącą 35 jednostek,
z czego sześć jest zasilanych metanem. – Dlaczego zainwestowaliśmy w CNG? Po pierwsze ekonomia, po drugie ekonomia i po trzecie też ekonomia. W dobie przetargów musimy być konkurencyjni, a to jest jeden z elementów pozwalających obniżyć koszty. Ta technologia po prostu się
opłaca – uzasadnia swój wybór Paweł Wojna,
prezes PGK w Śremie. – W marcu i kwietniu bieżącego roku porównywałem oba napędy na trasach zbiorki odpadów. Do testów wyznaczyłem
sześć naszych pojazdów z napędem CNG i tyle
samo z napędem konwencjonalnym. Wszystkie
pracowały na podobnych trasach mierzących
łącznie ok. 15 tys. km i wykonywały te same zadania transportowe. Z otrzymanych wyników mogę
jasno zakomunikować, że pojazdy na metan
są 35% tańsze jeśli chodzi o koszty tankowania niż
flota z silnikiem dieslowskim.
W lipcu br. do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach dostarczone
zostały dwa podwozia Renault Trucks D26 Wide,
pierwsze z nowej gamy we flocie tej spółki.
Owocna współpraca obu firm trwa już długo, co
łatwo zauważyć po taborze, w którym większość
spośród niemal 150 pojazdów stanowią jednostki Renault Trucks, głównie modele Premium. – Dobre podwozie to podstawa, by móc
realizować zadania związane z transportem odpadów. Mamy młodą, bo 6-letnią flotę, ale zmieniają
się oczekiwania społeczne i wymagana jest nowa jakość usług. Dlatego zasilanie sprężonym gazem ziemnym jest dla nas jasnym kierunkowskazem i tą drogą pójdziemy – zapewnił Andrzej Malara, prezes MPGK Katowice podczas przekazania pojazdów. – Nie ma minusów, są tylko plusy
jeśli chodzi o paliwo gazowe, jakim jest metan.

a Oba pojazdy zostały wyposażone w zabudowy Ekocel
Midlum XLS. Są one produkowane w nowym zakładzie
w Rekowie Górnym, który
co roku opuszcza około tysiąc nadwozi. Większość
z nich trafia do zagranicznych odbiorców, głownie ze
Skandynawii, Niemiec i Austrii, w Polsce pozostaje
ok. 150 sztuk

f Podczas przekazania modeli D26 Wide obecni byli
(od lewej): Jarosław Kuzmecki – przedstawiciel
handlowy Ekocel, Antoni
Ostrowski – szef transportu
MPGK Katowice oraz Jacek
Toborek – szef działu handlowego Tandem Trucks
Katowice

s Znaczna część taboru
MPGK w Katowicach – liczącego niemal 150 środków
transportu – to pojazdy Renault Trucks, głównie modele Premium

Dlatego w planie wieloletnim zamierzamy wymienić i powiększyć naszą flotę o pojazdy wykorzystujące tę technologię, ponieważ transport ma
u nas ogromne znaczenie – dodał.
Zamówione modele Renault Trucks D26 Wide 6x2
z silnikiem DTI 8 o mocy 320 KM to specjalistyczne
podwozia wyposażone m.in. w tylną oś skrętną,
przystosowane do realizacji zadań transportu komunalnego. Do Katowic dostarczone zostały z zabudową do odbioru odpadów Midlum XLS firmy
Ekocel. Spółka ta współpracuje z Renault Trucks
od wielu lat – rezultatem są wspólne projekty zabudów dla polskich i zagranicznych odbiorców.
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www.scania.pl

Scania Polska podsumowuje rok 2016
Na początku grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Scania Polska z mediami, podczas
którego podsumowano działania w bieżącym roku i przedstawiono plany na przyszłość. Jak
zawsze nie zabrakło też na nim wielu ciekawych informacji rynkowych.
Po raz kolejny padnie rekord sprzedaży samochodów ciężarowych powyżej 16 ton – na koniec
listopada wyniosła ona 22.260 sztuk, do końca
grudnia powinna zbliżyć się do wyniku 24 tys.
sztuk. W całym roku 2015 do klientów trafiło 20.196 szt. takich pojazdów. Scania Polska zajmuje obecnie drugie miejsce z liczbą 4.154 sprzedanych samochodów, co daje jej udział w rynku
wynoszący 18,7% – o 1,2 punktu procentowego
większy niż przed rokiem. W przypadku podwozi
trzeci rok z rzędu jest liderem z udziałem 23,2%.
Zaszczytne miejsce wynika ze sprzedaży do końca listopada 711 pojazdów. Nie jest to jednak zasługa podwozi budowlanych, bo ten rynek – wbrew oczekiwaniom – wciąż się nie rozwinął. Do końca listopada Scania Polska sprzedała
łącznie nieco ponad 100 sztuk pojazdów z segmentu „construction”, a więc nie tylko pod wywrotki, ale także do transportu drewna i pod betonomieszarki. Kolejny raz pozytywnie zaskoczyła sprzedaż podwozi dla straży pożarnej (ok. 115
sztuk) oraz branży komunalnej (ok. 85 sztuk).
Jeśli chodzi o wydarzenia w Scania Polska,
rok 2016 zdominowała premiera pojazdów nowej
generacji. Najwcześniej wprowadzono na rynek
ciągniki siodłowe do transportu długodystansowego z wysokimi kabinami oraz silnikami o pojemności 13 i 16 litrów. W przyszłym roku pojawią się pojazdy z mniejszymi kabinami i mniejszymi silnikami, w tym przeznaczone dla innych segmentów – najpierw budowlanego, potem dystrybucyjnego i komunalnego. Nowa gama zostanie
zaprezentowana w całości do marca 2018 roku.
Przez ten czas równolegle będą sprzedawane pojazdy dotychczasowej generacji.
Wiele uwagi poświęcono też programowi „Zawsze na czele”, który będzie kontynuowany rów36 Pośrednik Komunalny

a Najważniejszym wydarzeniem minionego roku dla
Scania Polska było niewątpliwie wprowadzenie na rynek pojazdów nowej generacji. W pierwszej kolejności
światło dzienne ujrzały ciągniki siodłowe do transportu
długodystansowego z wysokimi kabinami oraz silnikami
o pojemności 13 i 16 litrów

s W konferencji prasowej
wzięli udział m.in. (od lewej): Krzysztof Rosół – dyrektor ds. usług serwisowych Scania Polska, Tomasz Cwalina – dyrektor
sprzedaży
samochodów
ciężarowych Scania Polska,
Harald Woitke – dyrektor generalny Scania Polska i Paweł Paluch – dyrektor marketingu Scania Polska

nież w 2017 roku. Jest on kierowany do firm korzystających z pojazdów konkurencyjnych marek
i polega na możliwości sprawdzenia samochodów
Scania głównie pod kątem zużycia paliwa w typowych dla danego przedsiębiorstwa zadaniach
transportowych. Do tej pory skorzystało z niego
blisko 60 firm, pokonując łącznie ponad 300 tys.
km. Przy średniej masie zestawów ok. 28 ton, osiągnięto wynik spalania przekraczający nieco 24
l/100 km. Zaowocowało to sprzedażą ok. 100 pojazdów Scania do zupełnie nowych klientów.
Scania Polska nadal chce kłaść duży nacisk
na szkolenia kierowców – ma aż ośmiu instruktorów. W 2016 roku udało się jej przeszkolić 2.200
osób, plany na 2017 rok zakładają zwiększenie
tej liczby o kolejnych 300 kierowców. Istotne znaczenie będzie miał też rozwój niedawno wprowadzonej usługi polegającej na optymalizacji zużycia paliwa w wyniku bliższej współpracy z klientem oraz szerszego wykorzystania różnorodnych
danych eksploatacyjnych pojazdów i zaawansowanego oprogramowania, co zaowocuje także
np. lepszym zarządzaniem kierowcami.
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Wiele zmian zaszło w ramach usług serwisowych.
W 2016 roku wprowadzono tzw. dynamiczne plany obsługowe. Dzięki temu przebieg, przy którym
należy dokonać przeglądu jest ustalany indywidualnie dla konkretnego pojazdu, na podstawie
sposobu i warunków jego eksploatacji. Do oferty
świadczonych usług dołączył też europejski kontrakt obsługowo-naprawczy na układ napędowy,
wtryskowy i wydechowy. Mając podpisaną odpowiednią umowę polski klient będzie mógł skorzystać nieodpłatnie z każdego autoryzowanego serwisu Scania na terenie całej Europy. Produkt ten
jest coraz popularniejszy wśród polskich przewoźników, ponieważ w dużym stopniu pozwala
zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych kosztów
związanych z transportem wykonywanym za granicą. W tym roku zostało również otwarte centrum
napraw powypadkowych we Wrocławiu. Inwestycja ta pochłonęła ok. 4 mln zł i obejmuje między
innymi kabinę lakierniczą o długości 16 metrów.
Jeśli chodzi o przyszły rok, firma planuje wdrożenie usługi Scania Fleet Care. Klient, który zdecyduje się z niej korzystać, będzie miał przypisanego eksperta monitorującego najważniejsze parametry pracy zgłoszonych pojazdów, kody błędów
itp. Zgłosi on np. potrzebę przeprowadzenia niezbędnych działań prewencyjnych i pomoże zaplanować wykonanie odpowiednich czynności
w najbardziej sprzyjającym momencie, np. podczas przeglądu. Takie postępowanie może uchronić pojazd przed awariami i tym samym uniknąć
nieplanowanych przestojów. W przyszłości ta
usługa ma być rozszerzona o naczepy.
Tegoroczne spotkanie zakończyła uroczysta gala, na której odbyło się przekazanie klientom
pierwszych pojazdów Scania nowej generacji.
Model S500A4X2NA wzmocni flotę Glob Trans
Group Sp. z o.o., firmy z Zabierzowa, oferującej
usługi transportowe i spedycyjne na rynku europejskim. Tabor przedsiębiorstwa tworzą wyłącznie pojazdy Scania, w tym ciągniki siodłowe z naczepami MAXI i MEGA, zestawy o zwiększonej
kubaturze (120 m3) oraz ciągniki siodłowe z naczepami chłodniczymi typu „double-deck”.
Dwa ciągniki Scania S450A4X2NA do transportu
międzynarodowego trafią do firmy Transport Krajowy i Międzynarodowy Helena Koperska-Sokołowska. Oba pojazdy zostaną przeznaczone
do transportu materiałów sypkich w krajach Unii
Europejskiej. Pojazdy Scania nowej generacji
wprowadzają nowy akcent kolorystyczny w taborze firmy – zielony Eucalyptus Green z lakierowanymi zderzakami, osłonami międzyosiowymi i nadkolami zwraca uwagę na drodze i na parkingu.
Z kolei przedstawiciele P.H.U. Dariusz Zieja z Nidzicy wybrali ciągnik Scania S450A4X2NA. Firma zajmuje się transportem międzynarodowym i wykorzystuje pojazdy Scania od lat dziewięćdziesiątych.
Pojazdy nowej generacji będzie też można spotkać w województwie podlaskim. Przedsiębiorstwo prowadzone przez państwa Renatę i Janu-

a Tegoroczne spotkanie zakończyła uroczysta gala,
na której odbyło się przekazanie klientom pierwszych
pojazdów Scania nowej generacji

sza Murawskich rozbuduje swoją flotę o ciągnik
Scania R450A4X2NA. Firma realizuje zadania
transportowe na terenie Polski zajmując się przewozem wyrobów mlecznych.
Ciągnik Scania nowej generacji R450 z układem
hydraulicznym do naczepy wywrotki odebrali właściciele P.H.U. GAWOR Agata Gawor. Firma istnieje od 1993 roku i zajmuje się głównie skupem
i sprzedażą zbóż oraz usługami transportowymi.
Pojazdom Scania zaufali także przedstawiciele firmy Ruta s.j., którzy nabyli ciągnik R410A4X2NA. Są
oni użytkownikami samochodów ciężarowych Scania od prawie 20 lat, a jej flotę tworzy obecnie 130
pojazdów szwedzkiego producenta, przystosowanych do transportu materiałów sypkich w silosach.
Ciągnik Scania nowej generacji S450A4X2NA
wzmocni również tabor P.H.U. Trans-Oil zajmującego się sprzedażą i transportem paliw oraz
transportem międzynarodowym. Kolejny w Polsce pojazd Scania nowej generacji trafi już
w styczniu 2017 roku do właścicieli Expert-Trans
Skowroński z okolic Rzeszowa. Nowy samochód
ciężarowy będzie miał charakterystyczne dla firmy barwy w kolorze Cherry Red. Przedsiębiorstwo zajmuje się transportem zboża na terenie
Unii Europejskiej. Właściciele firmy posiadają też
własne młyny. Podobnie Gomola Trans, przedsiębiorstwo zajmujące się spedycją i transportem
w Europie, w przyszłym roku wzbogaci swoją flotę o model Scania S450A4X2NA. Tabor firmy
w ruchu krajowym składa się wyłącznie z ciągników siodłowych marki Scania.
– Niezmiernie cieszy nas, że pojazdy Scania nowej
generacji spotkały się z tak pozytywnym odbiorem
klientów Polsce i zaledwie trzy miesiące po swojej
światowej premierze realizują już zadania transportowe na polskich drogach. Między innymi to właśnie poprzez inwestowanie w rozwój i unowocześnianie floty, polscy przedsiębiorcy mogą skutecznie konkurować na rynkach europejskich. W Scania oferujemy kompletne rozwiązania: produkty
i przeznaczone im usługi, dopasowane do konkretnych zastosowań. To stanowi o naszej przewadze – podsumowuje Paweł Paluch, dyrektor ds.
marketingu i komunikacji Scania Polska S.A.
Pośrednik Komunalny
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www.graco.pl

Ćwierć wieku z Graco!
Pod koniec października na terenie zakładu produkcyjnego w podwarszawskim Płochocinie
odbyła się coroczna impreza z cyklu „Dzień otwarty firmy Graco”. Tym razem miała ona szczególny charakter, ponieważ wypadła w roku jubileuszu 25-lecia założenia spółki.
Uroczystości przewodniczył Krzysztof Pawluczuk, prezes zarządu Graco. W swoim wystąpieniu podziękował gościom za dotychczasową
współpracę i wyraził nadzieję, że w kolejnych latach będzie ona równie pomyślna i owocna.
Zwrócił też uwagę na główny cel firmy, jakim jest
zadowolenie i satysfakcja klienta. W dążeniu
do jego osiągania z pewnością pomoże olbrzymie doświadczenie spółki, która niemal od samego początku zajmuje się hydraulicznymi urządzeniami załadunkowymi, głównie żurawiami
przeznaczonymi do zabudowy na podwoziach
samochodów ciężarowych.
– Te 25 lat minęło bardzo szybko, stanowczo
za szybko. W tym okresie osiągnęliśmy wiele sukcesów, ale przede wszystkim staraliśmy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafiliśmy. Nie
zawsze wszystko wychodziło nam perfekcyjnie,
ale wyciągaliśmy z tego wnioski i rozwijaliśmy się
dalej. Wielu z was jest z nami od samego początku. Już w pierwszej połowie lat 90-tych, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z biznesem w wynajmowanych biurach, bez własnego warsztatu
i zaplecza technicznego, obdarzyliście nas swoim
zaufaniem i obdarzacie do dnia dzisiejszego. Je-

f Krzysztof Pawluczuk, prezes
zarządu Graco zapewnił
podczas uroczystości, że
zadowolenie i satysfakcja
klienta stanowią główny cel
działalności jego firmy

d Urządzenie hakowe jest zamontowane do podwozia
tylko za pomocą połączeń
śrubowych, co gwarantuje
odpowiednią elastyczność
konstrukcji i eliminuje ryzyko pęknięć spawów

s W zakładaniu kontenera
operatora wspomaga funkcja
Soft Stop automatycznie spowalniając działanie urządzenia przy zbliżaniu się do położenia transportowego
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steśmy wam za to bardzo wdzięczni i zapewniamy
was, że to zaufanie jest dla nas najwyższą motywacją do dalszego rozwoju – wspominał Krzysztof Pawluczuk.
Tradycyjnie spotkanie było okazją do zapoznania
się z najnowszymi realizacjami firmy Graco, przeznaczonymi dla sektora budowlanego, komunalnego, energetycznego i leśnego. Kilka z nich zostało szczegółowo omówionych i zaprezentowanych w ruchu. Jednym z takich pojazdów był
MAN TGS 26.440 z układem napędowym 6x2 i silnikiem o mocy 440 KM zgodnym z normą emisji
spalin Euro VI. Ma on skrętną oś wleczoną, co
z jednej strony gwarantuje wysoką ładowność,
natomiast z drugiej skutecznie zmniejsza promień
zawracania, ułatwiając manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Na podwoziu zamontowano
urządzenie hakowe Palfinger T20, dysponujące
maksymalną techniczną zdolnością załadunkową
wynoszącą 20 ton. Umożliwia ono obsługę kontenerów o wewnętrznej długości w zakresie
od około 5.500 do 6.500 mm (wg DIN 30722).
Dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji i zastosowaniu wysokogatunkowych stali drobnoziarnistych,
masa takiego „hakowca” wynosi zaledwie 2.100 kg. Prezentowany egzemplarz – oprócz
standardowego pilota na kablu – został wyposażony w sterowanie radiowe, umożliwiające zdalną kontrolę wszystkich funkcji urządzenia. Podobnie, jak inne zabudowy oferowane przez firmę Graco, ma ona liczne rozwiązania zwiększające efektywność pracy. Za przykład może posłużyć system łagodnego układania kontenera
do pozycji transportowej Soft Stop czy rama
o „stałej” wysokości, gwarantująca niskie położenie środka ciężkości załadowanego pojazdu.
W trosce o maksymalne bezpieczeństwo, oprócz
trzpieni przytrzymujących kontener za podłużnice, zastosowano mechaniczne (grawitacyjne) zabezpieczenie gardzieli haka.

AUTOBUSY EKOLOGICZNE

www.scania.pl

Autobus Scania
z ładowaniem bezprzewodowym
Od niedawna w Szwecji testowana jest pierwsza linia autobusowa z ładowaniem bezprzewodowym (indukcyjnym) na przystanku. Korzysta z niej nowy autobus Scania z napędem hybrydowym, wspomagając komunikację w Södertälje na rzecz rozwoju nowych, bardziej zrównoważonych środowiskowo rozwiązań dla miejskiego transportu publicznego.
Tego typu technologia jest testowana w Skandynawii po raz pierwszy. Uruchomienie autobusu
i przystanku ze stacją ładowania to elementy projektu badawczego, w ramach którego inżynierowie Scania pracują nad cichym i bardziej przyjaznym dla otoczenia transportem publicznym.
Partnerami przedsięwzięcia są Storstockholms
Lokaltrafik (SL) – stołeczny organizator transportu publicznego, koncern energetyczny Vattenfall,
samorząd Södertälje oraz Królewski Instytut
Technologiczny (KTH). Projekt jest w części finansowany przez Szwedzką Agencję Energii (SEA).
Taki sposób uzupełnienia energii w trudnych warunkach klimatycznych nie był do tej pory poddawany żadnym próbom. Specjalnie zaprojektowana infrastruktura powinna im jednak sprostać.
Aby doładować bezprzewodowo akumulatory,
autobus musi zatrzymać się w oznaczonym miejscu nad ładowarką umieszczoną w jezdni. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Urządzenie
do ładowania indukcyjnego jest wkomponowane
w istniejącą infrastrukturę i praktycznie niewidoczne. Wystarczy zaledwie siedem minut, aby autobus pozyskał energię niezbędną do pokonania
całej, 10-kilometrowej trasy w Södertälje.
– Elektryczny autobus hybrydowy uczestniczący
w projekcie jest naszym wkładem w działania
zmierzające do uczynienia transportu bardziej
przyjaznym dla otoczenia. Ładowanie indukcyjne
jest ciche i niewidoczne. Wyniki testów praktycznych w Södertälje mają duże znaczenie, zwłaszcza w kontekście wyzwań stojących przed społeczeństwem i producentami samochodów. Konieczne jest wyeliminowanie emisji spalin oraz redukcja hałasu we wrażliwym środowisku miejskim – komentuje Hedvig Paradis, która jako me40 Pośrednik Komunalny

a Zespół ładowania indukcyjnego jest dyskretnie wkomponowany w podłoże
na przystanku autobusowym. Czas uzupełnienia
energii elektrycznej to zaledwie siedem minut. Jej zapas
z powodzeniem wystarcza
na pokonanie dziesięciokilometrowej trasy testowej

a Scania bardzo chętnie angażuje się w liczne projekty,
których celem jest zrównoważony rozwój różnego rodzaju transportu

nedżer projektu jest odpowiedzialna za udział firmy Scania w badaniach.
Autobus, który Scania testuje na linii w Södertälje
jest hybrydą, a zatem wykorzystuje energię hamowania do ładowania akumulatorów. Może być również ładowany przy użyciu własnego silnika spalinowego, wykorzystującego paliwa odnawialne. Elektryfikacja sektora transportowego wymaga zróżnicowanych rozwiązań – także w kwestii tego kiedy
i gdzie pojazdy będą ładowane. Uzupełnianie energii może odbywać się podczas postoju w bazie,
na przystanku lub w czasie jazdy. Można stosować
doładowywanie za pomocą pantografu, ładowanie
bezprzewodowe albo kombinację obydwu. Wybór
metody zależy od zadań, jakie są realizowane. Ponadto na częstotliwość ładowania pojazdu podczas
pracy wpływają rozmiar i masa akumulatorów.
– To jeden z kilku projektów, które prowadzi Scania w celu opracowania bardziej zrównoważonych
środowiskowo
rozwiązań
przeznaczonych
do transportu miejskiego. Pragniemy zidentyfikować potrzeby miast i rozwijać przyjazne dla środowiska systemy transportowe, które są przy tym
sprawne, bezpieczne i korzystne z perspektywy
kosztowej, bazując na lokalnie dostępnych paliwach alternatywnych oraz elektryfikacji – wyjaśnia
Anders Grundströmer, dyrektor powołanej niedawno wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Scania Sustainable City Solutions.
Koszt projektu to około 38 milionów SEK (17,4
mln zł), z czego Scania zapewnia 22 mln SEK (10
mln zł). Szwedzka Agencja Energii przeznaczyła
na badania grant w wysokości blisko 10 mln SEK
(4,6 mln zł). Fundusz ten został rozdzielony pomiędzy Królewski Instytut Technologiczny, Storstockholms Lokaltrafik oraz firmę Scania.

PANORAMA OD A DO Z
MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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INSTYTUCJE

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

POŚREDNIK
komunalny

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

Adresaci
1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
3. Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne,
zarządy melioracji
4. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń komunalnych
5. Specjalistyczne warsztaty sprzętu komunalnego
6. Organa administracji samorządowej
7. Zarządy dróg i zieleni miejskiej
8. Spółdzielnie mieszkaniowe
9. Zarządcy centrów logistycznych, handlowych i miejskich
przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej
10. Biblioteki
11. Szkoły, uczelnie wyższe, pracownicy naukowi
12. Towarzystwa leasingowe, banki

!

Wydanie

Data ukazania się

Data dostarczenia
materia∏ów do druku

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

27.02.2017
09.06.2017
16.10.2017
15.12.2017

10.02.2017
22.05.2017
15.09.2017
27.11.2017

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

1/2 strony
1/1 strona

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

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

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

DO WSZYSTKICH CEN
DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.

Rabaty
- przy zamówieniu publikacji w obu
tegorocznych wydaniach: 10%
- przy płatności przed emisją: 5%

Pakiety promocyjne:
a) 1,5 strony artykułu + 1/2 strony
reklamy - 3.500,- zł
b) 1 strona artykułu + 1/1 strona
reklamy - 4.500,- zł
c) 2 strony artykułu + 1 strona
reklamy - 5.500,- zł
d) II lub III okładka* - 6.000,- zł
e) IV okładka* - 7.000,- zł
f) I okładka* - 8.000,- zł

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

* przy zamówieniu okładki,
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

Panorama firm od A do Z
(Miniog∏oszenia z logo firmy
w obu tegorocznych wydaniach)
modu∏ 57 x 63 mm
500,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
800,- z∏

Prenumerata - zamówienie 4/2016
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

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

