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SPIS TREŚCI

Czyste powietrze na POL -ECO SYS TEM

Mot tem Mię dzy na ro do wych tar gów POL -ECO
SYS TEM jest czy ste po wie trze. Za gad nie niu
te mu po świę co na zo sta nie więk szość eks po -
zy cji oraz bę dzie ono te ma tem wie lu, to wa rzy -
szą cych tar gom se mi na riów i kon fe ren cji

Hał da, hał da i po hał dzie!

Hał dy są nie ro ze rwal nie zwią za ne z kra jo bra -
zem Gór ne go Ślą ska. Nie gdyś two rzo no je
z da la od sie dlisk ludz kich, roz ra sta nie się miej -
skich aglo me ra cji spra wi ło jed nak, że dziś sta -
no wią kło po tli we są siedz two

PO LI na za śnieżo ne dro gi

Zaletami sprzę tu do zi mo we go utrzy ma nia
dróg powinna być uni wer sal ność je go za sto -
so wań oraz trwa łość użyt ko wa nia. Powinien
on pracować z róż ny mi ty pa mi po jaz dów

Mio tła przy trak to rze

Przed nami czas wzmo żo nych prac rol nych.
Wraz z ni mi zwięk sza się licz ba cią gni ków
i ma szyn, któ re zanieczyszczają dro gi bło tem
z pól i reszt ka mi ze bra nych plo nów

Ja kość, nie za wod ność i lo kal ny pa trio tyzm

Ambicjami spół ki AMG jest chęć bycia w czo -
łów ce eu ro pej skiej pod wzglę dem ja ko ści
i nie za wod no ści oraz pozycja naj lep szego pra -
co daw cy w swo im re gio nie

Za gęsz cza nie od pa dów – to się opła ca

Naj czę ściej od pa dy są gromadzone w kon te -
ne rach i tak trans por to wa ne do za kła dów uty li -
za cyj nych. Pro blem w tym, że więk szość od -
pa dów zaj mu je du żo miejsca

Re cy kling ka bli to do bry biz nes

Od zysk su row ców ze zu ży tych ka bli to nie tyl -
ko dzia ła nie zgod ne z eu ro pej ski mi prio ry te ta -
mi w dzie dzi nie eko lo gii, ale tak że – a mo że
na wet przede wszyst kim – do bry biz nes

Wy jąt ko we za ku py w ko mu nal parts.pl

Za ła twie nie swo ich spraw bły ska wicz nie
i w jed nym miej scu sta je się wręcz bez cen na.
A ta kie wła śnie moż li wo ści ofe ru je klien tom
por tal www.ko mu nal parts.pl 

Hy bry do we po jaz dy cię ża ro we dla miast

Pre zen to wa na pod czas tar gów IAA w Ha no -
we rze hy bry do wa Sca nia to no wej ge ne ra cji
sa mo chód ide al ny do miej skie go trans por tu
oraz róż ne go ty pu prac ko mu nal nych

Graco prezentuje tandem idealny

Po mysł fir my Gra co umiesz cze nia na jed nym
pod wo ziu ha kow ca i żu ra wia za ka bi no we go
sta no wi świet ne roz wią za nie dla użyt kow ni ków
dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym

LiuGong wymiata w NOVAGO!

W jed nym z za kła dów spół ki NO VA GO pra cu -
je ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H. W opi nii
jej użyt kow ni ków ma szy na w ni czym nie ustę -
pu je re no mo wa nym kon ku ren tom

Lie bherr sku tecz ny w re cy klin gu 

Ostre prze pi sy wy mu sza ją na fir mach z sek to -
ra re cy klin gu sto so wa nie ma szyn i urzą dzeń,
któ re będą w sta nie po do łać z nawiązką co -
raz więk szym wy ma ga niom 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
ostat nio po ja wia się co raz wię cej opi nii, że Pol ska nie bę dzie w sta nie speł nić wy ma ga ne go przez Unię Eu ro pej ską

pięćdziesięciopro cen to we go po zio mu re cy klin gu, któ ry ma my osią gnąć już 2020 ro ku. W ro ku 2014 po ziom ten wy -

niósł za le d wie 21 pro cent. A nie speł nie nie dy rek tyw gro zi ze stro ny Ko mi sji Eu ro pej skiej wy so ki mi ka ra mi fi nan so wy -

mi za nie efek tyw ne go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Re gu la cje unij ne do ty czą re cy klin gu pa pie ru, me ta li,

two rzyw sztucz nych i szkła. Nie po kój zwią za ny z moż li wo ścią nie wy peł nie nia przez Pol skę unij nych zo bo wią zań po -

dzie la też Naj wyż sza Izba Kon tro li. We wnio skach ra por tu NIK moż na prze czy tać, że Pol ska jest w koń ców ce staw ki

państw Eu ro py pod wzglę dem od zy sku su row ców ze śmie ci. Po nad to ra port NIK wy ty ka też or ga nom ad mi ni stra cji

pań stwo wej i sa mo rzą do wym brak od po wied nie go nad zo ru, a fał szer stwa i dzi kie wy sy pi ska zda rza ją się nie mal na te -

re nie ca łe go kra ju. We dług izby pro ble my za czy na ją się już na po zio mie każ dej gmi ny, któ ra ma obo wią zek skła da nia

mar szał ko wi wo je wódz twa i wo je wódz kie mu in spek to ro wi ochro ny śro do wi ska spra woz da nia w tym za kre sie. Po nad -

to kon tro la NIK wy ka za ła, że w po nad po ło wie gmin da ne spra woz daw cze by ły nie rze tel ne. Bra ko wa ło da nych o ilo -

ści od pa dów wy twa rza nych w gmi nie, licz bie miesz kań ców i kosz tów zwią za nych z od bie ra niem, od zy ski wa niem, re cy -

klin giem i uniesz ko dli wia niem od pa dów. A we dług kon tro le rów NIK gmi ny, któ re wpro wa dzi ły obo wią zek ra por to wa -

nia przez punk ty sku pu ilo ści ze bra nych su row ców, osią ga ją znacz nie lep sze wskaź ni ki re cy klin gu. Pre zes NIK po ka zał

to na przy kła dzie Zie lo nej Gó ry, któ ra wpro wa dzi ła ta ki obo wią zek ra por to wa nia przez punk ty sku pu ilo ści ze bra nych

su row ców. Od ra zu (w roku 2015) po ziom od zy sku sko czył o 25 procent. Dla te go zda niem NIK ta kie roz wią za nie sta -

no wi do bry przy kład i po win no być sto so wa ne przez in ne gmi ny. In ny pro blem, któ ry w Pol sce jest szcze gól nie do tkli -

wy, to nie le gal ne wy sy pi ska. W tym wzglę dzie ra port NIK nie po zo sta wia złu dzeń. Oka zu je się, że w trzynastu

z dwudziestu dwóch kon tro lo wa nych gmin ist nie ją bądź ist nia ły dzi kie wy sy pi ska. Więk szość zo sta ła zli kwi do wa na,

wy wie zio no z nich po nad 15,5 tys. ton od pa dów, a kosz to wa ło to gmi ny po nad 5,5 mln złotych. Nie chlub nym li de rem

w tej sta ty sty ce był Kraków, w któ rym wy ry to 3.056 nie le gal nych wy sy pisk.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa 
WEYCOR AR 250e 

BY ATLAS WEYHAUSEN

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Te mat prze wod ni wpi su je się w kom plek so we dzia -
ła nia rzą du w za kre sie zmniej sze nia ni skiej emi sji
oraz po pra wę ja ko ści po wie trza w Pol sce. 
– Pod ję cie te go pro ble mu na tak sze ro ką ska lę, pod -
czas jed ne go z naj waż niej szych wy da rzeń po świę -
co nych ochro nie śro do wi ska w Pol sce, z pew no ścią
przy czy ni się do wy pra co wa nia wspól nych do brych
roz wią zań, któ re za pro cen tu ją w przy szło ści – oce -
nia mi ni ster śro do wi ska Hen ryk Ko wal czyk. 
Sło wa mi ni stra o ro li tar gów POL -ECO -SYS TEM
w bran ży sze ro ko po ję tej ochro ny śro do wi ska po -
twier dza li sta te go rocz nych wy staw ców. Wi dać
z niej, że im pre za trak to wa na jest prio ry te to wo
przez li de rów tej bran ży i dla te go w Po zna niu bę -
dzie moż na za po znać się z glo bal ną ofer tą naj cie -
kaw szych eko -roz wią zań. Eks po zy cja tar gów skła -
da się z wy staw sze ro kie go gro na pol skich i za gra -
nicz nych firm pro duk cyj nych i usłu go wych z bran -
ży: re cy klin gu, od pa dów, go spo dar ki ko mu nal nej,
OZE, re wi ta li za cji i re kul ty wa cji, go spo dar ki wod -
-kan, ochro ny po wie trza, ha ła su i wi bra cji czy też
roz wią zań de dy ko wa nych dla sa mo rzą dów. Po za
tym po znań ska im pre za jest naj waż niej szym miej -
scem spo tkań przed sta wi cie li in sty tu cji le gi sla cyj -
nych, sa mo rzą dów oraz re pre zen tan tów świa ta biz -
ne su, na uki i edu ka cji bez po śred nio zwią za nych
z bran żą ochro ny śro do wi ska i go spo dar ką ko mu -
nal ną. Na go ści tar go wych cze ka nie tyl ko zróż ni co -
wa na bran żo wo eks po zy cja, ale rów nież po kaź ny
pro gram wy da rzeń oko ło tar go wych. Jak zwy kle bo -
wiem in te gral ną czę ścią tar gów bę dą licz ne kon fe -
ren cje, se mi na ria i prak tycz ne warsz ta ty. W tym zor -
ga ni zo wa na już po raz dru gi przez Mi ni ster stwo
Śro do wi ska oraz Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej prze strzeń wy sta -
wien ni czo -kon fe ren cyj na „Ekos fe ra”. W ra mach te -
go wy da rze nia od bę dzie się sze reg kon fe ren cji, pa -

ne li dys ku syj nych i szko leń. Te ma ty ka obej mo wać
bę dzie m. in. eko lo gicz ne pa li wa wę glo we, go spo -
dar kę ni sko emi syj ną, Od na wial ne Źró dła Ener gii
oraz trans port ni sko emi syj ny. W ra mach wy da rze -
nia re sort śro do wi ska przed sta wi tak że swój sztan -
da ro wy pro gram – „Czy ste Po wie trze”. 
Tar gom POL -ECO SYS TEM to wa rzy szyć bę dzie
tak że „Fo rum Ener gii i Re cy klin gu”. Oma wia ne bę -
dą na stę pu ją ce za gad nie nia: roz sze rzo na od po -
wie dzial ność pro du cen ta, no we po zio my re cy klin -
gu w Unii Eu ro pej skiej, re cy kling od pa dów opa ko -
wa nio wych, obieg elek tro od pa dów w GOZ, elek -
tro mo bil ność i ma ga zy no wa nie ener gii. Or ga ni za -
to rem Fo rum jest re dak cja „Ener gii i Re cy klin gu”.
Z ko lei uczest ni cy kon fe ren cji „Ochro na śro do -
wi ska w prak ty ce w świe tle ak tu al nych prze pi -
sów praw nych”, or ga ni zo wa nej przez Pol skie
Zrze sze nie In ży nie rów i Tech ni ków po zna ją mię -
dzy in ny mi – Oce nę od dzia ły wań na śro do wi sko
dla przed się wzięć zwią za nych z eks plo ata cją in -
sta la cji do prze twa rza nia od pa dów, prze ciw dzia -
ła nie po waż nym awa riom oraz opła ty za ko rzy -
sta nie ze śro do wi ska.
Na to miast dru gie go dnia tar gów Wo je wódz kie Fun -
du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
za pla no wa ły Mło dzie żo wy Kon gres Kli ma tycz ny. 
Pod czas ga li uro czy ste go otwar cia tegorocznych
tar gów POL -ECO SYS TEM wrę czo ne zo sta ną na -
gro dy w kon kur sie Mi ni stra Śro do wi ska „Produkt
w obiegu”. Tar gom to wa rzy szyć bę dzie wy sta wa
no mi no wa nych w kon kur sie pro duk tów lub pro -
jek tów. Je go głów nym za my słem jest też wspie ra -
nie in no wa cyj nych roz wią zań w za kre sie eko lo gii
i go spo dar ki obie gu za mknię te go. Kon kurs
„Produkt w obiegu” prze zna czo ny jest w głów nej
mie rze dla no wo cze snych pro du cen tów, pro jek -
tan tów, dys try bu to rów oraz usłu go daw ców. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.polecosystem.pl

Czyste powietrze na POL -ECO SYS TEM
Mot tem te go rocz nej edy cji Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do wi ska POL -ECO SYS TEM jest ha -
sło „Czyste powietrze – w tro sce o zdro wie, kli mat i śro do wi sko”. Za gad nie niu te mu po świę co na bę dzie
więk szość eks po zy cji, bę dzie ono także te ma tem wie lu, to wa rzy szą cych tar gom, kon fe ren cji.

a Nie zmien nie, każ de go ro ku
te re ny tar go we od wie dza ją
tłu my go ści za in te re so wa -
nych po zna niem ak tu al nych
ten den cji bran ży

s Tar gi są do sko na łą oka zją
do wy mia ny do świad czeń
oraz zna le zie nia no wych
part ne rów han dlo wych. To
też je dy na szan sa, aby
w jed nym miej scu po znać
ca łą ak tu al ną ofer tę te go
seg men tu go spo dar ki
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BAROMETR KOMUNALNY
www.poskom.pl

Jak prze ciw dzia łać 
po ża rom na wy sy pi skach…
Ba ro metr Ko mu nal ny to cykl son da ży po świę co nych ak tu al nym wy da rze niom w bran ży. Chce my, aby w tym miej scu wy -
po wia da ły się oso by zwią za ne z pol ską „ko mu nal ką”, któ re ma ją istot ny wpływ na funk cjo no wa nie tej ga łę zi go spo dar ki.
A po nie waż wszyst ko, co dzie je się w bran ży ko mu nal nej, do ty czy po czę ści nas wszyst kich i ma nie ba ga tel ny wpływ
na co dzien ne ży cie, to na szym zda niem war to po znać opi nie osób, któ re z ra cji wy ko ny wa nych za jęć ma ją od po wied nią
wie dzę i do świad cze nie. 
Naj now szą edy cję Ba ro me tru Ko mu nal ne go zde cy do wa li śmy się po świę cić te ma to wi, któ ry w tym ro ku wzbu dził wie le
kon tro wer sji i emo cji, a rząd oraz po słów zmu sił do pod ję cia szyb kich i zde cy do wa nych kro ków. Cho dzi oczy wi ście o pla -
gę po ża rów i po my sły, jak prze ciw sta wiać się te mu zja wi sku. Jak już wia do mo więk szość by ła spo wo do wa na pod pa le -
niem i pierw sze oso by usły sza ły pro ku ra tor skie za rzu ty. By ły one moż li we, ponieważ rzą dzą cy sta nę li na wy so ko ści za da -
nia i szyb ko za re ago wa li na te nie po ko ją ce zja wi sko wpro wa dza jąc w pil nym try bie zmia ny w na szym pra wo daw stwie. Po -
ja wia ją się gło sy, że ow szem, zmia ny są ko niecz ne, tyl ko mu szą być prze my śla ne, aby ude rza ły tyl ko w sza rą stre fę.

Paweł Wojna,
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie

Mo im zda niem wpro wa dzo ne przez rząd zmia ny to krok w do brym kie run ku, gdyż trze ba mi ni ma li zo wać
ist nie nie sza rej stre fy w go spo dar ce od pa da mi, ponieważ to ona od po wia da za pod pa le nia na wy sy pi -
skach. Na pew no po móc też mo gą do kład niej sze kon tro le nad wwo żo ny mi do Pol ski od pa da mi, bo to
one są póź niej pod pa la ne. A ten nie le gal ny na pływ od pa dów zwięk szył się, od kąd Chi ny wpro wa dzi ły
za kaz na im port nie któ rych od pa dów z Eu ro py. To spra wi ło, że wie le państw eu ro pej skich, w szcze gól -
no ści Wiel ka Bry ta nia, za czę ło mieć kło pot z ich uty li za cją. Dla te go po ja wi li się za in te re so wa ni zro bie -
niem – nie za wsze w zgo dzie z pra wem – do bre go in te re su na ich uty li za cji. W ten spo sób na pły nę ło
do Pol ski du żo od pa dów, któ rych na stęp nie trze ba by ło się po zbyć i stąd tak du ża licz ba po ża rów skła -
do wisk. Dla te go naj lep szym spo so bem by ło by uszczel nie nie gra nic, aby za ta mo wać na pływ nie le gal nych od pa -
dów. To naj szyb ciej roz wią za ło by pro blem. Po za tym zmniej szy ło by sza rą stre fę, a jed no cze śnie zli kwi do wa ło
nie uczci wą kon ku ren cję. Oczy ści ło by ry nek i le gal ni przed się bior cy mo gli by z więk szym opty mi zmem roz wi jać
swo je biz ne sy w tej bran ży. Mnie oso bi ście cie szy też fakt, że wpro wa dza ne ostat nio zmia ny są kon sul to wa ne
ze śro do wi skiem i na sze uwa gi są bra ne pod uwa gę przy opra co wa niu koń co wych roz po rzą dzeń.

Jarosław Malinowski
Prezes Fox Recykling Sp. z o.o. w Gdyni.

To, co się dzia ło w ma ju te go ro ku na wy sy pi skach w Pol sce, po ka za ło pa to lo gie, któ re do ty czą
branż od pa dów w Pol sce. Nie ule ga wąt pli wo ści, że trze ba je zwal czać i w tym wzglę dzie pró by po -
dej mo wa ne przez rząd są wła ści we. Jed nak trze ba pa mię tać, aby przy oka zji wal ki z oszu sta mi nie
za szko dzić uczci wym fir mom, a ta ki sku tek mo gą mieć wpro wa dzo ne od 5 wrze śnia nie któ re re gu la -
cje za war te w no we li za cji usta wy o od pa dach. Cho dzi mi o kau cję, gwa ran cję fi nan so wą, któ rą pła -
cić bę dą fir my zaj mu ją ce się go spo dar ką od pa do wą. Przede wszyst kim cho dzi o to, że o ile usta wo -
daw ca pre cy zyj nie okre ślił for mę, w ja kiej za bez pie cze nie po win no zo stać usta no wio ne, to już nie
jest tak ja sny spo sób usta le nia je go wy so ko ści. Wy li cza na ma być ona od naj więk szej ma sy od pa -

dów, ale nie zbyt pre cy zyj na jest jej de fi ni cja. Brak szcze gó ło wych wy tycz nych po zwa la ją cych na pre cy zyj ne usta le nie tej war to -
ści, a tak że brak roz po rzą dze nia okre śla ją ce go staw ki dla po szcze gól nych ro dza jów od pa dów spra wia, że na -
sza bran ża nie wie jak du że środ ki bę dą po trzeb ne do opła ce nia kau cji. Zresz tą bez wzglę du na jej wiel kość
i tak wie le mniej szych, le gal nie dzia ła ją cych firm nie bę dzie w sta nie jej wpła cić. To mo że do pro wa dzić, że li -
kwi du jąc sza rą stre fę, zli kwi du je się przy oka zji tak że wie lu uczci wych przed się bior ców. Zresz tą wpro wa dzo -
ne ostat nio no we li za cje po za kau cja mi wpro wa dza ją tak że ko lej ne kosz ty. Mam tu na my śli mo ni to ring, któ ry
nasz za kład mo że kosz to wać na wet oko ło 50 000 zł.
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W efek cie hał dy po wo li zni ka ją, tak jak ma to miej -
sce w Ru dzie Ślą skiej. Naj więk sze na te re nie mia -
sta zwa ło wi sko w ob rę bie ulic Paw ła i Sta rej kur -
czy się co raz bar dziej. Dzie je się tak dzię ki dzia ła -
niom fir my Stal bet 2 od zy sku ją cej z za le ga ją cych
hał dę od pa dów su row ce, któ re prze ra bia na kru -
szy wo sto so wa ne w bu dow nic twie dro go wym. Li -
czą ce nie co po nad czter na ście hek ta rów i wy so -
kie na dwa dzie ścia pięć me trów zwa ło wi sko za -
czę to usy py wać jesz cze na po cząt ku dzie więt na -
ste go stu le cia. Tra fia ły na nie od pa dy z ko pal ni
wę gla ka mien ne go, jak i hu ty cyn ku, dla te go hał -
da skła da się z dwóch czę ści. Pierw sza z nich
– po ko pal nia na – li czy oko ło sze ściu hek ta rów
i zo sta ła już zre kul ty wo wa na. – Na sza fir ma od zy -
ska ła na da ją cy się do dal sze go wy ko rzy sta nia łu -
pek czer wo ny, od pad ko pal nia ny nie na da ją cy się
do sprze da ży. Cho dzi o to, że jest w nim za ma ło
wę gla, a zbyt du żo ka mie nia. Po od zy ska niu su -

row ca roz po czę li śmy re wi ta li za cję tej czę ści hał dy
ukła da jąc ma sy ziem ne wy mie sza ne z gru zem.
Po ich roz ło że niu i za gęsz cze niu wal ca mi wi bra -
cyj ny mi, te ren zo stał przy go to wa ny do ob sa dze nia
ro ślin no ścią. Pra ce re kul ty wa cyj ne obej mu ją te raz
część po hut ni czą hał dy. Stal bet 2 od zy sku je z niej
żu żel po hut ni czy i prze twa rza go w kru szy wo znaj -
du ją ce za sto so wa nie w bu dow nic twie i dro go -
wnic twie. Pro du ku je my kru szy wo pod kon kret ne
po trze by w róż nych frak cjach – od jed ne go stu
pięć dzie się ciu mi li me trów – tłu ma czy Ma rek Ry -
da ro wicz, dy rek tor tech nicz ny w eks plo atu ją cej
hał dę fir mie Stal bet 2. 
Pro duk cja kru szyw z zuż la po hut ni cze go sta no wi
wzor co wy przy kład opty mal ne go za go spo da ro -
wa nia od pa dów. Po zwa la bo wiem nie tyl ko ogra -
ni czać ich ob ję tość i nie ko rzyst ny wpływ na śro -
do wi sko, ale tak że zre kul ty wo wać i od zy skać
na in ne po trze by te ren, na któ rym za le ga ły.
W przy pad ku zwa ło wi ska w Ru dzie Ślą skiej mó wi -
my o po wierzch ni czter na stu hek ta rów. Hał da
w swych naj wyż szych par tiach osią ga wy so kość
dwu dzie stu pię ciu me trów po nad po ziom ze ro wy.
Się ga też na oko ło dzie się ciu -dwu na stu me trów
w głąb grun tu. Od zysk two rzą cych ją od pa dów
od by wa się w zgo dzie z za sa da mi ochro ny śro do -
wi ska. Pro du ko wa ne kru szy wo tak że po sia da
wszel kie nie zbęd ne ate sty wy da ne przez In sty tut
Ba daw czy Dróg i Mo stów w War sza wie, Ośro dek
Ba dań i Kon tro li Śro do wi ska w Ka to wi cach, cer ty -
fi kat La bo te stu, a na wet opi nie Sa ne pi du. 
Stal bet 2 uzy skał zgo dę na wy do by cie i za go spo -
da ro wa nie od pa dów po ko pal nia nych i po hut ni -

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.stalbet2.pl

Hał da, hał da i po hał dzie!
Hał dy są nie ro ze rwal nie zwią za ne z kra jo bra zem Gór ne go Ślą ska. Usy pa ne z prze my sło wych od -
pa dów po wsta ją cych w wy ni ku eks plo ata cji ko pa lin lub prze ro bu su row ców w za kła dach prze my -
sło wych roz ra sta ły się la ta mi co raz bar dziej gó ru jąc nad te re nem. Nie gdyś two rzo no je z da la
od sie dlisk ludz kich, roz ra sta nie się miej skich aglo me ra cji spra wi ło jed nak, że dziś sta no wią kło -
po tli we są siedz two. Wszyst kie za bie ra ją miej sce na no we in we sty cje, a nie któ re sta no wią do dat -
ko wo spo re za gro że nie dla śro do wi ska. Wyj ściem jest ich re kul ty wa cja i za go spo da ro wa nie.

s Za le ty i aspek ty eko lo gicz ne
kru szyw al ter na tyw nych spra -
wia ją, że co raz czę ściej znaj -
du ją one za sto so wa nie
do bu do wy dróg, w tym ich
od cin ków o naj więk szym ob -
cią że niu ru cho wym

a Hał da wi dzia na od stro ny
uli cy Sta rej prze bie ga ją cej
w po bli żu osie dli w Go du li,
Ru dzie i Orze go wie
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czych w pre cy zyj nie okre ślo nej tech no lo gii. Fir ma
skła da cy klicz ne spra woz da nia do ty czą ce prze bie -
gu prac i po stę pu re kul ty wa cji te re nu. Nie ma
obaw, że w zie mi zo sta ną ja kie kol wiek szko dli we
sub stan cje. – Żu żel za le ga ją cy w hał dzie przy po mi -
na zwy kły ka mień, sta no wi jed no rod ną ma sę bez
do miesz ki agre syw nych skład ni ków. Pro du ko wa ne
z nie go kru szy wo pod wzglę dem cech fi zycz nych
po rów nać moż na z na tu ral nym. Speł nia ono też
wszel kie wy ma ga nia ja ko ścio we, wy trzy ma ło ścio we
i eko lo gicz ne. Eks plo ata cję hał dy wraz z pro duk cją
kru szy wa trak to wać na le ży ja ko dzia ła nia na rzecz
śro do wi ska. Po now ne wy ko rzy sta nie od pa dów po -
hut ni czych po zwa la bo wiem chro nić zło ża su row -
ców na tu ral nych przed nad mier nym wy do by ciem
oraz li kwi do wać uciąż li we skła do wi ska od pa dów
i na no wo za go spo da ro wy wać te re ny, na któ rych
by ły la ta mi gro ma dzo ne. Te re ny uzna wa ne kie dyś
za uciąż li we i bez u życz ne do sta ją te raz no we ży cie
– mó wi Ma rek Ry da ro wicz. 
Kie dyś za kła dy hut ni cze nie mia ły moż li wo ści od -
zy sku i prze ro bu od pa dów z pie ca, dla te go wy wo -
żo no je na hał dy. Te raz trze ba je re kul ty wo wać.
Od zysk su row ca i je go prze rób ka od by wa się
na miej scu. Tech no lo gia pro duk cji kru szy wa al ter -
na tyw ne go nie jest zbyt nio skom pli ko wa na, ale
do re ali za cji prac nie zbęd ny jest spe cja li stycz ny
sprzęt. Ma szy ny zna ne nam z ko palń su row ców
skal nych, pla ców bu do wy i skła do wisk od pa dów.
Wszyst ko za czy na się od spy char ki prze miesz cza -
ją cej gór ne ma sy za le ga ją ce hał dę w kie run ku
upo zy cjo no wa nych po ni żej kru sza rek. Te są za ła -
do wy wa ne przez ko par ki. Za go spo da ro wać na le -
ży rów nież więk sze skrze py, któ re nie miesz czą
się do za sob ni ka kru szar ki. Mu szą być one roz bi te
mło tem hy drau licz nym, a do pie ro po tem kru szo -
ne. Po tem do gry wcho dzą prze sie wa cze frak cjo -
nu ją ce kru szy wo zgod nie z po trze ba mi od bior -
ców. By je za peł nić, ła do war ki ko ło we uwi ja ją się
jak w ukro pie. Ma rek Ry da ro wicz wska zu jąc cięż -
kie ma szy ny Ko mat su mó wi z uśmie chem, że pra -
cow ni cy Stal be tu 2 na zy wa ją je pszczół ka mi. By -
naj mniej nie z powodu ko loru, na ja ki są po ma lo -
wa ne, ale szyb kości dzia ła nia i pro duk tyw ności.
Naj mniej sza frak cja go to we go kru szy wa ma śred -

ni cę jed ne go mi li me tra, naj więk sza stu pięć dzie -
się ciu. Tak przy go to wa ny ma te riał zsy pu je się z ta -
śmo cią gów prze sie wa czy two rząc cha rak te ry -
stycz ne stoż ki. Stąd trans por to wa ny jest i pry zmo -
wa ny na po bli skim pla cu skła do wym za po mo cą
wspo mia nych „pszczó łek” oraz ze sta wów po jaz -
dów trans por tu we wnętrz ne go. 
Do bra ko niunk tu ra w bu dow nic twie spra wia, że
kru szy wo nie za le ga dłu go na pla cu. Tym sa mym
suk ce syw nie po stę pu je re kul ty wa cja hał dy.
Po usu nię ciu żuż la ko niecz na jest wy mia na oraz
od po wied nie za gęsz cze nie mas ziem nych. Pra ce
zwią za ne z po zy ska niem su row ca po hut ni cze go
ob li czo ne są na la ta, być mo że de ka dę. Ter min za -
koń cze nia eks plo ata cji hał dy uwa run ko wa ny jest
wie lo ma czyn ni ka mi, spo śród któ rych du że zna -
cze nie ma po pyt na kru szy wo. W chwi li obec nej je -
go dzien na pro duk cja się gać mo że na wet pię ciu
ty się cy ton. Oko licz ni miesz kań cy chcie li by pew nie
jak naj szyb sze go za koń cze nia eks plo ata cji i przy -
wró ce nia te re nu mia stu. To nie dzi wi, od zy ski wa -
nie żuż la ma też swo je gor sze stro ny – zwięk szo ne
za py le nie, więk szą emi sję ha ła su oraz ru ch cięż -
kich po jaz dów trans por to wych. – Z ca łą pew no ścią
na ra ża to oko licz nych miesz kań ców na uciąż li wo -
ści, ale są one przej ścio we i bio rąc pod uwa gę
przy szłe ko rzy ści war to się z ni mi po go dzić – koń -
czy Ma rek Ry da ro wicz.

a Kru szy wo po prze sia niu zo -
sta je usy py wa ne two rząc cha -
rak te ry stycz ne stoż ki 

a Ter min za koń cze nia eks plo -
ata cji hał dy nie jest ja sno
okre ślo ny, pra ce jed nak po -
stę pu ją w szybkim tempie
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I choć po zo sta ło jesz cze tro chę cza su, by wdro żyć wła ści we
dzia ła nia w tym za kre sie, to jed nak już dziś wła dze sa mo rzą do -
we win ny za dbać o to, by „oswo ić” spo łecz ność z fak tem wy -
dzie la nia bio od pa dów w go spo dar stwach do mo wych. Do brą
oka zją ku te mu są ak cje pi lo ta żo we, uzu peł nio ne sze ro ką edu -
ka cją eko lo gicz ną, któ re po zwo lą nie tyl ko na prze ko na nie lo -
kal nej spo łecz no ści do wło że nia odro bi ny wy sił ku w se gre ga -
cję od pa dów, ale tak że na zbu do wa nie sys te mu od bio ru tych
od pa dów, od po wied niej lo gi sty ki i za go spo da ro wa nia ich w in -
sta la cji. Ta ka kil ku mie sięcz na ak cja mo że stać się źró dłem nie -
oce nio nych wnio sków przy osta tecz nym kształ to wa niu sys te -
mu zbie ra nia i za go spo da ro wa nia te go ty pu od pa dów. Tak by -
ło m.in. w Po zna niu, gdzie pro wa dze nie pi lo ta żu w kil ku dziel -
ni cach mia sta po wie rzo no fir mie Eko rum, na zle ce nie tam tej -
sze go Za kła du Za go spo da ro wa nia Od pa dów i w po ro zu mie niu
ze Związ kiem Mię dzyg min nym „Go spo dar ka Od pa da mi Aglo -
me ra cji Po znań skiej”. War to do dać, że od po cząt ku te go ro ku
obo wią zek pro wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki od pa dów bio ob jął
już wszyst kich miesz kań ców Po zna nia.
Naj pierw edu ka cja, po tem efek ty
W Gro dzie Przemysława zo sta ła prze ka za na do eks plo ata cji
no wo cze sna in sta la cja – biokompostownia, co zde ter mi no wa -
ło lo kal ne wła dze do wdro że nie od ręb ne go zbie ra nia od pa dów
bio de gra do wal nych już od 2018 ro ku. To wła śnie w tym obiek -
cie za cho dzą pro ce sy fer men ta cji i kom po sto wa nia ze bra nych
bio od pa dów. Wa run kiem opty mal nej pra cy in sta la cji i wy pro -
du ko wa nia na da ją ce go się do za go spo da ro wa nia kom po stu
oraz ener gii ciepl nej i elek trycz nej jest jed nak wła ści wy „wsad”.
A są nim wła śnie od po wied nio wy dzie lo ne od pa dy bio, do te go
zgro ma dzo ne w spe cjal nych, przy sto so wa nych do zbiór ki te go
ty pu od pa dów po jem ni kach. 
Jak po ka zu je prak ty ka pro wa dze nia zbiór ki od pa dów bio de -
gra do wal nych w Pol sce i po za jej gra ni ca mi, jed ną z naj więk -
szych bo lą czek jest ni ska efek tyw ność sys te mu wy dzie la nia
od pa dów or ga nicz nych. W ode bra nych od pa dach bio de gra -

do wal nych znaj du je się spo ro za nie czysz czeń, co wy ma ga
do dat ko we go do czysz cza nia i utrud nia po zy ska nie wła ści -
wych pa ra me trów fi nal ne go pro duk tu, ja kim jest kom post.
Dla te go ko niecz ne jest do tar cie z prze ka zem do spo łe czeń -
stwa po przez kam pa nię edu ka cyj no -in for ma cyj ną, pro wa dzo -
ną nie tyl ko przed wdro że niem w gmi nie po sze rzo nej zbiór ki
od pa dów, ale rów nież w trak cie dzia ła nia sys te mu. Ta ka kam -
pa nia po win na uka zać miesz kań com, jak naj le piej po dejść
do wy dzie la nia od pa dów bio ze stru mie nia od pa dów zmie sza -
nych, by ja kość tej zbiór ki przy nio sła ocze ki wa ne efek ty. Chy -
ba naj waż niej szym aspek tem ta kiej kam pa nii jest uświa do mie -
nie lo kal nej spo łecz no ści nie tyl ko za sad od ręb ne go zbie ra nia
bio od pa dów, ale przede wszyst kim ce lu ta kie go dzia ła nia i ko -
rzy ści z nie go pły ną cych – za rów no dla miesz kań ców, jak i dla
śro do wi ska. Chcąc to uzy skać, na le ży po słu żyć się róż no rod -
ny mi na rzę dzia mi w za kre sie in for ma cji i edu ka cji, bo to gwa -
ran tu je do tar cie z prze ka zem do moż li wie sze ro kiej gru py od -
bior ców. Mo gą to być kon kur sy skie ro wa ne do dzie ci i mło -
dzie ży, stwo rze nie wi try ny de dy ko wa nej te mu przed się wzię -
ciu, opra co wa nie i pu bli ka cja pla ka tów oraz bro szur te ma tycz -
nych. War to też roz wa żyć uru cho mie nie in fo li nii, dzię ki któ rej
miesz kań cy mo gą na bie żą co po zy skać in for ma cje do ty czą ce
za sad zbie ra nia bio od pa dów. Ta ka pro mo cja wła ści we go se -
gre go wa nia od pa dów nie rzad ko od by wa się tak że przy włą -
cze niu w kam pa nię lo kal nych me diów lub pod czas or ga ni zo -
wa nych na te re nie gmi ny even tów do ty czą cych sze ro ko po ję -
tej ochro ny śro do wi ska. 
– Po my słów jest du żo, cze go do wo dem mo że być choć by zor -
ga ni zo wa na przez nas we wrze śniu kon fe ren cja do ty czą ca edu -
ka cji eko lo gicz nej. Trze ba pa mię tać, że to na lo kal nych wła -
dzach spo czy wa obo wią zek pro wa dze nia edu ka cji eko lo gicz -
nej. Wskaź ni kiem sku tecz no ści ta kich dzia łań bę dzie czy stość
i ja kość od pa du wy dzie la ne go przez miesz kań ców i tra fia ją ce -
go do de dy ko wa nej in sta la cji. Nie ste ty, nie za wsze osią ga się

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Bio od pa dy – w po szu ki wa niu wła ści wej dro gi
2021 rok to da ta, od kie dy w pol skich gmi nach osta tecz nie mu si za cząć obo wią zy wać sys tem
od dziel ne go zbie ra nia bio od pa dów. Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie, ro dzą się dwa istot ne py ta -
nia: w któ rym kie run ku roz wi jać go spo dar kę te go ro dza ju od pa da mi oraz ja kie tech no lo gie wy -
brać, by opty mal nie wy ko rzy stać tkwią cy w nich po ten cjał?



GOSPODARKA ODPADAMI

za mie rzo ny efekt. Dla te go tak istot ne jest po wie rze nie przy go to -
wa nia i pro wa dze nia kam pa nii edu ka cyj nej kom pe tent nym oso -
bom. Zbyt trud ne dla miesz kań ców „bran żo we” na zew nic two
mo że wpły nąć na nie zro zu mie nie tre ści, ja kie do nich kie ru je -
my, a co za tym idzie – na sze za ło że nia co do kam pa nii mo gą
spa lić na pa new ce – prze strze ga Pa weł Sza dzie wicz, dy rek tor
wy ko naw czy w fir mie Eko rum.
Po znań ska cir cu lar eco no my
Na sze dzia ła nia w za kre sie edu ka cji eko lo gicz nej nie mo gą po -
zo stać bez echa, bo wiem to wła śnie od ja ko ści i ilo ści do star cza -
ne go do za kła du wsa du bę dą za le ża ły pro duk ty fi nal ne: kom post
i ener gia. W Pol sce cią gle dys ku tu je się nad do bo rem opty mal nej
me to dy bio lo gicz ne go prze twa rza nia od pa dów. Kom po sto wa nie
czy fer men ta cja? – oto jest py ta nie. Wła dze Gro du Przemysława
nie ma ją te go pro ble mu. Z punk tu wi dze nia emi sji ga zów cie plar -
nia nych na pew no war to po sta wić na fer men ta cję. Pro ces ten
sprzy ja pro duk cji ener gii ciepl nej i elek trycz nej. Na to miast kom po -
sto wa nie od pa dów po pro ce sie fer men ta cji da miesz kań com kom -
post, któ ry bę dzie wspo ma gał gle bę. 
– Dziś wie le się mó wi o pro mo wa nej przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską go spo dar ce o obie gu za mknię tym. I po znań ska BIO KOM -
PO STOW NIA wpi su je się w te wy tycz ne. To zu peł nie no we
po dej ście do cy klu ży cia pro duk tów, opie ra ją ce się na odej -
ściu od mo de lu li ne ar ne go: weź – zu żyj – wy rzuć, a przej ściu
na mo del cyr ku lar ny: „za mknię ty obieg – mó wi Kin ga Ga mań -
ska, dy rek tor ope ra cyj ny Eko rum. 
Uni kat w ska li kra ju?
Czy wdro żo ne w ro ku 2018 w Po zna niu roz wią za nia w za -
kre sie zbiór ki bio od pa dów się spraw dzą? Czas po ka że. Za -

ło że niem sys te mu pi lo ta żo we go by ło wspo mo że nie lo kal -
nych de cy den tów w ich ko lej nych kro kach na dro dze
do opty mal ne go mo de lu zbiór ki. Ak cja udo wod ni ła, że
więk szo ści po zna nia ków bio rą cych w niej udział ta ki sys -
tem se gre ga cji od po wia da. Nie ste ty, część kon klu zji z te go
pi lo ta żu zba ga te li zo wa no, nie wdra ża jąc ich do sys te mu
zbiór ki od pa dów bio z po cząt kiem 2018 ro ku. Co gor sza,
ak tu al nie spo sób zbie ra nia tych od pa dów po zo sta wia wie le
do ży cze nia: do dziś gros nie ru cho mo ści nie po sia da jesz -
cze po jem ni ka na bio od pa dy, szwan ku je też lo gi sty ka ich
od bio ru od miesz kań ców. A to mo że ne ga tyw nie od bić się
na za ło że niach ca łe go sys te mu, miesz kań cy bo wiem wi dzą
bez ce lo wość swo ich pro eko lo gicz nych po czy nań. A prze -
cież ja kość od pa dów bio wpły wa na pra cę bio kom po stow -
ni, a co za tym idzie – uzy ski wa ny pro dukt, czy li kom post
oraz ener gię ciepl ną i elek trycz ną. Ma jąc na wzglę dzie funk -
cjo nu ją cy w Po zna niu pro gram se lek tyw nej zbiór ki bio od -
pa dów i ich za go spo da ro wa nia, wy cią gnię cie wła ści wych
wnio sków już te raz mo gło by sta no wić pod sta wy do stwo -
rze nia uni kal ne go w ska li kra ju sys te mu. Dla te go już dzi siaj
za pra sza my na siód mą od sło nę Ogól no pol skiej kon fe ren cji
„Bio od pa dy”, któ ra od bę dzie się w dniach 9-10 paź dzier ni -
ka w Po zna niu. Sze ro ki wa chlarz za pro po no wa nych me ry -
to rycz nych wy stą pień spra wi, że każ dy znaj dzie tu coś dla
sie bie. A pod czas wy jaz du tech nicz ne go na wła sne oczy
bę dzie moż na prze ko nać się, jak funk cjo nu je wspo mnia -
na bio kom po stow nia.

Ka ta rzy na Te rek,
Eko rum
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Zi mo we utrzy ma nie dróg sta no wi szcze gól ne go
ro dza ju za da nie za rząd ców dróg. Re ali zo wa ne
jest w związ ku z wy stę pu ją cy mi w świe cie przy ro -
dy zja wi ska mi at mos fe rycz ny mi, któ rych ska li
i cza su wy stą pie nia nie spo sób prze wi dzieć, a któ -
re moż na je dy nie pro gno zo wać. Rok rocz nie tzw.
„ak cja zi ma” ob cią ża w znacz nym stop niu bu dże -
ty i to za rów no na szcze blu cen tral nym, jak i sa -
mo rzą do wym. Za rząd cy dróg dys po nu ją co raz so -
lid niej szą ba zą sprzę to wą, któ ra gwa ran tu je im
nie za leż ność i nie zwłocz ne wy ko na nie naj waż niej -
szych prac, ale część obo wiąz ków zle ca na jest fir -
mom ze wnętrz nym. Za rów no za rząd cy, jak i wy ko -
naw cy dba jąc o na le ży te utrzy ma nie dróg, kie ru ją
się przy wy bo rze sprzę tu ce ną,
ja ko ścią, funk cjo nal no ścią,
kom for tem i ni ski mi kosz -
ta mi eks plo ata cji, gwa -
ran cją, ser wi sem i do -
stęp no ścią czę -

ści za mien nych. Do dat ko wo chęt nie ku po wa ne są
ma szy ny, któ re już się spraw dzi ły. A wśród ta kich
spraw dzo nych pro du cen tów, któ rzy do wie dli, że
ofe ro wa ny przez nich sprzęt jest naj wyż szej ja ko -
ści, na pew no znaj du je się pol ski pro du cent
– spół ka SaMASZ – pro du ku ją ca sie dem dzie siąt
mo de li ma szyn do let nie go i zi mo we go utrzy ma -
nia dróg. Wśród nich mię dzy in ny mi znaj du je się
po pu lar na se ria płu gów od śnież nych PO LI. 
Płu gi PO LI wy po sa żo no w wy mien ną od kład ni -
cę z two rzy wa sztucz ne go, co znacz nie ob ni ży -
ło ma sę, współ czyn nik tar cia i wy eli mi no wa ło
moż li wość ko ro zji. Sze ro kość ro bo cza od 2,45
do 3,3 metra spo koj nie po zwa la na od śnie ża nie
dróg w trud nych wa run kach po go do wych. Od -
po wied nio wy pro fi lo wa ny le miesz wy ko na ny
z po li ety le nu do kład nie i sku tecz nie od pro wa -

dza na po bo cze śnieg, jak i bło to po śnie go -
we, jed no cze śnie za po bie ga na rzu ca niu

py łu śnież ne go na szy bę sa mo cho du.
Po sia da on kąt skrę tu w pra wo/w le wo
wy no szą cy 30°. W mo de lu PO LI S uchyl -
ność le mie sza i re gu la cja si ły na cią gu
za pew nia ją jesz cze do kład niej sze od -
śnie ża nie i za bez pie cze nie ma szy ny
przed mechanicznymi uszko dze niami. 

Po mi mo nie wiel kie go cię ża ru ca ła
kon struk cja cha rak te ry zu je się wy -
so ką zdol no ścią prze no sze nia sił,

SPRZĘT KOMUNALNY
www.samasz.pl

PO LI
na za Ênie ̋ o ne dro gi
Pod sta wo wa idea pro duk cji do bre go sprzę tu do zi mo we go utrzy ma nia dróg to uni wer sal ność
je go za sto so wań oraz trwa łość użyt ko wa nia. Szcze gól nie cen ne jest też po sia da nie w ofer cie
ma szyn współ pra cu ją cych z róż ny mi ty pa mi po jaz dów wy ko rzy sty wa nych w fir mach ko mu nal -
nych, na przy kład spraw dza ją cych się pod czas od śnie ża nia każ de go te re nu. A wła śnie ta kie
roz wią za nia ofe ru je pro du cent ma szyn rol ni czych i ko mu nal nych SaMASZ. 

a Du żą za le tą płu gów se rii PO LI 
jest moż li wość sto so wa nia ich 
w du ecie z róż ny mi po jaz da mi, któ re mo gą być wy ko -
rzy sty wa ne w rozmaitych pra cach. Dzię ki te mu przed -
się bior stwa ko mu nal ne mo gą spo ro za osz czę dzić
przy kom ple to wa niu nie zbęd ne go sprzę tu
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dzię ki cze mu płu gi se rii PO LI do sko na le spraw -
dza ją się w szcze gól nie trud nych wa run kach pod -
czas cięż kich zim i du że go za śnie że nia. Do bez -
piecz nej jaz dy sa mo cho dem przy czy nia się sta -
bil na i jed no cze śnie wy trzy ma ła ra ma sku tecz nie
tłu mią ca drga nia od kład ni cy płu ga, do pa so wu ją -
ca się do ukształ to wa nia te re nu.
Układ ste ro wa nia płu giem jest wy jąt ko wo pro sty
i ła twy w ob słu dze. Pul pit ste row ni czy wy stę pu je
w dwóch wa rian tach: STAN DARD UP i STAN -
DARD UP H (mo de le z ukła dem hy drau licz nym).
Płu gi mo gą być za wie sza ne na wszel kich sa mo -
cho dach cię ża ro wych po sia da ją cych pły tę czo -
ło wą PN -EN 15432 typ F1 (DIN 76060 Typ A).
Ma szy ny se rii PO LI wy po sa żo no w złą cze elek -
trycz ne 24 V, świa tła dro go we, oświe tle nie
LED 24 V, stop kę pod po ro wą oraz za bez pie cze -
nie prze cią że nio we.
W za leż no ści od te re nu, na ja kim pra cu je ze staw,
je go użyt kow nik ma do wy bo ru trzy ro dza je li stwy
zgar nia ją cej. Mo że za sto so wać gu mo wą, po li ure -
ta no wą lub gu mo wo -ko run do wą. Każ dy z ro dza -
jów ma gru bość pięć dzie się ciu mi li me trów. Mo że
tak że do dat ko wo wy po sa żyć pług w ko ła pod po -
ro we, pło zy śli zgo we (na przy kład fir my KÜPER)
i fla gi ostrze gaw cze. Se ria PO LI H jest wy po sa żo -
na we wła sny sys tem hy drau licz ny po zwa la ją cy
na pre cy zyj ne i nie za leż ne ma new ro wa nie od -
kład ni ca mi w sa mo cho dach cię ża ro wych bez zin -
te gro wa ne go sys te mu hy drau licz ne go. 

a O ile płu gi z se rii PO LI do sko -
d na le spraw dza ją się w od śnie -

ża niu du żych po wierzch ni
po ob fi tych opa dach, to
w przy pad ku dróg osie dlo -
wych i do jaz do wych do go -
spo darstw rol nych, bar dziej
opła cal ne mo że być za sto so -
wa nie mniej szych płu gów,
któ re bez pro ble mów mo gą
współ pra co wać z róż nej kla sy
po jaz da mi. A ofer ta SaMASZ-
u pod tym wzglę dem jest bar -
dzo bo ga ta i speł ni ocze ki wa -
nia każ de go użyt kow ni ka
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Mi mo że nie mi nął jesz cze rok od kąd cią gni ki tra fi ły
do sprze da ży, zdą ży ły już zy skać wie le po chleb nych opi -
nii. Przed się bior cy ko mu nal ni chwa lą je przede wszyst -
kim za uni wer sal ność i nie za wod ność, pod kre śla ją też
ich du żą zwrot ność, któ ra szcze gól nie przy da je się w pra -
cach na ogra ni czo nych po wierzch niach te re nów miej -
skich. Zwrot ność cią gni ki za wdzię cza ją nie tyl ko kom -
pak to wym wy mia rom, ale przede wszyst kim za sto so wa -
nym roz wią za niom tech no lo gicz nym. I tak wy po sa żo ne
są w przed nią oś z na pę dem 4WD, zwol ni ce pla ne tar ne
tyl ne go mo stu, a za łą cza nie przed nie go na pę du, jak i blo -

ka dy od by wa się za po mo cą me cha nicz nych dźwi gni. Na -
to miast tym co za słu gu je na szcze gól ną uwa gę jest pro -
mień za wra ca nia nie prze kra cza ją cy 3,1 m. 
Do cią gni ków przy go to wa no dwa ty py prze kład ni na pę -
do wych. Me cha nicz na 16x16 z re wer sem kie run ku jaz dy
przód/tył umiesz czo nym po le wej stro nie kie row ni cy
oraz do stęp ną opcją bie gów peł za ją cych. Prze kład nia
jest syn chro ni zo wa na, co zna czą co po pra wia kom fort
zmia ny bie gów pod czas jaz dy.
Dru ga to prze kład nia hy dro sta tycz na z trzema za kre sa mi
pra cy HST3, któ ra po zwa la na pre cy zyj ną i płyn na pra cę

MASZYNY KOMUNALNE

Ciàgni ki 
do prac ko mu nal nych
Od koń ca ubie głe go ro ku w ofer cie han dlo wej New Hol land do stęp na jest zmo der ni zo wa na se -
ria cią gni ków Bo omer. Li nia lek kich, zwrot nych ma szyn kom pak to wych skła da się z sze ściu
mo de li o mo cach od 20 do 47 KM, któ re z po wo dze niem wy ko rzy sty wać moż na przy róż ne go
ro dza ju pra cach ko mu nal nych. Dwa naj moc niej sze mo de le – Bo omer 40 i Bo omer 50 już w stan -
dar do wym wy po sa że niu ma ją fa brycz nie mon to wa ną ka bi nę oraz czte ro cy lin dro wy sil nik. 

a Nowe ciągniki New Holland są nie tylko wytrzymałe, ale i wystarczająco delikatne,
aby używać ich do pielęgnacji piłkarskiej murawy 

f Cią gni ki z se rii Bo omer spraw dza ją się w pra cach ko mu nal nych. Do po sa żo ne
w za mia tar kę z po wo dze niem uprząt ną alej ki i traw ni ki z je sien nych li ści
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za rów no w przód, jak i w tył. Ste ru je się nią za po mo cą
dwóch pe da łów: na ci śnię cie jed ne go po wo du je ruch cią -
gni ka do przo du, dru gie go do ty łu. Roz wią za nie to wpi su -
je się w kon cep cję mak sy mal nie uprosz czo nej, in tu icyj -
nej ob słu gi, któ rej przy świe ca ha sło „jump and dri ve”,
czy li „wska kuj i jedź” – chęt nie wy ko rzy sty wa ne roz wią -
za nie w pra cach ko mu nal nych. 
Oczy wi ście za dba no o wy po sa że nie cią gni ków w opty mal -
ne jed nost ki na pę do we. Za sto so wa ny w naj moc niej szych
mo de lach sil nik to spraw dzo na, czte ro cy lin dro wa kon -
struk cja o po jem no ści 2.500 cm3 i mo cy 47 KM. Sil nik speł -
nia obo wią zu ją ce nor my emi sji spa lin dla te go seg men tu
cią gni ków. Po za tym cha rak te ry zu je się du żą ela stycz no -

ścią. Mak sy mal ny mo ment ob ro to wy uzy ski wa ny
jest już od 1600 obr/min, a to ozna cza, że nie
zga śnie przy na głym spad ku ob ro tów, a jed no -
cze śnie uzy ska my nie wiel kie zu ży cie pa li wa.
Klien ci po szu ku ją cy cią gni ków do prac ko mu -
nal nych czę sto de cy du ją się na za kup da ne go
mo de lu ze wzglę du na je go ka bi nę. Nic dziw ne -

go, wszak pra ce ko mu nal ne wy ko ny wa ne są
przez okrągły rok, w zmien nych wa run kach at mos -

fe rycz nych i ope ra tor mu si mieć za pew nio ne od po -
wied nie wa run ki pra cy. Dla te go kon struk to rzy New
Hol land do ło ży li wie lu sta rań, aby ope ra tor miał, jak
naj więk szy kom fort, a jed no cze śnie mógł wy ko ny -
wać pra cę w opty mal nych wa run kach bez pie czeń -
stwa. Mie dzy in ny mi dla te go do ło żo no sta rań, aby
ka bi na by ła mak sy mal nie funk cjo nal na, a jed no -
cze śnie nie wy sta wa ła po za ob rys cią gni ka. 

Fa brycz nie mon to wa ną ory gi nal ną ka -
bi nę w stan dar do wym wy po sa że niu

ma ją cią gni ki Bo omer 40 i Bo -
omer 50. Speł nia ona su ro we

nor my UE je że li cho dzi o po -
ziom ha ła su w środ ku, a tak że
nor my bez pie czeń stwa (TMR),
czy kom for tu pra cy ope ra to ra.
Ka bi na ma no wo cze sny wy -
gląd, er go no micz nie za pro jek -
to wa ne wnę trze i za pew nia do -
brą wi docz ność do oko ła ma -

szy ny. Do dat ko wo pa no ra micz ne szy by, wą skie słup ki kon -
struk cyj ne, sze ro ko kąt ne lu ster ka po pra wia ją bez pie czeń -
stwo pra cy ope ra to ra i osób znaj du ją cych się w bez po śred -
nim oto cze niu cią gni ka. War to do dać, że ta kie wy po sa że nie,
jak kli ma ty za cja jest już w stan dar do wym wy po sa że niu. Po -
mi mo nie wiel kich ga ba ry tów cią gni ka ka bi na za pew nia wy -
star cza ją cą prze strzeń na swo bod ne wy ko ny wa nie wszyst -
kich czyn no ści pod czas pra cy, na wet więk szym oso bom.
A usy tu owa ny bli sko ope ra to ra pa nel ste ru ją cy hy drau li ką
oraz dźwi gnie od pod no śni ka i re wers kie run ku jaz dy spra -
wia ją że ob słu ga cią gni ka jest in tu icyj na, nie wy ma ga od ry -
wa nia uwa gi ope ra to ra od pro wa dze nia ma szy ny.
Istot nym ele men tem, czę sto de cy du ją cym o przy dat no ści
ma szy ny, jest układ hy drau li ki ze wnętrz nej. W cią gni kach
New Hol land Bo omer ma on wy daj ność 31 l/min, czte ry
wyj ścia hy drau licz ne z ty łu oraz udźwig tyl ne go tu za wy no -
szą cy 1250 kg. Z ko lei tyl ny wał od bio ru mo cy po sia da aż
trzy pręd ko ści: 540/750/1000, a do dat ko wo wy stę pu je
opcja WOM -u mię dzy osio we go wy ko rzy sty wa ne go
do napędzania min. ko siar ki mię dzy osio wej.
Na wet naj lep szy cią gnik, z naj lep szym sil ni kiem nie wie le
zdzia ła je śli nie bę dzie wy po sa żo ny w od po wied nie ko ła
i ogu mie nie. Dla cią gni ka zo sta ła przy go to wa na rów nież
bo ga ta ofer ta kół ja kie moż na za sto so wać, oprócz ty po -
wych kół rol ni czych do stęp ne są min. opo ny tra wia ste/tor -
fo we, wą skie ogrod ni cze, ty pu mu ni ci pa li ty. A pod sta wo we
wy mia ry cią gni ka to: roz staw osi 1.760 mm; dłu -
gość 3.070 mm i sze ro kość 1.625 mm. 
Wszyst kie te ele men ty wpły wa ją na wszech stron ność za -
sto so wań i sze ro ką moż li wość wy ko rzy sta nia w róż ne go
ro dza ju pra cach ko mu nal nych. Za sto so wa ne roz wią za nia
da ją wy mier ne ko rzy ści użyt kow ni kom. Po nad to se rię cią -
gni ków New Hol land Bo omer cha rak te ry zu je fakt, że są ofe -
ro wa ne w sze ro kiej sieci dystrybucji na te re nie ca łe go kra -
ju, po przez pro fe sjo nal ną sieć de aler ską z za ple czem han -
dlo wym i ser wi so wym. Do daj my też, że nie ba ga tel nym atu -
tem cią gni ków jest też aspekt eko no micz ny. War to bo wiem
za zna czyć, że spraw dzo ne me cha nicz ne roz wią za nia nie
spra wia ją kło po tu pod czas eks plo ata cji ma szy ny, a okre sy
pra cy mię dzy prze glą da mi ser wi so wy mi wy no szą do 300
go dzin. Na to miast fa brycz na gwa ran cja pro du cen ta to dwa
la ta, a ce na za kom plet nie przy go to wa ny cią gnik do pra cy
z kli ma ty za cją wy no si 79.900 zło tych net to. 

www.newholland.pl

a Czterocylindrowy silnik sprawia, że ciągnik łatwo poradzi sobie z ciągnięciem
nawet całkiem pokaźnej przyczepy

a O bo gac twie ofer ty osprzę tu ro bo cze go do ciągników New Holland świad czy
choć by fakt, że klient za mó wić mo że na wet dmu cha wę do li ści



Ar chi tek ci kra jo bra zu pro jek tu jąc te re ny zie lo ne,
par ki i ogro dy co raz chęt niej się ga ją po gnej so wy
ka mień ozdob ny. Pod wzglę dem es te tycz nym, ja -
ko ścio wym i funk cjo nal nym sta no wi on do sko na -
łą al ter na ty wę dla tra dy cyj nej ko ry so sno wej.
Gnejs w tym cha rak te rze pre zen tu je się do sko na -
le za rów no w no wo cze snych, jak i tra dy cyj nie za -
pro jek to wa nych prze strze niach.
Ko ra ka mien na to z pew no ścią je den z naj bar -
dziej roz po zna wal nych wy ro bów z gnej su. Sto su -
je się ją głów nie do wy kła da nia de ko ra cyj nych
traw ni ków, ra bat i two rze nia efek tow nych ka -
mien nych pod ło ży. Gnej so wa ko ra mo że być wy -
ko rzy sty wa na nie tyl ko do de ko ra cji, ale tak że
bu do wy efek tow nych ogro dzeń. – Pro du ko wa -
na przez nas gnej so wa ko ra ka mien na ma wie le
za let. Da je wprost nie ogra ni czo ną moż li wość
aran ża cji prze strze ni i – w od róż nie niu od tra dy -
cyj nej ko ry so sno wej – nie ule ga de kom po zy cji.
Naj bar dziej wy daj na, a jed no cze śnie da ją ca świet -
ny efekt wi zu al ny jest ta naj drob niej sza. Wy sy py -
wa nie nią prze strze ni po mię dzy ro śli na mi nie tyl ko
ogra ni cza ko niecz ność od chwasz cza nia, ale ma
tak że ko rzyst ny wpływ na dłuż sze utrzy my wa nie
opty mal nej wil got no ści gle by. Wio sną na grza -
na słoń cem ko ra ka mien na przy spie sza we ge ta -
cję – tłu ma czy Ar ka diusz Maj cher, pre zes za rzą -
du i dy rek tor ge ne ral ny fir my TESM Sp. z o.o. Sp.
k zaj mu ją cej się wy do by ciem gnej su z własnego
zło ża w Do bo szo wi cach na Dol nym Ślą sku. 
Gnejs wy stę pu je w wie lu miej scach, ale w opi -

nii fa chow ców zło że w Do bo szo wi cach jest
je dy nym w kra ju, skąd po zy sku je się ka mień
o tak do sko na łych wa lo rach es te tycz nych. 
Po zy ski wa ny tu gnejs ma nie zwy kle cie ka wą bar wę
i struk tu rę. Na da je się za rów no do pro duk cji okła -
dzin wnę trzar skich, jak i aran ża cji te re nów zie lo -
nych. Ro sną ce za in te re so wa nie ka mie niem ozdob -
nym spra wi ło, że TESM stwo rzył też wła sną mar kę
– gnej sy. pl, któ ra do słow nie z dnia na dzień zy sku -
je so bie co raz więk szą re no mę w ca łej Pol sce. Zdo -
by wa też na gro dy i wy róż nie nia na spe cja li stycz -
nych po ka zach i im pre zach tar go wych. – Nasz
gnejs dzię ki swym wa lo rom es te tycz nym zy skał so -
bie ol brzy mie uzna nie wśród klien tów z ca łej Pol ski,
po sta no wi li śmy więc zbu do wać wła sną sieć dys try -
bu cji na szych wy ro bów. Jest to in no wa cja, żad na in -
na z pol skich ko palń su row ców skal nych nie zde cy -
do wa ła się bo wiem do tych czas na sprze daż kru szy -
wa ozdob ne go po przez wła snych han dlow ców
– pod kre śla Ar ka diusz Maj cher. 
W po rów naniu z ko rą so sno wą czy zręb ka mi
drew nia ny mi, ko ra gnej so wa ma wie le za let.
Przede wszyst kim do sko na le kom po nu je się
z oto cze niem two rząc cie ka we tło dla eks po zy cji
ro ślin nych. Po roz sy pa niu nie jest ła two roz wie -
wa na, dzię ki cze mu kon ser wu ją cy te ren nie mu -
szą czę sto uzu peł niać ubyt ków. Gnejs ze wzglę -
du na swój sła bo kwa śny od czyn (pH) nie wpły wa
nie ko rzyst nie na gle bę i ro śli ny. Moż na sto so wać
go bez prze szkód w ogro dach i par kach, tak że
do luź ne go wy ło że nia chod ni ków i ście żek.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU
www.gnejsy.pl

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

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

a Po zy ski wa ny w Do bo szo wie -
cach ka mień ma nie zwy kle cie -
ka wą bar wę i struk tu rę. Na da je
się za rów no do pro duk cji okła -
dzin wnę trzar skich, jak i aran -
ża cji te re nów zie lo nych
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O suk ce sie fi nan so wa nia fa brycz ne go Ku bo ta Fi nan ce de cy du je
sze reg czyn ni ków – pro ste for mal no ści, ela stycz na ofer ta, de dy -
ko wa ni do rad cy czy sta ły roz wój ofer ty. W prze pro wa dzo nych
w 2017 ro ku ba da niach na pró bie 600 rol ni ków fi nan so wa nie Ku -
bo ta Fi nan ce zo sta ło wy bra ne ja ko naj lep sze fi nan so wa nie
na ryn ku. War tość ba da nia po le ga ła na tym, że oce ny do ko ny wa li
klien ci. Ofer ta fi nan so wa nia Ku bo ta Fi nan ce jest ob słu gi wa na
przez San tan der Le asing, a bie żą ca pro mo cja do ty czy cią gni ków
o mo cy od 12 do 170 KM. Ja poń ski pro du cent dą ży do te go, że by
klien ci wy bie ra li ma szy ny no we, któ re bę dą słu żyć przez la ta, za -
miast ma szyn po cho dzą cych z pry wat ne go im por tu z ryn ków
azja tyc kich. W tym ce lu Ku bo ta wpro wa dzi ła spe cjal ne fi nan so wa -
nie 0% na naj po pu lar niej sze mo de le ma szyn kom pak to wych.
W pro mo cyj nej ofer cie fi nan so wa nia 5x20%, klient nie pła ci żad -
nych od se tek ani pro wi zji, a za bez pie cze niem fi nan so wa nia jest
cią gnik, na któ ry udzie lo ne zo sta ło fi nan so wa nie. 

www.kubota-eu.com

Pro mo cja 
na cią gni ki Ku bo ta
Oprócz tego, że Ku bo ta pozostaje li derem w sprze da ży cią gni ków kom pak to wych o mo cy
do 40 KM, to może pochwa lić się także naj korzystniejszym na krajowym ryn ku fi nan so wa niem
fa brycz nym Ku bo ta Fi nan ce. Przy jego wykorzystaniu ja poń ski pro du cent uru cho mił wła śnie
pro mo cyj ną ofer tę na cią gni ki kom pak to we se rii B1, BX231 oraz L1361.

Ce ny mo de li w wy po sa że niu stan dar do wym 
kształ tu ją się na stę pu ją co:

• Ku bo ta B1121 – już od 5.500 zł + VAT* 
• Ku bo ta B1161 – już od 8.000 zł + VAT*
• Ku bo ta B1181 – już od 8.400 zł + VAT*
• Ku bo ta B1241 – już od 10.000 zł + VAT*
• Ku bo ta BX231 – już od 10.000 zł + VAT* 
• Ku bo ta L1361 – już od 13.000 zł + VAT* 

Że by sko rzy stać z pro mo cyj nej ofer ty, wy star czy od wie -
dzić lo kal ne go dea le ra ma szyn ko mu nal nych Ku bo ta.
* w pro mo cyj nym fi nan so wa niu fa brycz nym 5x20%
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www.kastell.pl

Obec nie na po lach trwa ją in ten syw ne pra ce
i gdy za cznie pa dać deszcz, po ja wia ją się
skar gi na za le ga ją ce na dro gach pu -
blicz nych bło to, na nie sio ne z pól przez
trak to ry i in ne ma szy ny. A wbrew po -
zo rom sprzęt rol ni czy spo tkać mo że -
my nie tyl ko na rzad ko uczęsz cza nych
dro gach lo kal nych. Zda rza się, że rol -
ni cy chcąc do je chać do swo ich pól mu -
szą ko rzy stać tak że z dróg wyż szych ka te -
go rii, ta kich jak po wia to we i wo je wódz kie.
Jed nak bez wzglę du na ro dzaj dro gi jej stan
mu si gwa ran to wać od po wied nie bez pie czeń -
stwo wszyst kim uczest ni kom ru chu. Ja sno pre -
cy zu je to Ko deks wy kro czeń, któ ry
w ar ty ku le 91 in for mu je, że „Kto za -
nie czysz cza dro gę pu blicz ną lub na tej
dro dze po zo sta wia po jazd lub in ny
przed miot al bo zwie rzę w oko licz no -
ściach, w któ rych mo że to spo wo do wać nie -
bez pie czeń stwo lub sta no wić utrud nie nie w ru -
chu dro go wym, pod le ga ka rze grzyw ny do 1.500
zło tych al bo ka rze na ga ny”. 
Dla te go aby unik nąć ukarania, rol nik po wi nien
przed wy jaz dem z po la upew -
nić się, że na ko łach po jaz du
nie za le ga ją zie mia i bło -
to. I nie cho dzi tu tyl -
ko o porzą dek, ale
przede wszyst kim,
aby nie two rzyć nie -
bez piecz nych sy tu -
acji na dro dze, gdyż
jed ną z naj częst szych
przy czyn wy pad ków jest
zły stan na wierzch ni. Dla te go
po li cja su ge ru je, aby uda ją cy się
na po la rol ni cy mie li przy go to wa ny
od po wied ni sprzęt, któ ry po mo że usu -
nąć bło to z kół przed wje cha niem na dro gę, al -
bo po sia da li urzą dze nia zdol ne sprząt nąć za nie -
czysz cze nia z jezd ni. Zresz tą iden tycz ny obo -
wią zek cią ży na wy ko naw cach bu dow la nych,
któ rych po jaz dy i ma szy ny ko rzy sta ją z dróg pu -
blicz nych. Trze ba przy znać, że o ile w przy pad -
ku bu dow lań ców sy tu acja z utrzy ma niem czy -
sto ści dróg wy glą da do brze, to znacz nie go rzej
przed sta wia się ona u rol ni ków, choć i tu są
pew ne ozna ki po pra wy. Za uwa żyć moż na, że
pra cow ni cy więk szych firm rol nych, ubra ni

w zie lo ne ka mi zel ki, sta ra ją się oczy ścić cią -
gnik nim wy je dzie na dro gę. 

Więk szym go spo dar stwom rol nym
opła ca się za miast mio tły za opa trzyć
się w pro fe sjo nal ną za mia tar kę,
zwłasz cza że mo że ona po słu żyć nie
tyl ko do sprzą ta nia dróg, ale tak że

te re nu wo kół bu dyn ków go spo dar -
czych. – Za mia tar ka to bez wąt pie nia ma -

szy na, któ ra coraz czę ściej po ja wia się
w go spo dar stwach rol nych. Za dba ne i re pre zen -
ta cyj ne obej ście jest nie wąt pli wie wi zy tów ką je go
wła ści cie li. Do dat ko wo od kil ku użyt kow ni ków

na szych za mia ta rek usły sze li śmy, że oprócz
utrzy my wa nia czy sto ści w go spo dar -

stwie, za mia tar ka dba o czy stość ca łej
wsi, a na wet gmi ny. Jej wła ści ciel mo -

że na przy kład sta nąć do prze tar gu
o utrzy my wa nie czy sto ści w da nej gmi nie.

W kil ka go dzin po ra dzi so bie z po sprzą ta niem
wszyst kich wiej skich ulic, a do bu dże tu jej wła -

ści cie la tra fi do dat ko wy do chód. Wszyst kie na sze
za mia tar ki sta no wią atrak cyj ną opcję za rów no dla
firm ko mu nal nych, sa mo rzą do wych, jak i rol ni -
czych.  Mo gą współ pra co wać za rów no z cią gni -
kiem, jak i z wszel ki mi ła do war ka mi. W za leż no -
ści od po trzeb zamiatarka mo że być za mon to wa -
na na tył lub przód ma szy ny. Każ de z tych roz -
wią zań umoż li wi płyn ne ma new ro wa nie ma szy -

ną. Za mia tar ka mo że być wy -
po sa żo na w szczot kę bocz -

ną, któ ra do dat ko wo
umoż li wia za mia ta nie

spod kra węż ni ków czy
trud no do stęp nych
miejsc. W utrzy my -
wa niu czy sto ści
na więk szych po -

wierzch niach mo że
z pew no ścią po móc zbior nik na nie czy sto ści,
któ ry moż na do mon to wać w wer sji ma nu al nej
lub hy drau licz nej. Wśród opcji do dat ko wych
znaj dzie my sys tem zra sza nia czy re gu la cję ką ta
pra cy. Bez obaw za mia tar ka mo że rów nież pra -
co wać na nie rów no ściach. Sys tem „pły wa nia”,
w ja ki jest wy po sa żo na po zwo li jej na swo bod ne
ko pio wa nie te re nu , nie na ra ża jąc przy tym na
uszkodzenia jej kor pu su – in for mu je Ad ria na
Graj czyk, dy rek tor Dzia łu Sprze da ży i Mar ke tin -
gu fir my Ta lex.

Mio tła przy trak to rze
Ko niec la ta i po czą tek je sie ni to czas wzmo żo nych prac rol nych. Wraz z ni mi zwięk sza się licz ba
cią gni ków i ma szyn rol ni czych, któ re prze miesz cza ją się po dro gach, za nie czysz cza jąc je bło tem
z pól i reszt ka mi z ze bra nych plo nów. A rol ni cy mu szą pa mię tać, że to do nich na le ży obo wią zek
uprząt nię cia za nie czysz czeń, a je go za nie cha nie gro zi grzyw ną na wet do 1.500 zło tych.

a W za mia tar kach Ta lex wy ko -
rzy sty wa ne są szczot ki fir my
Ka stell. Klien ci mo gą wy bie -
rać spo śród trzech ro dza jów
szczo tek: Mix – bę dą cej mie -
szan ką po li pro py le nu oraz
me ta lu; Spi ral nej – prze zna -
czo nej szcze gól nie do od mia -
ta nia śnie gu oraz szczot ki po li -
pro py le no wej PPN. Ta ostat -
nia jest ide al na dla ho dow -
ców bydła i dro biu, bo wiem
jej włók na roz pusz cza ją się
w żo łąd kach zwie rząt

a Szczotka walcowa 
KASTELL MIX

a Szczotka talerzowa
KASTELL MIX
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tów te go ty pu urzą dzeń. Ci naj lep si in we stu ją
bar dzo du że środ ki w no we li nie pro duk cyj ne,
któ re umoż li wia ją sto so wa nie naj now szych zdo -
by czy tech ni ki, jak np. zro bo ty zo wa ne sta no wi -
ska, któ re umoż li wia ją wy ko na nie kon te ne rów
z nie spo ty ka ną wręcz pre cy zją. Ta kim pro du -
cen tem jest na pew no spół ka AMG, któ ra wkrót -
ce otwie ra no wą ha lę pro duk cyj ną, w któ rej wie -
le czyn no ści wy ko ny wa na bę dzie w au to ma tycz -
nym pro ce sie, któ ry umoż li wia pro duk cję kon te -
ne rów tak szczel nych, że nie po trzeb ne są żad -
ne do dat ko we uszczel nie nia. 
To nie je dy ne przy kła dy pro duk cji spe cja li stycz -
nych kon te ne rów. Wspo mnia ne wcze śniej przed -
się bior stwo Ja sner, dzię ki do kład no ści i uży ciu
ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści zdol ne jest pro du -
ko wać na od pa dy ko mu nal ne i prze my sło we
o zróż ni co wa nej ku ba tu rze i o róż nych pa ra me -
trach wy trzy ma ło ścio wych. Wśród nich są po jem -
ni ki od por ne na dzia ła nie na wet sub stan cji żrą -
cych. W efek cie fir ma Ja sner w swo jej ofer cie po -
sia da sta lo we kon te ne ry na od pa dy, m.in. kon te -
ne ry ha ko we i bra mo we oraz po jem ni ki ulicz ne
na śmie ci, któ re cha rak te ry zu ją się du żą sta bil no -
ścią oraz wy trzy ma ło ścią na uszko dze nia. Sto su -
je się je za rów no do zbiór ki nie czy sto ści z obiek -
tów uży tecz no ści pu blicz nej, jak i miesz kal nych.
Fir ma za pew nia, że jej wy ro by gwa ran tu ją wy so -
kie wła ści wo ści an ty ko ro zyj ne, a dzię ki funk cjo -
nal nym po kry wom oraz kół kom kon te ne ry są ła -
twe w ob słu dze i użyt ko wa niu.
Fir ma zy ska ła du że uzna nie nie tyl ko kra jo wych
od bior ców, ale tak że w jej port fe lu co raz wię cej
za mó wień po cho dzi od od bior ców za gra nicz -

SPRZĘT KOMUNALNY
www.poskom.pl

O tym, że współ cze sny trans port, za rów no mor -
ski, lot ni czy, jak i lą do wy prak tycz nie nie mógł by
ist nieć bez kon te ne rów jest po wszech nie zna ne.
Ko ja rzą się głów nie z ti ra mi i wiel ki mi stat ka mi,
a prze cież są też wy ko rzy sty wa ne w co dzien nym
ży ciu, jak na przy kład ja ko zbior ni ki na od pa dy
ko mu nal ne i bu dow la ne. Zresz tą oka za ło się, że
kon te ne ry są jesz cze bar dziej uni wer sal ne i ich
uni kal ne ce chy moż na z po wo dze niem wy ko rzy -
stać tak że w in nych za sto so wa niach. I tak np. mo -
du ło wa kon struk cja kon te ne rów po zwa la na za -
adap to wa nie ich na prze no śne biu ra i po wierzch -
nie ma ga zy no we. Co raz więk szą po pu lar no ścią
cie szą się też w Pol sce ma ga zy ny wy ko rzy stu ją ce
kon te ne ry do prze cho wy wa nia pro duk tów oraz
rze czy pry wat nych. Na to miast mo bil ność, moż li -
wość łą cze nia w po zio mie i pio nie, od por ność
na uszko dze nia me cha nicz ne i at mos fe rycz ne, to
za le ty, któ re spra wi ły że – po za trans por tem
– kon te ne ry są naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne ja ko
ma ga zy ny czę ści i na rzę dzi na pla cach prze ła -
dun ko wych. Z ko lei dla firm bu dow la nych kon te -
ne ry ma ga zy no we sta no wią uni wer sal ny i pod -
ręcz ny, a za ra zem prze no śny ma ga zyn na ma szy -
ny, na rzę dzia, ma te ria ły bu dow la ne, któ re na le ży
chro nić przed wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz -
nych. Na bu do wie znaj du je się bar dzo du żo war -
to ścio wych przed mio tów, ma szyn, urzą dzeń któ -
re z oczy wi stych wzglę dów na le ży od po wied nio
za bez pie czyć przed czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi.
Na to miast z ro ku na rok ro śnie ich ro la w go spo -
dar ce ko mu nal nej. Jak do tąd by ły naj po pu lar niej -
szym po jem ni kiem do zbie ra nia gru zu i od pa dów
ko mu nal nych bez po śred nio od go spo darstw do -
mo wych. Obec nie ich ro la w tym wzglę dzie wzro -
sła jesz cze bar dziej, a jest to na stęp stwem wpro -
wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki od pa dów. Tu przy -
da ją się wprost ide al nie, gdyż z ra cji bu do wy
moż na ła two je prze kształ cić w zbior nik na od pa -
dy wie lu frak cji. Dla te go na ryn ku jest wiel ka po -
daż róż ne go ty pu kon te ne rów ha ko wych i rol ko -
wych. Po za tym po jem ni ki me ta lo we do trans por -
to wa nia i prze cho wy wa nia wszel kie go ro dza ju
ma te ria łów syp kich, ma ku la tu ry, gru zu, od pa dów
ko mu nal nych, zło mu, tro cin i in nych. A czo ło wi
pro du cen ci za pew nia ją, że są w sta nie wy pro du -
ko wać kon te ne ry uszy tę na mia rę po trzeb każ de -
go klien ta. Do brym te go przy kła dem mo gą być
pro du ko wa ne przez fir mę P. P. H. U. Ja sner kon -
te ne ry z pod grze wa ną pod ło gą, al bo do wy wo zu
szla mu i osa dów z oczysz czal ni ście ków
Na wet tak spe cja li stycz ne za sto so wa nia są moż -
li we dzię ki ro sną cym moż li wo ściom pro du cen -

Kon te ner nie tyl ko trans por tem stoi
Kon te ne ry peł nią co raz więk szą ro lę nie tyl ko w trans por cie, ale ich zna cze nie ro śnie tak że
w in nych ga łę ziach go spo dar ki, w tym tak że w go spo dar ce ko mu nal nej. Nic dziw ne go, wszak
dzię ki nim moż na w do god ny i eko no micz ny spo sób prze trans por to wać do wol ne ma te ria ły.

a Współ cze sne kon te ne ry
i po jaz dy trans por tu ją ce od -
pa dy zo sta ły tak za pro jek to -
wa ne, że pra ca zwią za na
z ich ob słu gą ogra ni cza się
do mi ni mal ne go wkła du
ludz kie go za an ga żo wa nia
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nych. Klien ci do ce nia ją wy so ką ja kość i efek tyw -
ność do star cza nych roz wią zań. 
In nym li czą cym się pro du cen tem róż ne go ty pu
kon te ne rów w Pol sce jest Stal co -In du stries Sp.
z o.o. Po wsta ła w 1996 ro ku – na ba zie Za kła du
Kon struk cji Sta lo wych – fir ma od po nad 20 lat na -
le ży do gru py ka pi ta ło wej Wer ner und We ber, li de -
ra tej bran ży na ryn ku kra jów Eu ro py Za chod niej.
Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści spół ka wy spe -
cja li zo wa ła się w pro duk cji wy so kiej ja ko ści hy -
drau licz nych pras kon te ne ro wych (pra so -kon te -
ne rów i pras sta cjo nar nych) sto so wa nych do eko -
lo gicz ne go i eko no micz ne go go spo da ro wa nia
od pa da mi. Pra so kon te ne ry STAL CO se rii
SKPC/SKPCM o po jem no ściach od 5 do 25 me -
trów sze ścien nych zmniej sza ją ob ję tość gro ma -
dzo nych od pa dów na wet 5-krot nie w sto sun ku
do ich ob ję to ści usy po wej. Są za pro jek to wa ne
spe cjal nie do za gęsz cza nia od pa dów ko mu nal -
nych i prze my sło wych ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem od pa dów o du żym stop niu wil got no ści
(np. dla du żych kuch ni prze my sło wych, ho te li,
firm ca te rin go wych, obiek tów han dlo wych
w bran ży spo żyw czej).
Dzię ki zmniej sza niu ob ję to ści od pa dów zna czą co
ob ni ża ją się kosz ty ich trans por tu. Na czas trans -
por tu na le ży uży wać od po wied nio do pa so wa nych
do da ne go sys te mu ele men tów mo cu ją cych. Wy -
po sa żo ne są w stan dar do we sys te my za ła dun ku:
ha ko wo rol ko wy oraz bra mo wo -cię gno wy.
Pra sy przy sto so wa ne są do na peł nia nia z zie mi,
z ram py al bo z ryn ny zsy po wej (np.: za mon to wa nej
przy bu dyn ku). Na peł nia nie pra sy mo że się rów nież
od by wać za po śred nic twem urzą dze nia wy wrot ne -
go (opcjo nal nie) do po jem ni ków róż nych ty pów.
Pod sta wo we za le ty tych urzą dzeń to: sa mo czysz -
czą cy tłok wa ha dło wy eli mi nu ją cy kosz tow ność
prac zwią za nych z czysz cze niem, wy jąt ko wo wy -
so ka wy daj ność prze ro bo wa, wy so ka si ła pra so -
wa nia, roz bież na kon struk cja ko mo ry gro ma dze -
nia od pa dów za pew nia bez pro ble mo wej jej
opróż nia nie, moc na i sta bil na kon struk cja wy ko -

na na jest ze sta li kon struk cyj nej do brej ja ko ści.
Po za tym fir ma pro du ku je rów nież róż ne go ro dza -
ju kon te ne ry tra dy cyj ne, jak i spe cjal ne go prze -
zna cze nia, któ re oprócz bran ży ko mu nal nej znaj -
du ją za sto so wa nie w bu dow nic twie. W efek cie
na pro duk ty spół ki na tknąć się moż na za rów no
w sek to rze re cy klin go wym, jak i na pla cach bu do -
wy, prze my śle spo żyw czym oraz w po li gra fii.
In nym wio dą cym pro du cen tem kon te ne rów jest
fir ma EKOM BUD, któ rą dzia ła w tej bran ży
od 1991 ro ku. Wie lo let nie do świad cze nie po ma ga
spół ce pro du ko wać po jem ni ki o naj wyż szej ja ko -
ści, a do dat ko wym atu tem jest moż li wość in dy wi -
du al nej kon fi gu ra cji za ma wia nych pro duk tów.
Zresz tą fir ma sta le wzbo ga ca swo ja ofer tę o ko lej -
ne moż li wo ści sto so wa nia kon te ne rów. I tak po za
sztan da ro wy mi i po pu lar ny mi kon te ne ra mi ha ko -
wy mi KP -7, KP -10, pro du ku je rów nież kon te ne ry
do gro ma dze nia i trans por tu od pa dów ko mu nal -
nych, re cy klin go wych, opa ko wa nio wych, a na wet
szczel nych kon te ne rów prze zna czo nych do wy -
wo zu szla mów z oczysz czal ni ście ków. Wśród
kon te ne rów na od pa dy uwa gę zwra ca ją po jem ni -
ki, któ re do sko na le spraw dza ją się w Punk tach
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych
(PSZOK). Są to kon te ne ry o po jem no ściach od 7
do 15 me trów sze ścien nych, ale Ekom bud pro po -
nu je je w spe cy fi ka cjach do sto so wa nych do se -
lek cjo no wa nych od pa dów. I tak są to mię dzy in -
ny mi:
• kon te ne ry siat ko we od kry te
• kon te ne ry siat ko we za kry te
• kon te ne ry na od pa dy se lek tyw ne – trój ko mo ro -

we z po dzia łem na szkło, ma ku la tu rę oraz two -
rzy wa sztucz ne

• kon te ne ry kwa so od por ne
Po za tym przed się bior stwo jest w sta nie wy ko nać
tak że kon te ne ry nie stan dar do we, do sto so wa ne
do in dy wi du al nych po trzeb klien ta na róż ne go ro -
dza ju od pa dy: nie bez piecz ne, bio de gra do wal ne,
wiel ko ga ba ry to we i elek tro od pa dy.

a Kon te ne ry z ra cji swej bu -
do wy są przy sto so wa ne
do trans por tu od pa dów
ko mu nal nych róż nych
frak cji. Ich uni wer sal ność
czy nie je wręcz nie zbęd -
nym ogni wem w łań cu chu
od bio ru i uty li za cji od pa -
dów ko mu nal nych

s Dziś trud no so bie wy obra -
zić, aby wy wóz od pa dów
ko mu nal nych i bu dow la -
nych mógł od by wać się bez
udzia łu kon te ne rów
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Pierw szy z ce lów uda je się te mu re no mo wa ne mu
pro du cen to wi kon te ne rów, po jem ni ków i in ne go
sta lo we go asor ty men tu re ali zo wać z po wo dze -
niem już od wie lu lat. Po twier dze niem mo że być
fakt, że 90 pro cent pro duk cji tra fia do za gra nicz -
nych od bior ców. Do dat ko wo wy so ką ja kość wy -
ro bów lę bor skiej spół ki po twier dza ją licz ne cer ty -
fi ka ty i mię dzy na ro do we upraw nie nia. AMG jest
mię dzy in ny mi w po sia da niu cer ty fi katu Sys te mu
Za rzą dza nia Ja ko ścią ISO 9001: 2015 oraz
ISO 14001: 2015 obej mu ją cego „Pro duk cję kon -
te ne rów, po jem ni ków me ta lo wych i kon struk cji
sta lo wych”. Po raz pierw szy cer ty fi kat zo stał
nada ny przed się bior stwu w ma ju 2000 ro ku.
A war to wie dzieć, że jed nost ką cer ty fi ku ją cą był
Lloyd’s Re gi ster Qu ali ty As su ran ce Li mi ted.
Przed się bior stwo po sia da tak że cer ty fi kat oraz
upraw nie nia nada ne spa wa czom przez DNV (Det
Nor ske Ve ri tas) do pro duk cji kon te ne rów na plat -
for my wiert ni cze ty pu Of fsho re.
– Uważamy, że suk ces bę dzie moż li wy je dy nie wte -
dy, gdy prze ko na my do sie bie klien tów nie tyl ko
ce ną, ale przede wszyst kim rosnącym poziomem
jakości. Po za tym na szą moc ną stro ną jest róż no -
rod ność pro duk cji, wy ni ka ją ca z du żej ela stycz no -
ści, prze ja wia ją cej się ła two ścią i szyb ko ścią
w zmia nie pro fi lu pro duk cji. Dzię ki te mu je ste śmy
w sta nie bły ska wicz nie do sto so wać się do zmie -
nia ją cych się tren dów i za po trze bo wa nia ryn ku
na no we pro duk ty – pod kre śla pre zes Ba bij.
Do wo dem na to jest wpro wa dze nie do pro duk cji
spe cjal ne go kon te ne ra prze zna czo ne go do ma ga zy -
no wa nia, su sze nia i trans por tu ma te ria łów syp kich,

jak od pa dy z ob rób ki drew na, prze zna czo nych
do dal szej ob rób ki lub wy ko rzy sta nia w in nym pro -
ce sie pro duk cyj nym. Po za tym spół ka pro du ku je ca -
łą ga mę róż no rod ne go asor ty men tu.
Wiel ka część ofer ty jest z po wo dze niem wy ko rzy -
sty wa na przez przed się bior stwa ko mu nal ne. Ta -
śmy pro duk cyj ne lę bor skiej spół ki opusz cza ją
tak że po jem ni ki rol ko we i zbior ni ki na olej, wy ko -
na ne we dług spe cy fi ka cji do star czo nej przez
klien tów oraz pro duk ty re ali zo wa ne na zro bo ty zo -
wa nym sta no wi sku.
Przed się bior stwo PPH AMG Sp. z o.o. od po cząt ku
swo jej dzia łal no ści obie ra kie ru nek roz wo ju fir my
ści śle zbież ny z po trze ba mi i ocze ki wa nia mi klien -
tów. Sta le wpro wa dza ne in no wa cje oraz re ali zo wa -
ne in we sty cje – jak na przy kład wpro wa dze nie
spo in cią głych, za stą pie nie pia sko wa nia śru to wa -
niem, za kup no wych ko mór ma lar skich – ma ją

SPRZĘT KOMUNALNY
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Ja kość, nie za wod ność i lo kal ny pa trio tyzm
– W wiel kim skró cie dzia łal ność spół ki AMG spro wa dza się do dwóch pod sta wo wych za dań
– być w czo łów ce eu ro pej skiej pod wzglę dem ja ko ści i nie za wod no ści oraz być naj lep szym pra -
co daw cą w swo im re gio nie – twier dzi jej pre zes Ma ciej Ba bij.

a Już wkrót ce w no wej ha li
pro du ko wa na bę dzie więk -
szość kon te ne rów AMG.
Na po wierzch ni 12.000 me -
trów kwa dra to wych pra co -
wać bę dzie oko ło 200 pra -
cow ni ków

s Tego typu kontenery to
standardowa produkcja AMG



Pośrednik Komunalny  23

SPRZĘT KOMUNALNY

na ce lu nie tyl ko za spo ka ja nie po trzeb od bior ców,
ale nie jed no krot nie ich wy prze dza nie.
– Sta ra my się na szą pro duk cją tak ste ro wać, aby
speł nia ła jak naj le piej ocze ki wa nia klien ta. Wiem,
że wszy scy tak mó wią, ale my na praw dę tak ro bi -
my. Przede wszyst kim dla te go, że ma my ku te mu
od po wied nie moż li wo ści, jak na przy kład wła sne
biu ro kon struk cyj ne, w któ rym do świad cze ni pro -
jek tan ci są w sta nie stwo rzyć „skro jo ny wprost
na mia rę” pro dukt oraz dział sprze da ży, któ re go
pra cow ni cy po sia da ją do świad cze nie tech nicz -
ne, aby kon te ne ry speł nia ły wszyst kie wła ści wo -
ści użyt ko we wy ma ga ne przez klien tów.– za pew -
nia Ma ciej Ba bij.
Tak wła śnie jest z po jem ni ka mi, któ re na ży cze nie
klien ta mo gą mieć po jem no ści od 3 do 10 m sze -
ścien nych. Po dob nie sze ro ki za kres róż no rod -
nych ob ję to ści użyt ko wych ma ją po jem ni ki ty pu
zamknięte, a jed ne i dru gie wy ko ny wa ne są
z blach o gru bo ściach do sto so wa nych do po -
trzeb klien tów. Zresz tą w AMG nie tyl ko cze kają
na su ge stie klien tów, ale sa mi sta ra ją się je ubie -
gać, wy bie gać w przód i pod po wia dać klien tom
roz wią za nia, któ re mo gą być dla nich ko rzyst ne.
Obec nie klien ci szcze gól ną uwa gę zwra ca ją na dwa
pod sta wo we pa ra me try ofe ro wa nych wy ro bów: ja -
kość i ce nę, a jed ną z pod sta wo wych za let PPH
AMG Sp. z o.o. jest moż li wość do ra dze nia klien to wi
w za kre sie za sto so wa nia naj no wo cze śniej szych
roz wią zań, któ re wpły ną na po pra wę ja ko ści.
– Po za do świad czo ną ka drą od po wied nią ja kość
za pew nia tak że au to ma ty za cja pro ce sów pro duk -
cji. Du żo in we stu je my w no wo cze sne tech no lo gie,
jak np. zro bo ty zo wa ne sta no wi sko, któ re umoż li -
wia pro duk cję tak że spe cja li stycz nych kon te ne -
rów i po jem ni ków. Jed nak na wet naj lep sza tech -
no lo gia nie po mo że, je śli w pa rze z nią nie bę dzie
szedł tzw. „czyn nik ludz ki”. My mo że my po chwa lić
się tym, że wszyst kie ele men ty są od po wied nio
zba lan so wa ne, w tym tak że sta bil na ka dra pra -
cow ni ków, któ ra iden ty fi ku je się z za kła dem. Pod -

kre ślić na le ży tak że do sko na łą współ pra cę z wła -
dza mi re gio nal ny mi i lo kal ny mi or ga ni za cja mi.
Tak że z te go wzglę du po sta no wi li śmy zwią zać się
z tym re jo nem na dłu żej, a do wo dem mo że być
bu do wa na na obrze żach Lę bor ka no wa ha la pro -
duk cyj na – pod su mo wu je Ma ciej Ba bij.
Bu do wa no wej ha li oka za ła się ko niecz na ze
wzglę du na sys te ma tycz nie ro sną cą pro duk cję
i opty mi stycz ne per spek ty wy, ja kie ry su ją się
przed spół ka w naj bliż szej przy szło ści. Opty mizm
zwią za ny jest przede wszyst kim z ro sną cym za -
po trze bo wa niem kra jo we go ryn ku. 
– Wpraw dzie więk szość na szej pro duk cji kie ro wa na
jest na ryn ki za gra nicz ne, ale do strze ga my zwięk -
sza ją ce się za po trze bo wa nie na na sze pro duk ty
tak że w Pol sce. Na sze prze wi dy wa nia od no śnie
pol skie go ryn ku po zwa la ją przy pusz czać, że w naj -
bliż szym cza sie bę dzie on w sta nie – a w za sa dzie
zo sta nie zmu szo ny – wchło nąć znacz nie więk sze
ilo ści te go ty pu pro duk tów. Wy ni ka to z wie lo let nie -
go nie do in we sto wa nia te go sek to ra, któ ry te raz
zmu szo ny jest w krót kim cza sie nad ro bić za le gło -
ści. Dla te go chce my wy ko rzy stać sprzy ja ją cą ko -
niunk tu rę, tym bar dziej, że ma my od po wied nie atu -
ty w po sta ci dłu go let nie go do świad cze nia i po -
twier dzo nej przez klien tów wy so kiej ja ko ści
– informuje Ma ciej Ba bij.
No wa ha la ro bi du że wra że nie. Jej po wierzch nia
to oko ło 12.000 me trów kwa dra to wych czy li ty le
co dwie peł no wy mia ro we pły ty do gry w pił kę noż -
ną. Bu do wa no we go za kła du roz po czę ła się w li -
sto pa dzie 2017 ro ku, a już rok póź niej ma roz po -
cząć się w nim pro duk cja. Koszt in we sty cji wy no si
oko ło 25 mi lio nów złotych. Do ce lo wo w no wej ha li
pra co wać bę dzie po nad 200 osób, któ re pro du ko -
wać bę dą kon te ne ry, po jem ni ki, kon struk cje sta lo -
we oraz no wość – kon te ne ry spe cja li stycz ne.
– W ro ku 2016 pod ję li śmy de cy zję o prze nie sie niu
za kła du do Stre fy, bo w do tych cza so wym miej scu
per spek ty wy roz wo ju by ły bar dzo ogra ni czo ne.
Bu du je my obiekt, któ ry nie tyl ko zwięk szy na sze
mo ce pro duk cyj ne, ale umoż li wi tak że za sto so wa -
nie w pro ce sie pro duk cyj nym in no wa cyj nej tech -
no lo gii. A wy bór miej sca był pro sty, bo je ste śmy
lę bor ską fir mą i za le ża ło nam na po zo sta niu w re -
gio nie – pod kre śla Ma ciej Ba bij.

AMG jest pierw szą
z firm, któ re zde cy do -
wa ły się za in we sto -
wać w funk cjo nu ją cej
w ra mach Słup skiej
Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej – Pod -
stre fie „Lę bork”

a Wy ro by lę bor skiej spół ki
cha rak te ry zu ją się pre cy zyj -
nym wy ko na niem i wy so kiej
ja ko ści ma te ria ła mi uży ty mi
do ich pro duk cji, jak cho -
ciaż by blach ze sta li Har dox

d O róż no rod no ści wy twa rza -
nych przez AMG pro duk tów
mo gą świad czyć ta kie po -
jem ni ki se rii mi ni
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Zbiór ka od pa dów w otwar tych kon te ne rach jest
czę sto naj wy god niej szym roz wią za niem. By wa też,
że je dy nym moż li wym, jak np. w przy pad ku od pa -
dów drew nia nych, pa let, od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych oraz róż nych od pa dów, któ re nie da ją się za -
gę ścić w tra dy cyj nych pra sach. Z te go też po wo du
w kon te ne rach po wsta je mnó stwo pu stych prze -
strze ni, przez co w szyb kim tem pie wzra sta nie tyl -
ko po ziom śmie ci w kon te ne rach, ale rów nież czę -
sto tli wość ich od bio ru, a co za tym idzie kosz t ich
wy wo zu. A jak wia do mo, nic nie jest droż sze niż
trans port po wie trza. Czę ste wy wo zy kon te ne rów
po wo du ją rów nież nie ma łe za mie sza nie lo gi stycz ne
na pla cu prze ła dun ko wym. A w przy pad ku opóź nie -
nia w od bio rze od pa dy mu szą zo stać gro ma dzo ne
po za kon te ne rem, co mo że stać w sprzecz no ści
z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi i bhp, a tak że za -
kłó ca czy stość i po rzą dek za kła du.
Na szczę ście jest spo sób, aby te mu prze ciw dzia -
łać, a do dat ko wo ob ni żyć kosz ty funk cjo no wa nia
przed się bior stwa. 
Fir ma BERG MANN wy pro du ko wa ła se rie za gęsz -
cza czy wal co wych, któ re pod na zwą Roll -Pac ker
już od po nad 40 lat na ca łym świe cie spraw dza ją
się w zmniej sza niu ob ję to ści od pa dów w otwar -
tych kon te ne rach.
Za le tą Roll -Pac ke ra jest je go pro sto ta, wy trzy ma łość
oraz nie zwy kła sku tecz ność. Do dat ko wo moż na go
sto so wać z wszyst ki mi stan dar do wy mi kon te ne ra mi.
Roll -Pac ker to ma szy na wy po sa żo na w spe cjal ny
cięż ki wa lec do kru sze nia, ła ma nia i za gęsz cza nia
wszel kie go ro dza ju od pa dów i su row ców wtór nych,
jak np.: pa le ty, skrzy nie drew nia ne, kar to ny, fo lie,
od pa dy ko mu nal ne, zbiór ka se lek tyw na, od pa dy zie -
lo ne, me ble, lek ki złom oraz wie le in nych.
Wszyst kie te od pa dy zaj mu ją lu zem du żo miej -

sca, Roll -Pac ker dzię ki kru sze niu i za gęsz cza niu
war stwa po war stwie po zwa la za osz czę dzić na -
wet cztery z pięciu trans por tów!
Niezależnie, czy w za kła dzie znaj du je się wy łącz -
nie je den kon te ner czy tu zin roz rzu co nych po ca -
łym pla cu, dla każ de go moż na do pa so wać opty -
mal ne roz wią za nie. Od sta cjo nar ne go Roll -Packera
RP7700 (ob słu gu ją ce go je den kon te ner), przez
Roll -Pac ke ra VS pra cu ją ce go na sys te mie szy no -
wym (do więk szej ilo ści kon te ne rów usta wio nych
rów no le gle), aż po Roll -Pac ke ra Mo bil Jum bo
(mo bil ne go i sa mo jezd ne go za gęsz cza cza do za -
sto so wa nia przy więk szej liczbie kon te ne rów
usta wio nych w róż nych miej scach).
Dzię ki te mu ma szy ny znaj du ją swo je za sto so wa -
nie w wszel kich za kła dach pro duk cyj nych,
PSZOK -ach, sta cjach prze ła dun ko wych, hur tow -
niach, ma ga zy nach oraz wszę dzie tam, gdzie
uży wa ne są otwar te kon te ne ry.
Do wo dem przy dat no ści Roll -Pac ke rów mo że być
fakt, że w Pol sce wy ko rzy stu ją je tak re no mo wa ne
fir my, jak na przy kład Sam sung, Cer sa nit, Phi lips,
Ste na Re cy kling czy spół ka Naprzód. 
Wła dze tej ostat niej, kie ru jąc się no wy mi za sa da mi
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów, rownież po sta no wi ły

Za gęsz cza nie od pa dów? To się opła ca!
Naj czę ściej od pa dy, w szcze gól no ści te wielkogabarytowe, gro ma dzo ne są w kon te ne rach, któ re
na stęp nie są trans por to wa ne do za kła dów uty li za cyj nych. Pro blem w tym, że więk szość od pa dów
ze wzglę du na swą ob ję tość zaj mu je du żo miej sca. Zmu sza to przed się bior stwa do zwięk sza nia
licz by kur sów co pod no si kosz ty. Roz wią za niem pro ble mu mo że być za gęsz cze nie od pa dów,
do cze go ide al nie na da ją się Roll -Pac ke ry pro du ko wa ne przez fir mę BERG MANN. 

a Sto so wa nie Roll -Pac ke rów
jest roz wią za niem, któ re po -
zwa la za cho wać wy go dę
otwar te go kon te ne ra przy rów -
no cze snej re duk cji na kła dów
na trans port. Dzię ki te mu moż -
na na wet o osiem dzie siąt pro -
cent ob ni żyć kosz ty wy wo zu
od pa dów, oszczę dzać czas
pra cow ni ków, dbać o czy -
stość i po rzą dek oraz wpły -
wać po zy tyw nie na śro do wi -
sko na tu ral ne

s Roll -Pac ke ry są w sta nie
sku tecz nie za gę ścić nie mal
każ dy ro dzaj od pa dów skła -
do wa nych w do wol nej licz -
bie kon te ne rów
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za ku pić Roll -Pac ke ra. W fir mie Naprzód uży wa ny
jest głów nie do za gęsz cza nia two rzyw sztucz nych
i me ta li zbie ra nych w wor kach, ale z po wo dze niem
ra dzi so bie też ze zmniej sze niem ob ję to ści od pa -
dów bu dow la nych oraz sta rych me bli. 
– Roll -Pac ke ra wy ko rzy stu je my głów nie przy se -
lek tyw nej zbiór ce pla sti ku, bu te lek ty pu PET. Ko -
rzy ści są ogrom ne, gdyż te raz w ta kim sa mym
kon te ne rze mie ści my trzy, a na wet czte ry ra zy
wię cej od pa du. To oczy wi ście prze kła da się
na znacz ne oszczęd no ści, przede wszyst kim
w trans por cie od pa dów do in sta la cji prze twór -
czej, od któ rej dzie li nas dy stans trzydziestu
pięciu ki lo me trów. Do te go do cho dzi za osz czę -
dzo ny czas i miej sce na pla cu. A po nie waż dzia ła -
my na bar dzo trud nym, kon ku ren cyj nym ryn ku
wo je wódz twa ślą skie go mu si my sto so wać roz -
wią za nia, któ re opty ma li zu ją wszel kie kosz ty. Dla -
te go już te raz bar dzo po waż nie roz wa żam za kup
ko lej nych urzą dzeń – za pew nia An drzej Adam -
czyk, wła ści ciel spół ki Naprzód. 
Zresz tą Roll -Pac ke ry rów nie do brze jak z pla sti -
kiem ra dzą so bie też z in ny mi ma te ria ła mi. Pew -
nie dla te go co raz wię cej firm z ryn ku re cy klin go -
we go się ga po to roz wią za nie. Ko lej nym przy kła -
dem jed nej z nich może być Ste na Re cy kling, li -
der kom plek so wych roz wią zań w dzie dzi nie go -
spo da ro wa nia od pa da mi, re cy klin gu oraz usług
śro do wi sko wych na ryn ku pol skim i skan dy naw -
skim. W szes na stu miej scach w Pol sce fir ma
prze twa rza wszyst kie ro dza je od pa dów po cho -

dzą cych z dzia łal no ści biz ne so wej i prze my sło -
wej. – W na szej fir mie wy ko rzy stu je my urzą dze nia
zgnia ta ją ce ty pu „Roll -Pac ker” u wie lu swo ich
klien tów, przede wszyst kim są to cen tra lo gi stycz -
ne i ma ga zy ny. Roz wią za nie na da je się do sko na le
do za gęsz cza nia znisz czo nych pa let drew nia nych,
jak rów nież tych wy ko na nych z bar dzo gru be go
kar to nu. Roll -Pac ke ry po zwa la ją na pię cio -, a na -
wet sied mio krot ne za gęsz cze nia ma sy na sy po wej
drew na w po rów na niu do wrzu co nych lu zem pa let
do zwy kłe go kon te ne ra. Do dat ko wym, a nie oczy -
wi stym za sto so wa niem tych urzą dzeń, jest nisz cze -
nie pro duk tów w ce lu usu nię cia ich przy dat no ści
ko mer cyj nej, jak na przy kład wy co fa ne pro duk ty
z ma ga zy nów. Jest to wy god ny i bez piecz ny spo -
sób, któ ry mo że od by wać się bez po śred nio na te -
re nie fir my, bez ko niecz no ści trans por to wa nia od -
pa dów do in sta la cji ze wnętrz nych – wy ja śnia Pa -
weł Her man, star szy spe cja li sta do spraw pro jek -
tów w spół ce Ste na Re cy kling.

f Za gęsz cza nie od pa dów po -
zwa la zmniej szyć kosz ty oraz
po zy skać wię cej miej sca
na ich skła do wa nie, co da je
nie wąt pli wą prze wa gę nad
kon ku ren cją
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Obec nie te mat re cy klin gu su row ców po ja wia się czę sto i jest
co raz le piej zna ny sze ro kiej opi nii spo łecz nej. A jed nym z naj -
waż niej szych ogniw re cy klin gu, ma ją cym prio ry te to we wręcz
zna cze nie dla roz wo ju świa to wej go spo dar ki jest re cy kling ka -
bli, głów nie ten zwią za ny z od zy skiem mie dzi.
Dla cze go? Bo miedź od gry wa klu czo wą ro lę w roz wo ju każ dej go -
spo dar ki. Jest nie zbęd nym pier wiast kiem na przy kład w prze my -
śle elek tro nicz nym. Miedź jest prze cież obec na w prak tycz nie
wszyst kich urzą dze niach elek tro nicz nych do stęp nych obec nie
na ryn ku. I choć two rze nie prze wo dów w opar ciu o ten su ro wiec
trwa od koń ca XIX wie ku, to na dal cie szy się on ogrom ną po pu lar -
no ścią wśród świa to wych pro du cen tów, głów nie ze wzglę du
na swo je do sko na łe wła ści wo ści prze wo dzą ce. War to jed nak wie -
dzieć, że świa to we re zer wy te go pier wiast ka w do syć istot ny spo -
sób się kur czą. Tym bar dziej istot na sta je się kwe stia re cy klin gu
mie dzi. Po wtór ne wy ko rzy sta nie te go ma te ria łu jest bo wiem nie
tyl ko ko rzyst ne dla śro do wi ska, ale tak że dla port fe la oso by, któ ra
zde cy du je się od dać prze wo dy do punk tu sku pu mie dzi. 
Zresz tą prze wo dów mie dzia nych nie trze ba da le ko szu kać,
gdyż je ste śmy wręcz ni mi oto cze ni. Znacz ne ilo ści te go su row -
ca za wie ra ją przede wszyst kim ka ble in sta la cyj ne w bu dyn -
kach miesz kal nych. Po za tym pier wia stek ten sto so wa ny jest
tak że w sprzę tach AGD, kom pu te rach, te le fo nach, te le wi zo -
rach i każ dym sprzę cie elek tro nicz nym.
Co istot ne, miedź wy stę pu ją ca w urzą dze niach elek trycz nych
jest na praw dę wy so kiej ja ko ści (czy stość ok 99%), a to spra wia
że jej re cy kling jest na praw dę opła cal ny i to dla wszyst kich stron
za an ga żo wa nych w ten pro ces. Tym bar dziej, że pra wi dło wo
prze pro wa dzo ny pro ces re cy klin gu po zwa la na nie mal na peł ne
uzy ska nie peł no war to ścio we go su row ca, bez ja kich kol wiek strat
na ja ko ści czy wła ści wo ściach. Zresz tą po twier dza ją to licz by,
gdyż we dług spe cja li stów na wet 80% mie dzi bę dą cej ak tu al nie
w użyt ku po cho dzi z re cy klin gu. 
W pro ce sie od zy sku mie dzi sto su je się róż ne tech no lo gie,
wszyst ko za le ży od su row ca, któ ry zo sta je pod da ny re cy klin -
go wi. Ge ne ral nie złom mie dzia ny umiesz cza ny jest w spe cjal -
nym pie cu, w któ rym pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry na -
stę pu je roz to pie nie zło mu i w efek cie uzy sku je się sztab ki czy -
stej mie dzi. Tak się po stę pu je z su row cem wy so kiej ja ko ści,

w po zo sta łych przy pad kach pro ces jest bar dziej skom pli ko wa -
ny, gdyż wy ma ga za sto so wa nia elek tro ra fi na cji, czy li oczysz -
cze nia. Od by wa się to za po mo cą kwa su siar ko we go, w któ -
rym umiesz czo ne zo sta ją mie dzia ne ele men ty.
Jed nak na ca łym świe cie nie usta ją pra ce nad uzy ska niem co -
raz lep sze go su row ca, w wy ni ku któ rych ka ble i prze wo dy wy -
twa rza ne dzię ki re cy klin go wi mo gą mieć ja kość nie gor szą
od tych wy ko ny wa nych z pier wot nych su row ców. Pro du cen ci
ka bli przy współ udzia le na ukow ców opra co wa li sku tecz ne
tech no lo gie oczysz cza nia od pa dów ka blo wych. Dzię ki te mu
po wtór nie uzy ska ne dru ty ma ją prze wod ność elek trycz ną ta ką
jak po przed nio. Ta ką uni kal na w ska li świa to wej tech no lo gią
dys po nu je na przy kład Te le -Fo ni ka, je den z naj więk szych pro -
du cen tów ka bli w Eu ro pie. Pod czas pro duk cji ka bli znacz na
ich część po zo sta je w fa bry ce w po sta ci od pa dów tech no lo -
gicz nych – rocz nie po nad 8 tys. ton. Pro fe sor Ta de usz Knych
z Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej opra co wał wraz z ze spo łem ba -
da czy me to dę sku tecz ne go roz dzie la nia two rzyw sztucz nych
two rzą cych izo la cję od me ta li sta no wią cych prze wod ni ki. Dzię -
ki te mu od pa dy nie mu szą być trak to wa ne jak ma te riał nie peł -
no war to ścio wy i pod da wa ne są re cy klin go wi. W wy ni ku pro wa -
dzo nych pro ce sów na stę pu je roz drob nie nie i pre cy zyj na se -
gre ga cja od pa dów na two rzy wa sztucz ne oraz gra nu lat mie -
dzia ny i alu mi nio wy. Uzy ski wa na jest czy stość na po zio mie po -
je dyn czych ato mów na mi lion ato mów mie dzi.
Gra nu lat z two rzyw sztucz nych sprze da wa ny jest in nym pro du -
cen tom. Na to miast gra nu lat mie dzia ny i alu mi nio wy sprze da -
wa ny jest do hut, i ja ko po cho dzą cy z re cy klin gu ma ce nę niż -
szą od LME (ce na z Lon dyń skiej Gieł dy Me ta li), co przy du żej
ilo ści od pa dów da je po waż ne oszczęd no ści.
War to przy tym do dać, że spo ra część świa to we go po py tu
na miedź za spo ka ja na jest za po mo cą tak zwa nych od pa dów
fa brycz nych. W pro ce sie pro duk cji elek tro ni ki nie mal że za wsze
pew na ilość ma te ria łu po zo sta je nie uży ta. Jed nak do sko na le -
nie pro ce sów pro duk cyj nych spra wia, że od pa dów jest z ro ku
na rok co raz mniej, a ro sną ce za po trze bo wa nie na miedź w co -
raz więk szym stop niu zu ży wa świa to we za so by na tu ral ne te go
su row ca. To wła śnie dla te go tak istot ny jest re cy kling pro duk -
tów za wie ra ją cych miedź.

MASZYNY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Nie do ce nia ny, a cen ny – re cy kling ka bli
Re cy kling to sło wo klu czo we we wszel kie go ty pu roz wa ża niach na te mat Go spo dar ki Obie gu Za -
mknię te go. Bez sku tecz ne go re cy klin gu moż na za po mnieć o urze czy wist nie niu idei GOZ, a jed nym
z klu czo wych ogniw te go pro ce su jest – czę sto nie do ce nia ny – re cy kling ka bli. A jest to je den z głów -
nych spo so bów po zy ski wa nia tak cen ne go su row ca, jak na przy kład miedź. I choć Pol ska jest za sob -
na w bo ga te zło ża te go su row ca, to nie po win ni śmy ba ga te li zo wać ro li re cy klin gu mie dzi.

– Wie lo let nie do świad cze nie w re cy klin gu oraz bu do wie urzą dzeń do se pa ra cji me ta li ko lo ro wych,
w tym rów nież ka bli wy ka za ło, że je dy ną eko no micz nie po praw ną me to dą od zy sku jest se pa ra cja
wod na. Na sza fir ma dys po nu je spraw dzo ny mi w prak tycz nym za sto so wa niu re no mo wa ny mi urzą -
dze nia mi, któ re gwa ran tu ją osią gnię cie opty mal nych efek tów. Do dat ko wo de cy du jąc się na ich za -
kup w na szej fir mie klien ci otrzy mu ją nie tyl ko wy so kiej ja ko ści urzą dze nie, ale rów nież sto sow ną
wie dzę, któ ra jest nie odzow na do pra wi dło we go pro wa dze nia dzia łal no ści w re cy klin gu. Gwa ran tu -
je my ser wis urzą dzeń oraz do radz two na ca łą Eu ro pę – za pew nia Ar ka diusz Ba dul ski,
współwłaściciel fir my ZŁO MIA RZE Re cyc ling tech no lo gy.
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Po wszech nie jest wia do mo, że miedź to bar dzo
cen ny su ro wiec, któ ry jest nie zbęd ny we współ -
cze snej go spo dar ce, a zwięk sza ją ce się nań za -
po trze bo wa nie spra wia, że tak że je go od zy ski wa -
nie jest co raz bar dziej opła cal ne. Jed nak nie tyl ko
miedź to cen ny i po szu ki wa ny su ro wiec, in ne me -
ta le wy stę pu ją ce w ka blach mo gą przy nieść rów -
nież go dzi wy zysk. Jed nak aby re cy kling ka bli
przy no sił opty mal ne ko rzy ści, na le ży za opa trzyć
się w od po wied nie urzą dze nia, gdyż tyl ko wte dy
moż li wy bę dzie od zysk su row ców z jak naj szer -
sze go asor ty men tu od pa dów.
Jed nym z przed się biorstw, któ re w pro fe sjo nal -
ny spo sób zaj mu ją się re cy klin giem ka bli jest
fir ma ZŁO MIA RZE Re cyc ling tech no lo gy. Jest
to uzna ny pol ski pro du cent urzą dzeń do re cy -
klin gu ka bli oraz in nych su row ców tra fia ją cych
na zło mo wi ska. W trak cie wie lo let niej dzia łal -
no ści w sek to rze go spo dar ki re cy klin go wej fir -
ma zdo by ła du że do świad cze nie z za kre su
pro duk cji urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych w od zy -
sku su row ców wtór nych. Przede wszyst kim
wy spe cja li zo wa ła się w pro duk cji kom plet nych
li nii słu żą cych do od zy sku su row ców ze zło mu,
w tym tak cen nych i po szu ki wa nych me ta li
z zu ży tych ka bli. 
W port fo lio przed się bior stwa znaj du je się wie le
urzą dzeń prze zna czo nych do od zy sku me ta li ze
sta rych prze wo dów, a jed nym ze sku tecz niej -
szych jest śred nia li nia do kom plek so we go re cy -
klin gu ka bli. Ze staw ten ma wy daj no ść od zy sku
na wet oko ło 100 kg/h, a jest to re al na war tość,
spraw dza na na recyklingowanych ma te ria łach.

Je go pod sta wo wy mi ele men ta mi są młyn roz -
drab nia ją cy TOR NA DO 470 o mo cy 15 kW oraz
se pa ra tor wod ny GOLD RI VER 500/2500. Po za
tym li nię uzu peł nia ją trans por ter ta śmo wy
oraz kom pak to wy sys tem od py la ją cy. 
Jest to ze spół wy so kiej ja ko ści urzą dzeń stwo -
rzo ny do re cy klin gu ka bli. Pod sta wą ca łe go
pro ce su re cy klin gu jest od po wied nie roz drob -
nie nie i se pa ra cja. A to za pew nia ją mły ny roz -
drab nia ją ce se rii TOR NA DO, któ re zo sta ły za -
pro jek to wa ne tak, aby ma te riał wsa do wy
w krót kim cza sie opusz czał ko mo rę. Z ko lei po -
więk szo ne po le si ta oraz zrów no wa żo ne ob ro ty
ro to ra tną ce go za pew nia ją jed no rod nie po cię tą
frak cję ma te ria łu. Na to miast za sto so wa nie
w se pa ra to rach se rii GOLD RI VER in no wa cyj -
ne go sys te mu wod ne go z za wo ra mi re gu la cji

MASZYNY KOMUNALNE
www.zlomiarze.pl

Re cy kling ka bli to do bry biz nes
Od zysk su row ców ze zu ży tych ka bli to dzia ła nie nie tyl ko zgod ne z eu ro pej ski mi prio ry te ta mi
w dzie dzi nie eko lo gii i dą że niem do go spo dar ki obie gu za mknię te go, ale tak że – a mo że na wet
przede wszyst kim – bardzo do bry biz nes, któ ry mo że przy nieść go dzi we zy ski. Jed nak aby tak
się sta ło, trze ba ko rzy stać ze sku tecz nych i no wo cze snych roz wią zań, ta kich ja kie wdraża pol -
ska fir ma ZŁO MIA RZE Re cy cling tech no lo gy.

a Ro la mie dzi w pro duk cji
f prze my sło wej ca łe go świa ta

od gry wa tak ogrom ną ro lę,
że każ da jej ilość znaj dzie na -
tych miast na byw cę. Tak że ta
po cho dzą ca z od zy sku. Dla -
te go in we sty cja w do brej ja -
ko ści na rzę dzia do jej od zy -
ski wa nia szyb ko się zwra ca

s MA STER to li nia do re cy klin gu
ka bli wszyst kich ro dza jów.
Jest nie tyl ko wy daj na, ale tak -
że cha rak te ry zu je się ni skim
po zio mem zu ży cia ener gii



Pośrednik Komunalny  29

MASZYNY KOMUNALNE

ci śnie nia, umoż li wia bar dzo pre cy zyj ne se pa ro -
wa nie ma te ria łów trud nych do se pa ra cji.
Do dat ko wo wpro wa dze nie no we go roz wią za nia
ma ty se pa ra cyj nej, w po łą cze niu z kil ko ma in ny mi
pa ra me tra mi tech nicz ny mi, umoż li wia od dzie le -
nie po je dyn czej ży ły mie dzia nej o gru bo ści już 15
mi kro nów [µm]. Jed no cze śnie za cho wy wa na jest
ide al na czy stość two rzy wa sztucz ne go.
Wszyst kie urzą dze nia za sto so wa ne w śred niej
li nii re cy klin go wej cha rak te ry zu ją się so lid nym
wy ko na niem, po par tym do świad cze niem wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry. Po za tym ma te ria ły uży te
do jej pro duk cji są sta ran nie wy se lek cjo no wa ne

pod wzglę dem ja ko ści oraz speł nie nia od po -
wied nich pa ra me trów wy trzy ma ło ścio wych.
Dzię ki te mu pro dukt umoż li wia bez a wa ryj ną
pra cę, na wet pod du ży mi ob cią że nia mi. Do dat -
ko wo przed się bior stwo dys po nu je peł nym ser -
wi sem po gwa ran cyj nym na te re nie ca łe go kra -
ju, a w ma ga zy nie czę ści za mien nych jest peł ny
asor ty ment pod ze spo łów, co za pew nia krót kie
cza sy na praw i zwią za nych z tym prze sto jów
w pra cy urzą dze nia.

Materiały odzyskiwalne przy wykorzystaniu średniej linii do recyklingu:
• wszelkiego rodzaju kable aluminiowe
• wiązki samochodowe z klejącą izolacją
• taśmy komputerowe
• kable sieciowe, telefoniczne
• przewody koncentryczne, lampki choinkowe
• przewody miedziane zalewane silikonami lub żelami
• cewki nawojowe o grubości 15 mikronów, zanieczyszczone 

tworzywem i lepkim papierem
• cewki nawojowe zalane powłoką silikonową.
Dane techniczne instalacji:
• moc zainstalowana – 20,2kW
• zasilanie – 400V; 50Hz
• wydajność wsadowa – 100 kg/h (jest to realna wartość, 

sprawdzana na podstawowych materiałach).
• gabaryty – 5.000x4.000x2.000 mm
• masa – 1.300 kg

d MiniLinia do re cy klin gu ka bli,
tyl ko pod wzglę dem wy mia -
rów jest ma ła, gdyż jej wy daj -
ność nie ustę pu je czę sto du -
żo więk szym urzą dze niom
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Współ cze sna tech ni ka oferuje wiele moż li wo ści,
któ re wła ści wie uży te mo gą spra wić, że więk -
szość uciąż li wych i cza so chłon nych czyn no ści
sta je się ła twa i szyb ka. Oczy wi ście nie jest w sta -
nie wy eli mi no wać wszyst kich problemów, ale mo -
że zna czą co uła twić i przy spie szyć wie le dzia łań.
Są fir my, któ re do strze ga ją po trze bę skró ce nia
cza su ob słu gi klien tów, a czę sto wręcz umoż li -
wie nia im sa mo ob słu gi. Jed ną z firm wy ko rzy stu -
ją cych no wa tor skie roz wią za nia w pro duk cji oraz
kom plek so wej ob słu dze klien ta jest KOMUNAL
TRUCK. Fir ma dzia ła od 2003 ro ku i jest zna nym
oraz ce nio nym dostawcą ma szyn, urzą dzeń oraz
po jaz dów wy ko rzy sty wa nych na przy kład przez
przed się bior stwa ko mu nal ne. Fir ma do ce nio na
zo sta ła tak że przez eu ro pej skich li de rów w pro -
duk cji sprzę tu ko mu nal ne go. Efek tem te go jest
współ pra ca z re no mo wa ny mi kon cer na mi, a co
za tym idzie kontakt z no wo cze sną tech no lo gią.
A to z ko lei za owo co wa ło pra ca mi nad wpro wa -
dza niem au tor skich roz wią zań, któ re uwzględ nia ły
po trze by pol skie go ryn ku po jaz dów ko mu nal -
nych. Do brym przy kła dem te go mo że być śmie -
ciar ko -myj ka KO MU NAL WASH.
Fir ma na dą ża za naj now szy mi tren da mi nie tyl ko
w sfe rze tech no lo gii sto so wa nych w pro du ko wa -
nych po jaz dach i ma szy nach, ale tak że w sfe rze
ko mu ni ko wa nia się i ob słu gi klien ta. W tym ce lu
słu ży mię dzy in ny mi do sko na le za pro jek to wa ny
i in tu icyj ny por tal in ter ne to wy www.ko mu nal -
parts.pl. Jest to naj więk szy por tal z czę ścia mi za -
mien ny mi do urzą dzeń i po jaz dów ko mu nal nych.
Nie na le ży my śleć, że jest to ko lej ny sklep in ter -
ne to wy, ja kich wie le dzia ła w sie ci. Jest to naj -
więk sza plat for ma in ter ne to wa z czę ścia mi za -
mien ny mi do po jaz dów ko mu nal nych w Pol sce.
Dzię ki fa cho we mu do radz twu po ma ga ona
w pro fe sjo nal ny spo sób za dbać o jak naj efek -
tyw niej szą eks plo ata cję po sia da nych ma szyn
i urzą dzeń. Moż na na niej zna leźć czę ści
do śmie cia rek, za mia ta rek, bra mow ców, ha kow -
ców, pod no śni ków ko szo wych, płu gów śnież -
nych, wind i po de stów ru cho mych, urzą dzeń
do opróż nia nia po jem ni ków czy solarko-
piaskarek po cząw szy od drob nej elek tro ni ki,
elek try ki, hy drau li ki, pneu ma ty ki po sta lo we ele -
men ty oraz kom plet ne urzą dze nia. 
Jed nak to, co szcze gól nie wy róż nia ją spo śród in -
nych te go ty pu por ta li to do sko na le za opa trzo ny
ma ga zyn czę ści za mien nych, na któ re go pół kach
spo czy wa kil ka ty się cy ak ce so riów do za bu dów
ko mu nal nych wszyst kich po pu lar nych ma rek użyt -

Wy jąt ko we za ku py w ko mu nal parts.pl
W do bie po śpie chu i na glą cych ter mi nów moż li wość za ła twie nia swo ich spraw szyb ko i w jed -
nym miej scu sta je się wręcz bez cen na. A ta kie moż li wo ści ofe ru je swo im klien tom po przez por -
tal www.ko mu nal parts.pl, firma KO MU NAL TRUCK, któ re za pew nia kom plek so wą ob słu gę
klien ta, na wet bez po trze by ru sza nia się z do mu lub biu ra.

a www.ko mu nal parts.pl to naj -
więk sza plat for ma in ter ne to -
wa z czę ścia mi za mien ny mi
do po jaz dów ko mu nal nych 

f W asor ty men cie in ter ne to -
wym ofe ro wa nym za po -
śred nic twem stro ny ko mu -
nal parts.pl są pro duk ty kil -
ku dzie się ciu pro du cen tów

f Pod sta wo wa in for ma cja
o części za wie ra na zwą wła -
sną, nu mer ka ta lo go wy oraz
mar kę i typ urzą dze nia
do któ re go bę dzie pa so wa ła.
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ko wa nych w kra ju. Po za tym dzię ki wy pra co wa -
nym przez la ta kon tak tom fir ma jest w sta nie
w krót kim cza sie spro wa dzić na spe cjal ne tak że
czę ści do rzadziej spo ty ka nych ma szyn oraz po -
jaz dów. Do dat ko wo klien ci mo gą zło żyć za mó wie -
nie na czę ści za mien ne wraz z ich wy mia ną przez
ser wis KO MU NAL TRUCK. W asor ty men cie do mi -
nu ją czę ści ory gi nal ne, ale do stęp ne są też za -
mien ni ki lub pod ze spo ły uży wa ne po re ge ne ra cji.
W re zul ta cie stro na ko mu nal parts. pl umoż li wia
nie zwy kłe za ku py, ale przede wszyst kim da je

pro fe sjo nal ne wspar cie w po szu ki wa niu naj lep -
szych roz wią zań. Dla te go wśród pro po no wa nych
pro duk tów znaj du ją się za rów no ory gi nal ne czę -
ści za mien ne i ak ce so ria re no mo wa nych ma rek,
jak i za mien ni ki, a tak że pro fe sjo nal nie zre ge ne ro -
wa ne czę ści uży wa ne. Waż ną in for ma cją jest tak -
że to, że klient de cy du jąc się na za kup po przez tę
stro nę in ter ne to wą mo że mieć po czu cie peł ne go
bez pie czeń stwa. Nie mo że być mo wy o tym, by
pa ra me try za ku pio ne go pro duk tu róż ni ły się
pod wzglę dem ja ko ści od de kla ro wa nych w za -
miesz czo nym na stro nie opi sie. Do star cza ny jest
ter mi no wo, a gwa ran cją dla na byw cy jest peł -
na jaw ność da nych wła ści cie la por ta lu.

d Na www.ko mu nal parts.pl
moż na zna leźć czę ści
do śmie cia rek, za mia ta rek,
bra mow ców, ha kow ców,
pod no śni ków ko szo wych,
płu gów śnież nych, wind
i po de stów ru cho mych,
urzą dzeń do opróż nia nia
po jem ni ków czy so lar ko pia -
ska rek po cząw szy od drob -
nej elek tro ni ki, elek try ki, hy -
drau li ki, pneu ma ty ki po sta -
lo we ele men ty oraz kom -
plet ne urzą dze nia

f W ofer cie znaj dą się za rów -
no ory gi nal ne czę ści za -
mien ne i ak ce so ria re no -
mo wa nych ma rek fa brycz -
nie mon to wa ne do kon kret -
nych mo de li po jaz dów
i urzą dzeń a tak że ta kiej sa -
mej a nie kie dy na wet lep -
szej ja ko ści za mien ni ki oraz
czę ści po re ge ne ra cji.



me cze re pre zen ta cja Pol ski. Obiekt mu si jed nak na sie bie za ra -
biać i dla te go nie mo że być wy łącz nie sta dio nem pił kar skim.
W jed nym z naj bar dziej no wo cze snych te go ty pu obiek tów
w Eu ro pie re gu lar nie od by wa ją się choć by kon cer ty, wy sta wy
i tar gi. Więk sze i mniej sze im pre zy spor to we, na przy kład za wo -
dy na żuż lu. Zi mą pły tę bo iska za stę pu je ogrom ne lo do wi sko.
Wie lo funk cyj ność ta kie go obiek tu wią że się z du żą od po wie -
dzial no ścią i wy ma ga sta łej uwa gi oraz spe cjal nej kon ser wa cji
te re nów we wnątrz nych i na ze wnątrz. 
To wy ma ga ją ce za da nia, nie tyl ko z ra cji te go, że PGE Na ro -
do wy wraz z przy na leż ną in fra struk tu rą zaj mu je po wierzch nię
osiem an stu hek ta rów. Na tym ob sza rze wy ko rzy sta no oko -
ło 4.600 me trów kwa dra to wych eko lo gicz nej geo w łók ni ny,
któ rej za da niem jest za bez pie cze nie sta dio nu przed nisz czą -
cym wpy wem czyn ni ków at mos fe rycz nych. Moc na i od por -
na na gni cie geo w łók ni na za pew nia opty mal ną sta bi li za cję
pod ło ża i dre naż te re nu. Jest przy tym cał ko wi cie nie szko dli -
wa dla śro do wi ska na tu ral ne go.
In ną przy ja zną tech no lo gią wy ko rzy sta ną przy bu do wie PGE
Sta dio nu Na ro do we go jest za sto so wa nie oko ło czter na stu ty -
się cy me trów kwa dra to wych ma te ria łu AirGuard Re flec ti ve, któ -
ry chro ni i wzmac nia ter mo izo la cję obiek tu. Je go ni ska emi syj -
ność zwięk sza ochro nę przed utra tą cie pła, co ma
wpływ na zwięk sze nie kom for tu oraz wy daj no ści ener ge tycz -
nej. Ko lej ną in no wa cją jest otwar ta dy fu zyj nie mem bra na, któ ra
zo sta ła za in sta lo wa na ja ko war stwa ochron na izo la cji ter micz -
nej stadionowych lóż i in nych prze strze ni za mknię tych.
In no wa cją jest też naj więk szy w Pol sce, skła da ją cy się z oko ło trzy -
dzie stu ty się cy punk tów kon tro l nych, sys tem za rzą dza nia i mo ni to -
ro wa nia in sta la cji ener ge tycz nych. Umoż li wia on gro ma dze nie in -
for ma cji pły ną cych z ca łe go obiek tu i po zwa la na szyb ką re ak cję
na zmia ny wa run ków ze wnętrz nych i we wnętrz nych, tak aby zop ty -
ma li zo wać zu ży cie ener gii. Przy czy nia się do te go tak że plat for ma
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Swe go cza su Par la ment Eu ro pej ski zor ga ni zo wał na wet se -
mi na rium po świę co ne „zie lo ne mu” wy mia ro wi pił ki noż nej.
Nic zatem dziwnego, że pod czas bu do wy pol skich sta dio nów
na Eu ro 2012 uwzględ nio no wszel kie eko lo gicz ne nor my i za -
sto so wa no no wo cze sne, sprzyjające śro do wi sku na tu ral ne -
mu roz wią za nia. In ży nie ro wie zastosowali  wyrafinowane
systemy za rzą dza nia ener gią, między innymi  system umoż li -
wia ją cy zbie ra nie wo dy desz czo wej w spe cjal nych zbior ni -
kach i wy ko rzy sty wa nie jej do na wad nia nia mu ra wy oraz…
spłu ki wa nia stadionowych to a let. Roz wią za nia te umoż li wia ją
za rząd com każ de go sta dio nu ubie ga nie się o cer ty fi kat
EMAS. Pod tym skrótem kryje się Sys tem Eko za rzą dza nia
i Au dy tu EMAS (Eco Ma na ge ment and Au dit Sche me) unij ny

in stru men t wpro wa dzo nym w ży cie roz po rzą dze niem Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy, a ma ją cym na ce lu za chę ce nie
do sta łe go do sko na le nia efek tów dzia łal no ści śro do wi sko wej.
Przy stą pie nie do sys te mu EMAS jest równoznaczne z wej -
ściem do eli tar ne go klu bu tych, któ rzy trak tu ją aspek ty śro do -
wi sko we na rów ni z in ny mi ele men ta mi swo jej dzia łal no ści
i w spo sób cią gły dą żą do po pra wy i mi ni ma li za cji swo je go
negatywnego od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Sta dio ny, któ re
chcą za re je stro wać się w sys te mie EMAS, mu szą wdro żyć
sys tem za rzą dza nia śro do wi sko we go zgod nie z wy ma ga nia -
mi nor my ISO 14001, opu bli ko wać de kla ra cję śro do wi sko wą
zwe ry fi ko wa ną przez nie za leż ne go akre dy to wa ne go we ry fi -
ka to ra śro do wi sko we go, ak tyw nie włą czyć pra cow ni ków
w pro ces za rzą dza nia śro do wi sko we go i po stę po wać zgod -
nie z pra wem. Jak wygląda to w przypadku największego
polskiego obiektu sportowego, jakim jest war szaw ski PGE
Na ro do wy?
Nie wąt pli wie jest to naj bar dziej roz po zna wal ny obiekt spor to wy
w Pol sce. No wo cze sna wie lo funk cyj na are na sta no wi wi zy tów -
kę Pol skie go Związ ku Pił ki Noż nej, to tu roz gry wa swe ofi cjal ne

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.poskom.pl

Kie dy sta dion sta je się no wo cze sną are ną
Unia Eu ro pej ska nie ma co praw da praw nych kom pe ten cji do ty czą cych ogól nie po ję te go spor -
tu, ale… No wła śnie, co raz czę ściej naj bar dziej po pu lar ne na świe cie roz gryw ki pił kar skie trak -
to wa ne są w waż nym spo łecz nie i go spo dar czo kon tek ście eko lo gicz nym. In sty tu cje unij ne po -
dej mu ją w tym za kre sie współ pra cę z UEFA i oczy wi ście z pań stwa mi człon kow ski mi.

a Szeroka droga wewnątrz areny, nazywana przez pracowników ,,autostradą”,
pozwala na szybkie i sprawne poruszanie się na poziomie płyty boiska

a W okresie zimowym zamknięty dach wymaga czyszczenia z zalegającego śniegu.
W wypadku awarii do ręcznego składania wzwywani są alpiniści
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sys te mu. Sys tem au to ma ty ki bu dyn ko wej umoż li wia za rzą dza -
nie mię dzy in ny mi ta ki mi in sta la cja mi, jak au to ma ty ka wen ty la -
cji i kli ma ty za cji, cie pła i chło du, ste ro wa nie od dy mia niem. Za -
pew nia tak że mo ni to ring in sta la cji elek trycz nych.
Pro jek tan ci war szaw skiej are ny po sta wi li na jej funk cjo nal ność.
Oprócz 58.500 miejsc sie dzą cych sta dion ma aż 69 eks klu zyw -
nych lóż. Wnę trze wie lu z moż na mo dy fi ko wać, ale naj pierw
pod pi sać trze ba umo wę naj mu na dłu żej niż rok. PGE Na ro do -
wy ofe ru je do wy na ję cia na le żą ce do naj więk szych w War sza -
wie po wierzch nie biu ro we. Za sko cze niem dla wie lu mo że być
fakt, że ma naj więk szą   w mie ście… kuch nię.
No wo cze sny obiekt spor to wy mu si speł niać naj wyż sze stan dar -
dy w za kre sie bez pie czeń stwa. PGE Na ro do wy oka la we wnętrz -
ny trakt, na zy wa ny przez pra cow ni ków obiek tu „au to stra dą”.
Rze czy wi ście, jest to sze ro ka i za wsze droż na jezd nia, któ ra
na co dzień po zwa la po jaz dom ob słu gi, a w na głych wy pad kach
służ bom ra tun ko wym i po rząd ko wym, na swo bod ne po ru sza nie
się po obiek cie na wet pod czas trwa nia im prez ma so wych. Kwe -
stia bez pie czeń stwa jest sza le nie waż na na tak du żym obiek cie.
Oka zu je się, że w spe cjal nej prze szklo nej lo ży, znaj du ją cej
się w po łu dnio wo -za chod niej czę ści obiek tu, pod czas wszel kich
im prez i wi do wisk zbie ra się sztab an ty kry zy so wy, któ ry na wy -
pa dek ja kich kol wiek pro ble mów na tych miast przy stę pu je
do dzia ła nia ma ją ce go na ce lu opa no wy wa nie sy tu acji.

PGE Na ro do wy był ogrom ną in we sty cją. To potężny organizm
złożony z działających niczym krwioobieg wie lu po łą czo nych
ze so bą in sta la cji. Ich zsyn chro ni zo wa ne dzia ła nie jest klu czo -
we dla sprawnego funk cjo no wa nia ca łe go obiek tu. Wy ma ga ny
przez przepisy Europejskiej Funkcji Piłkarskiej (UEFA) sys tem
elek tro nicz nej kon tro li do stę pu jest niezbędny, ale nie kie dy po -
tra fi utrud nić ży cie na wet pra cow ni kom obiektu. Na każ dą
więk szą im pre zę Dział In for ma tycz ny PGE Narodowego przy -
go to wu je dla każdej z osób funk cyj nych wy ty czo ne ścież ki,
któ ry mi mo gą się po ru szać. Nie ma mowy, by zboczyli z
wytycznych trasy. W dniach, gdy PGE Na ro do wy jest za mknię -
ty dla szer szej pu blicz no ści, przej ście z punk tu A do B jest
znacznie łatwiejsze. Jed nak w przy pad ku im pre zy ma so wej
nie któ re drzwi sta ją się za mknię te, a przejście we wska za ne
miej sce po tra fi trwać znacznie dłużej. Obostrzenia  po dyk to wa -
ne są jednak wzglę da mi bez pie czeń stwa i wy so ki mi stan dar -

da mi, o któ rych przestrzeganie dbają wszyscy bez wyjątku
pracownicy największego stadionu w naszym kraju. 
Pra wie sze ście się cio ty sięcz na wi dow nia, od dzia ły ga stro no -
micz ne i to a le ty – wszyst ko to spra wia, że obiekt mu si być od -
po wied nio kon ser wo wa ny. Do sprzą ta nia te re nu are ny wy naj -
mo wa ne są od po wied nie fir my pod wy ko naw cze, któ re są wy -
ła nia ne w dro dze prze tar gu. Nie cho dzi jed nak wy łącz nie
o po wierzch nie pła skie we wnątrz bu dow li. W zi mie re gu lar ne -
go oczysz cza nia ze śnie gu wy ma ga ją oko li ce sta dio nu oraz
je go skła da ny dach. Spa da ją ce z nie go po kła dy śnie gu mo -
gły by bo wiem oka zać się nie zwy kle nie bez piecz ne dla prze -
by wa ją cych pod nim. Osob ną kwe stią jest też kon ser wa cja te -
re nów zie lo nych znaj du ją cych się po za PGE Na ro do wym, któ -
re jed nak po zo sta ją w ge stii spółki  PL. 2012+. Bli skość oko -
licz nych par ków oraz Wi sły spra wia też, że w oko li cy po ja wią
się nie wiel kie dzikie zwie rzę ta, które także potrafią wyrządzić
szkody w stadionowej infrastrukturze.
PGE Na ro do wy to are na wie lo funk cyj na. Stadionowi goście
mo gą wziąć ślub w kaplicy ekumenicznej, a po tem wspiąć się
o jeden  po ziom wy żej, by uczestniczyć w przyjęciu weselnym.
Blisko sześćdziesiąt tysięcy lu dzi mo że oglą dać me cze re pre -
zen ta cji na ro do wej w doskonałych wa run kach, któ rych wy ma -
ga UEFA. Nie do god no ścią po zo sta je fakt, że obiekt nie po sia -
da bież ni. Nie da się więc zorganizować tu zawodów
lekkoatletycznych w konkurencjach biegowych. Stolica nadal
nie ma stadionu lekkoatletycznego. Na PGE Narodowym
króluje piłka nożna, ale organizuje się tu również  inne
wydarzenia spor to we najwyższej rangi, ta kie jak me cze pił ki
siat ko wej, zawody żuż lo we oraz po ka zy sa mo cho do we.
Po trze by PGE Sta dio nu Na ro do we go sta no wią spo re wy zwa -
nie dla sie ci ener ge tycz nej War sza wy. Dla te go też ko niecz ne
by ło uru cho mie nie in no wa cyj nej sta cji za si la nia umoż li wia ją cej
spraw ne funk cjo no wa nie sta dio no wej in fra struk tu ry. Zmia nę
od czu ją rów nież miesz kań cy Pra gi -Po łu dnie – ob szar za si la nia
RPZ Sta dion obej mie do ce lo wo frag ment tej dziel ni cy, a po -
śred nio tak że dal sze re jo ny War sza wy.
Ja kie są pla ny na przy szłość? PGE Na ro do wy ja ko je den z nie -
wie lu te go ty pu obiek tów w Pol sce fak tycz nie za ra bia na swo je
utrzy ma nie, a w ro li obiek tu spor to we go spraw dza się do sko -
na le, gdyż re pre zen ta cja Pol ski w pił kę noż ną nie za zna ła jesz -
cze na je go mu ra wie go ry czy po raż ki. 

a Konsole dla dziennikarzy nie znajdują się w zamkniętych lożach. Bardziej
przypominają położone wyżej miejsca siedzące kibiców, co polepsza widoczność.

a Za konserwację PGE Narodowego odpowiadają firmy podwykonawcze, które są
wybierane na zasadzie przetargu. Wyposażenie jest jednak już na miejscu



34 Pośrednik Komunalny

Hy bry da plug -in (PHEV) Sca nii stwo rzo na zo sta ła na ba zie po jaz -
du no wej ge ne ra cji. W wer sji PHEV oraz bliź nia czej, hy bry do wej
(HEV) mo że być wy ko rzy sty wa na apli ka cja Sca nia Zo ne, po zwa -
la ją ca na spro sta nie ogra ni cze niom od no śnie emi sji ha ła su, CO2
oraz pręd ko ści, obo wią zu ją cym na okre ślo nych ob sza rach. 
– W Sca nia za mie rza my w dal szym cią gu po dą żać ścież ką
eMobility, ofe ru jąc roz wią za nia do stęp ne tu i te raz, o wła sno -
ściach, któ re bę dą wspie rać klien tów w mia stach w za kre sie
zrów no wa żo ne go trans por tu już od pierw sze go dnia ich użyt -
ko wa nia. Na po cząt ku przed sta wia my wer sję HEV, od mia na
PHEV po ja wi się rok póź niej. Klien ci Sca nii otrzy mu ją roz wią -
za nie z so lid nym pod wo ziem, z od zy skiem ener gii i ze ro wą
emi sją spa lin. Tym sa mym, mo gą być spo koj ni o za sięg po jaz -
du i ko rzyst ny cał ko wi ty koszt użyt ko wa nia – ko men tu je Ma ria
Jo hans son peł nią ca obo wiąz ki dy rek to ra pro duk tów miej -
skich Sca nia Trucks.
No we, hy bry do we po jaz dy cię ża ro we Sca nia są na pę dza ne 5-
cy lin dro wym, rzę do wym sil ni kiem DC09. Sil nik, któ ry mo że być
za si la ny ole jem na pę do wym lub HVO (uwo dor nio ny olej ro ślin -
ny) współ pra cu je z sil ni kiem elek trycz nym o mo cy 130 kW (177
KM) i mo men cie ob ro to wym 1050 Nm. Dla ze sta wu ba te rii li to -
wo -jo no wych przy ję to ro bo czą po jem ność ener ge tycz ną 7,4
kWh, co słu ży wy dłu że niu ich ży wot no ści. Dzię ki elek trycz ne -
mu wspo ma ga niu ukła du kie row ni cze go i ha mul co we go, po -
jazd mo że po ru szać się wy łącz nie za po mo cą ener gii elek -
trycz nej, bez po mo cy sil ni ka spa li no we go. 
– Hy bry dy znaj du ją się w czo łów ce po jaz dów miej skich
pod wzglę dem cał ko wi te go kosz tu użyt ko wa nia, dys po zy cyj -
no ści i zrów no wa żo ne go roz wo ju. Przy wy ko rzy sta niu HVO
za pew nia ją re duk cję CO2 do 92 pro cent, a jed no cze śnie wy -
jąt ko wą wy daj ność w roz ra sta ją cych się mia stach, gdzie
prze woź ni cy mu szą zma gać się z in ten syw nym ru chem ulicz -
nym i rów no cze śnie dbać o bez pie czeń stwo i ochro nę śro do -
wi ska – mó wi Ma ria Jo hans son.

Za ko rzy ścia mi dla ochro ny śro do wi ska idą tak że ko rzy ści eko -
no micz ne na byw cy. Hy bry do wa Sca nia po zwa la za osz czę dzić
nie ba ga tel ne kwo ty wy ni ka ją ce z niż szych wy dat ków na pa li -
wo. Ob li cza się, że w ty po wym ru chu miej skim hy bry do wy na -
pęd po zwo li zmniej szyć o 20 pro cent zu ży cie pa li wa. 
– No we, hy bry do we po jaz dy cię ża ro we Sca nia mo gą pra co -
wać dzień po dniu w trud nym, miej skim śro do wi sku przy za -
cho wa niu tej sa mej dys po zy cyj no ści i prze wi dy wal nych po -
trze bach ob słu go wych jak kon wen cjo nal ne po jaz dy cię ża ro -
we Sca nia. Lecz gdy do dać moż li wo ści ze ro -emi syj ne go na -
pę du elek trycz ne go, hy bry dy sta ją się na rzę dziem roz wo ju
zrów no wa żo ne go trans por tu nie po rów ny wal nym z in ny mi po -
jaz da mi cię ża ro wy mi. Ich moc ny sil nik elek trycz ny i rze czy wi -
sty za sięg 10 km na na pę dzie elek trycz nym otwie ra ją zu peł -
nie no we moż li wo ści. 
Sca nia HEV po przed niej ge ne ra cji, rów nież po jaz dy
HEV/PHEV no wej ge ne ra cji do do ła do wy wa nia aku mu la to -
rów wy ko rzy stu ją głów nie od zysk ener gii ha mo wa nia. Słu ży
to za pew nie niu po jaz do wi na pę du w try bie ze ro -emi syj nym
(Au to ZTE – Au to Ze ro Ta il pi pe Emis sion), co ozna cza, że sil -
nik elek trycz ny jest uży wa ny przy ru sza niu i ni skiej pręd ko -
ści, pod wa run kiem, że ba te ria ma od po wied ni po ziom ener -
gii. Tryb Au to ZTE przy no si re zul ta ty w po sta ci moż li wie naj -
niż sze go zu ży cia pa li wa, gdyż wy łą cza sil nik spa li no wy
za każ dym ra zem, gdy przy no si to ko rzy ści. Na to miast wer -
sja PHEV (plug -in), któ ra bę dzie wkrót ce do stęp na ozna cza,
że po jazd za wsze ru sza do pra cy z aku mu la to rem w peł ni
na ła do wa nym. Do ła do wy wa nie jest moż li we, gdy po jazd
par ku je pod czas za - lub roz ła dun ku al bo w cza sie prze rwy
kie row cy. Uzu peł nie nie aku mu la to ra o 22 kW zaj mu je oko -
ło 20 mi nut przy za sto so wa niu ty po we go złą cza. W ten spo -
sób moż na uzy skać jesz cze więk sze oszczęd no ści pa li wa
– wy li cza Je sper Brau er, me ne dżer ds. pro duk tów miej -
skich Sca nia Trucks.

POJAZDY KOMUNALNE
www.scania.pl

Uni wer sal ne, hy bry do we 
po jaz dy cię ża ro we 

dla miast

Pre zen to wa na pod czas tar gów IAA w Ha no we rze hy bry do wa Sca nia to no wej ge ne ra cji uni wer -
sal ny sa mo chód ide al ny do miej skie go trans por tu oraz róż ne go ty pu prac ko mu nal nych. Sa mo -
chód zu ży wa o 20 pro cent mniej pa li wa, a za sto so wa ne aku mu la to ry po zwa la ją prze je chać na -
wet 10 ki lo me trów ko rzy sta jąc wy łącz nie z sil ni ka elek trycz ne go.
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Kon struk to rzy hy bry do wej Sca nii do ło ży li też sta -
rań, aby moż li wie jak naj eko no micz niej wy ko rzy -
stać po ten cjał za sto so wa nych aku mu la to rów.
W re zul ta cie uda ło im się opty mal nie po łą czyć
oszczęd no ści wy ni ka ją ce z jaz dy w try bie elek -
trycz nym z je go trwa ło ścią, dzię ki cze mu użyt -
kow nik nie mu si po no sić do dat ko wych kosz tów
z czę stą wy mia ną ogni wa na no we.
– Pa ra me try pra cy aku mu la to ra usta li li śmy dość
za cho waw czo, aby wy dłu żyć je go ży wot ność.
Dzię ki uni ka niu sko ko we go po bo ru ener gii oraz
cał ko wi te go wy czer pa nia ba te rii, je go trwa łość
wy no si od 4 do 7 lat w ty po wych wa run kach,
w za leż no ści od wy ko ny wa nych za dań. Kie row ca
mo że włą czyć do ła do wa nie ba te rii w trak cie jaz -
dy, przy go to wu jąc się do jaz dy w try bie ZTE, ale
wów czas spa la nie bę dzie na tu ral nie więk sze – in -
for mu je Je sper Brau er, 
Dzię ki za sto so wa niu sys te mu mo du ło we go Sca -
nia, sa mo cho dy mo gą być wy po sa żo ne w róż ne
ka bi ny i kon fi gu ra cje na pę du. Po za tym moż na
w nich sto so wać trzy jed nost ki na pę do we o mo -
cach – 280, 320 lub 360 KM, a ich ma sa cał ko wi -
ta mo że do cho dzić do 26 ton. To spra wia, że
na ba zie hy bryd moż na zbu do wać bo ga tą ga mę
po jaz dów miej skich, in dy wi du al nie do pa so wa -
nych do in dy wi du al nych za dań. Tak du ża róż no -
rod ność pre dys po nu je je przede wszyst kim
do za dań po jaz dów dys try bu cyj nych. Bez tru du
moż na je skon fi gu ro wać w wer sji miej skiej wy -
wrot ki, ale tak że śmie ciar ki i in nych po jaz dów
ko mu nal nych. Zwłasz cza, że w za sto so wa niu
ko mu nal nym na pęd elek trycz ny da je tak że jesz -
cze in ne ko rzy ści.

– Aby w peł ni wy ko rzy sty wać swój po ten cjał, po -
jaz dy cię ża ro we przy sto so wa ne do pra cy w mie -
ście po win ny ofe ro wać sze reg do dat ko wych
moż li wo ści. I tak tryb elek trycz ny za gwa ran tu je,
że po jazd bę dzie pra co wał ci cho, tak że przy uży -
wa niu osprzę tu zwią za ne go z za bu do wą, np. żu -
ra wia. Po nad to wy po sa ży li śmy hy bry dy w elek -
trycz ne wspo ma ga nie ukła du kie row ni cze go
i elek trycz ną sprę żar kę ukła du ha mul co we go.
Po jazd mo że rze czy wi ście pra co wać w try bie
w peł ni elek trycz nym bez po trze by uru cha mia nia
sil ni ka spa li no we go na bie gu ja ło wym, np. do za -
si la nia ukła du ha mul co we go. Po za tym do da li -
śmy no wą funk cję chwi lo we go pod no sze nia
osią gów. Je śli kie row ca uży je kick down’u, sil nik
elek trycz ny „do ło ży” 50 kW i oko ło 250 Nm, o ile
w aku mu la to rze bę dzie od po wied nia ilość ener gii.
W try bie Po wer kie row ca za wsze ma do dys po zy cji
do dat ko we 20 kW i 150 Nm pod czas roz pę dza nia,
na wet je śli nie włą czy się kick down. W rze czy wi -
sto ści na sze hy bry dy w wie lu sy tu acjach pod no szą
do stęp ny mo ment ob ro to wy, aby unik nąć re duk cji
bie gu. Oczy wi ście przy czy nia się to do niż sze go
spa la nia. Ogól nie rzecz bio rąc stra te gia zmia ny
prze ło żeń jest cał kiem in na niż w kon wen cjo nal -
nym po jeź dzie cię ża ro wym. Ru sza nie od by wa się
naj czę ściej z 5 lub 6 bie gu, na co po zwa la ol brzy mi
mo ment ob ro to wy sil ni ka elek trycz ne go. Gdy po -
jazd zwal nia lub ha mu je, skrzy nia uni ka re duk cji,
aby pod nieść po ziom od zy sku ener gii ha mo wa nia
– pod su mo wu je Je sper Brau er.
Za mó wie nia na hy bry dę Sca nia HEV bę dzie moż -
na skła dać od li sto pa da 2018 ro ku, wer sja PHEV
bę dzie do stęp na w 2019 ro ku. 

s Dla ze sta wu ba te rii li to wo -
-jo no wych przy ję to ro bo czą
po jem ność ener ge tycz -
ną 7,4 kWh, dzię ki cze mu
po jazd mo że po ru szać się
wy łącz nie za po mo cą ener -
gii elek trycz nej, bez po mo -
cy sil ni ka spa li no we go a je -
go rze czy wi sty za sięg wy -
no si wte dy 10 km
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Gra co mon tu je urzą dze nia Pal fin ger na trzy osio -
wych pod wo ziach, ta kich jak na przy kład Sca nia
P410 CB 6x2 HSZ lub MAN TGS 28.440. Wy bór ten
jest nie przy pad ko wy, wy mie nio ne wy żej ty py po -
jaz dów znaj du ją bo wiem sze ro kie za sto so wa nie
w prze miesz cza niu kon te ne rów wiel ko ga ba ry to -
wych. Do te go ce lu ide al nie na da je się urzą dze nie
ha ko we Pal fin ger T20. Je go mak sy mal ny udźwig
wy no si dwa dzie ścia ton, co po zwa la na ob słu gę
kon te ne rów o dłu go ści od 5.500 do 6.500 mm.
Dzię ki zwar tej kon struk cji oraz za sto so wa niu wy so -
ko ga tun ko wych sta li ma sa urzą dze nia wy no si za le -
d wie 2.100 kg. Dzię ki te mu moż na za ła do wać wię -
cej ma te ria łu, na przy kład zło mu. Pa ra metr ten ma
też wpływ na ob ni że nie zu ży cia pa li wa, zwłasz cza
pod czas pu stych prze bie gów. Urzą dze nie, ma ją -
ce pro por cjo nal ne ste ro wa nie elek trycz ne, po -
sia da cie ka we funk cje zwięk sza ją ce je go efek -
tyw ność. Za przy kład mo że po słu żyć sys tem ła -
god ne go uło że nia kon te ne ra do po zy cji trans -

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Graco prezentuje 
tandem idealny

Po mysł fir my Gra co, pol skie go part ne ra ma szyn i urzą dzeń mar ki Pal fin ger, umiesz cze nia
na jed nym pod wo ziu ha kow ca i żu ra wia za ka bi no we go sta no wi świet ne roz wią za nie dla wie lu
użyt kow ni ków dzia ła ją cych w sek to rze ko mu nal nym. Głów ną jego za le tą jest to, że tak za bu do -
wa ny po jazd jest wszech stron niej szy i mo że być wy ko rzy sty wa ny na wie le spo so bów.

por to wej „Soft Stop” czy przy spie szający ruch
układ „Ra pid Mo tion”, który jest wy ko rzy sty wa -
ny przez operatora pod czas ob słu gi lżej szych
po jem ni ków. W ten sposób nie tylko przy spie -
sza się  ope ro wa nie urzą dze niem, ale
jednocześnie także zmniej sza ob cią że nia dy na -
micz ne pod wo zia i za bu do wy.
Drugie urządzenie tandemu stanowi żu raw za ka -
bi no wy Ep si lon ty pu Q150Z96 o wy się gu 9,6 me -
tra z po dwój nym wy su wem hy drau licz nym. Ste ro -
wa nie nim od by wa się z wy god ne go, ogrze wa ne -
go sie dzi ska za po mo cą dwóch joy stic ków
i dwóch pe da łów. Z te go miej sca ope ra tor mo że
także -  w zależności od potrzeb - włą czać i wy łą -
czać sil nik po jaz du oraz re gu lo wać je go ob ro ty. 
Po my śla no też o wła ści wych wa run kach pra cy
po zmro ku i w wa run kach ogra ni czo nej wi docz -
no ści. Uła twia ją ze staw czte rech wy daj nych re -
flek to rów, któ re zo sta ły za mon to wa ne przy sie dzi -
sku i ra mie niu zgi na nym (po dwa w obu miej -
scach). Prze wo dy hy drau licz ne do za si la nia
chwy ta ka i ro ta to ra po pro wa dzo ne są we wnątrz
ra mie nia zgi na ne go, a tym sa mym uzy ska no
opty mal ne za bez pie cze nie przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi i czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi.
Sta bil ność po jaz du w cza sie pra cy za pew nia ją
dwie roz su wa ne hy drau licz nie pod po ry. Roz staw
pod pór wy no si 4,7 me tra, a ste ro wa nie ni mi
dokonuje się z umiesz czo ne go pod sie dzi skiem
ste row ni czym roz dzie la cza.
Na koń cu żu ra wia znaj du je się chwy tak sze ścio -
pal co wy o po jem no ści trzystu li trów, po zwa la ją cy
na ła twą segregację i za ła du nek zło mu. 

a De cy du ją cy wpływ na funk -
cjo nal ność za bu do wy ma
efek tyw ne po łą cze nie urzą -
dze nia ha ko we go oraz za ka -
bi no we go żu ra wia

a Prze wo dy hy drau licz ne po -
pro wa dzo ne zo sta ły w ta ki
spo sób, aby zmi ni ma li zo wać
moż li wość wy stę po wa nia
uszko dzeń me cha nicz nych 

d Ope ra tor pre cy zyj nie ste ru je
żu ra wiem z wy god ne go sie -
dzi ska, skąd ma peł ną wi -
docz ność na znaj du ją cy się
na koń cu żu ra wia chwy tak
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ro pej ska, któ ra po za wa la oce nić re ak cję wy ro bów bu dow la -
nych na ogień (od A1 do F). Naj bez piecz niej szym wy ro bem
jest pro dukt z Eu ro kla są A1, a na stęp nie A2 i B. Pro duk ty
znaj du ją ce się w kla sach C, D, E oraz F, ba da ne w po miesz -
cze niu w ska li na tu ral nej (RCT – Ro om Cor ner Test) do pro -
wa dza ją do roz go rze nia, czy li gwał tow ne go, wy bu cho we go
roz prze strze nia nia się ognia, cha rak te ry zu ją ce go się sko ko -
wym wzro stem tem pe ra tu ry.
Dzię ki kon so li da cji struk tur H+H Pol ska oraz Gru py Si li ka ty
po wsta ła wspól na kom plek so wa ofer ta ele men tów mu ro -
wych, któ re speł nia ją wszyst kie wy ma ga nia norm ppoż. Za -
rów no be ton ko mór ko wy, jak i si li ka ty po sia da ją naj wyż szą
kla sę re ak cji na ogień (A1), czy li uzna wa ne są za ma te ria ły
cał ko wi cie nie pal ne. Pod czas po ża ru nie wy dzie la ją żad nych
szko dli wych sub stan cji. Na ra żo ne na wy so kie tem pe ra tu ry
przez dłu gi czas za cho wu ją swo je wła ści wo ści, nie od kształ -
ca ją się i nie zmie nia ją swo jej struk tu ry. Be ton ko mór ko wy
bar dzo wol no się na grze wa i jest ża ro od por ny.
W trak cie po ża ru nie bez zna cze nia są rów nież ta kie wa lo ry
jak du ża wy trzy ma łość i od por ność na uszko dze nia me cha -
nicz ne wy ro bów wa pien no -pia sko wych. Wszyst kie te ce chy
spra wia ją, że za po mo cą ele men tów Sys te mu Bu do wy H+H
bez pro ble mu moż na wzno sić bez piecz ne prze gro dy w miej -
scach wy ma ga ją cych naj wyż szej ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Mo gą one po słu żyć na wet do bu do wy tak zwanych
ścian od dzie le nia po ża ro we go, któ rych za da niem jest wy -
dzie le nie stref po ża ro wych i za po bie ga nie roz prze strze nia niu
się ognia po za wy zna czo ny ob szar.

W przy pad ku wy bu chu po ża ru naj waż niej szy mi czyn ni ka mi,
de cy du ją cy mi o wiel ko ści całkowitych strat oraz stop niu za gro -
że nia dla prze by wa ją cych we wnę trzach lu dzi, są przede
wszystkim czas oraz tem pe ra tu ra. Oprócz czyn nych sys te mów
za bez pie czeń, któ re sku pia ją się na moż li wie szyb kim wy kry ciu
nie bez pie czeń stwa, je go sy gna li za cji oraz uga sze niu ognia,
nie zmier nie waż ną ro lę od gry wa tzw. bier na ochro na prze ciw -
po ża ro wa. Po le ga ona na za pew nie niu sta bil no ści kon struk cji
bu dyn ku przez jak naj dłuż szy czas oraz na mi ni ma li zo wa niu
roz prze strze nia nia się pło mie ni. Z te go wzglę du już na eta pie
pro jek tu, a tak że przy wy bo rze ma te ria łów bu dow la nych na le -
ży uwzględ nić wy ma ga nia norm do ty czą cych ochro ny ppoż.
Ele men ty bu dyn ku ta kie jak ścia ny ze wnętrz ne, we wnętrz ne
no śne oraz dzia ło we ma ją istot ny wpływ za rów no na to, jak
dłu go kon struk cja wy trzy ma w nie na ru szo nym sta nie, ale rów -
nież jak du ża część obiek tu zo sta nie ob ję ta po ża rem. Prze gro -
dy zbu do wa ne z nie wła ści wych ma te ria łów nie tyl ko bę dą sta -
no wi ły „pa li wo” dla pło mie ni, ale też mo gą gro zić wy twa rza -
niem szko dli wych ga zów czy pło ną cych kro pli.
Pod sta wo we wy ma ga nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro -
wej bu dyn ków zostały szczegółowo opi sa ne w Roz po rzą -
dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry dotyczącego wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu -
owa nie. W dzia le VI po świę co nym bez pie czeń stwu po ża ro -
we mu czy ta my, że bu dy nek po wi nien być za pro jek to wa ny
i wy bu do wa ny w spo sób za pew nia ją cy w ra zie po ża ru za -
cho wa nie no śno ści kon struk cji przez okre ślo ny czas, ogra ni -
cze nie roz prze strze nia nia się ognia i dy mu w bu dyn ku, ogra -
ni cze nie roz prze strze nia nia się po ża ru na są sied nie bu dyn ki,
moż li wość ewa ku acji lu dzi, a tak że bez pie czeń stwo ekip ra -
tun ko wych. Wy ma ga nia, ja kie po win ny speł niać po szcze gól -
ne ele men ty bu dyn ku – w tym ścia ny – okre ślo ne są za po -
mo cą klas od por no ści ognio wej (REI) wy ra żo nych w mi nu -
tach. Bra ne są tu pod uwa gę trzy kry te ria: no śność prze gro -
dy (R), jej szczel ność (E) oraz izo la cyj ność ognio wa (I). Wy -
ma ga nia te są zróż ni co wa ne nie tyl ko z uwa gi na ro dzaj prze -
gro dy, ale tak że ga ba ry ty i prze zna cze nie bu dyn ku. O ile do -
mów jed no ro dzin nych nie do ty czą spe cjal ne ob ostrze nia
w tym wzglę dzie, to po ja wia ją się one wraz ze wzro stem wy -
so ko ści bu dyn ku, a tak że wy ko rzy sty wa niem je go po miesz -
czeń przez więk szą licz bę lu dzi lub oso by o ogra ni czo nej
zdol no ści po ru sza nia się (na przykład szpi ta le, żłob ki, przed -
szko la czy do my dla osób star szych). Wszyst kie ele men ty
mu ro we wcho dzą ce w skład Sys te mu Bu do wy H+H opi sy -
wa ne są we dług wy tycz nych REI.
Fun da men tal ne zna cze nie dla ognio od por no ści prze gród
ma ro dzaj ma te ria łu, z któ re go zo sta ły wy ko na ne. Wy bór od -
po wied nich ma te ria łów uła twia ujed no li co na kla sy fi ka cja eu -

Bez pie czeń stwo prze ciw po ża ro we, 
a wzno sze nie ścian
Do klu czo wych aspek tów bez pie czeń stwa bu dyn ków na le żą bez wąt pie nia kwe stie do ty czą ce
ochro ny przed po wsta niem po ża ru oraz ogra ni cze nia je go skut ków. Jed nym z pod sta wo -
wych wy mo gów w tym za kre sie jest za pew nie nie okre ślo nej od por no ści ognio wej ścian.
Na Sys tem Bu do wy H+H skła da się kom plek so wa ofer ta ma te ria łów z be to nu ko mór ko we go
i si li ka tów, któ re po zwo lą speł nić na wet naj ostrzej sze nor my.

a Pożar w budynku może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, dlatego ważne jest
uwzględnienie wymagań materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień
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W wie lu mia stach Pol ski po nad po ło wę sie ci wo -
do cią go wej sta no wią prze wo dy eks plo ato wa ne
dłu żej niż pięć dzie siąt lat. Po zo sta ła część in fra -
struk tu ry ma co naj mniej ćwierć wie ku. Stan tech -
nicz ny znacz nej czę ści prze wo dów ka na li za cyj -
nych, za rów no z uwa gi na ich wiek, ale i uży wa ne
w róż nych okre sach bu do wy ma te ria ły o złej ja ko -
ści, ma zna czą cy wpływ na awa ryj ność sie ci. Po -
wo du je to ol brzy mie per tur ba cje za rów no dla
służb dba ją cych o in fra struk tu rę, jak i sa mych
miesz kań ców. Wie dzą coś o tym  tak że w fir mie
TG Plus wy ko nu ją cej re mon ty i na pra wia ją cej
awa rie sie ci ga zow ni czej, wo do cią go wej i ka na li -
za cyj nej w War sza wie.  TG Plus od lat sta wia
na mi ni ko par ki Wac ker Neu son. Cha rak te ry zu ją
się one bardzo do brą ja ko ścią wy ko na nia, wie lo -
funk cyj no ścią i do sko na le spraw dza ją się w gę -
stej miej skiej za bu do wie. Są nie zwy kle zwrot ne, moż na ni mi pre cy zyj nie ma new ro wać. Ich cię żar

spra wia, że nie po wo du ją uszko dzeń na wierzch ni
jezd ni i chod ni ków oraz są ła twe w trans por cie.
Ma szy ny eks plo ato wa ne przez TG Plus moż -
na cią gnąć na la we cie za bu sem, po zo sta jąc
w zgo dzie z prze pi sa mi do ty czą cy mi ze spo łu po -
jaz dów. Do świad cze ni ope ra to rzy mo gą  ko pać
na głęb ko kość na wet do 2,8 m, co umoż li wia na -
pra wy ru ro cią gów ci śnie nio wych. Są tak że w sta -
nie za ła do wać więk szość sa mo cho dów cię ża ro -
wych. Wiel kim atu tem mi ni ko pa rek Wac ker Neu -
son jest tak że ła twość i szyb kość wy mia ny
osprzę tu. In sta la cja mło ta hy drau licz ne go od by -
wa się bły ska wicz nie, łyż ki moż na zmie niać bez
wy cho dze nia z ka bi ny. Jest to bar dzo istot ne, bo -
wiem pra ca przy usu wa niu awa rii nie jed no krot nie
wy ma ga wy mia ny na rzę dzi ro bo czych na wet
kilkanaście ra zy dzien nie. 

Wac ker Neu son spie szy do awa rii
Ra port Naj wyż szej Izby Kon tro li do ty czą cy sta nu sie ci wo do cią go wej w Pol sce nie po zo sta wia
złu dzeń. Kon tro le rzy stwier dzi li, że wo da pły ną ca z na szych kra nów ma czę sto nie do sta tecz ną
ja kość i ci śnie nie, do star cza na jest z prze rwa mi i w nie wy star cza ją cej ilo ści, a awa rie sie ci wo -
do cią go wej to w na szym kra ju co dzien ność. Przy czy ną jest mię dzy in ny mi prze sta rza ła in fra -
struk tu ra, któ rej peł ne od no wie nie mo że po trwać na wet prze szło sto lat.

s Ze staw remontowy TG Plus
wy ru sza z ba zy. Cię żar ro bo -
czy ma szy ny po zwa la cią -
gnąć ją na przy cze pie za bu -
sem, w któ rym prze woż one
są osprzęt i na rzę dzia 

f Miej sce wystąpienia awa rii
zlo ka li zo wa ne, za wo ry za -
mknię te. Mi ni ko par ka Wac -
ker Neu son zje cha ła już z la -
we ty i ru sza do dzia ła nia
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NO VA GO to li der prze twa rza nia od pa dów ko -
mu nal nych i naj więk szy pro du cent pa li wa al ter -
na tyw ne go w Pol sce. Spół ka funk cjo nu je
od 1992 ro ku, a prze ło mo wym mo men tem w jej
roz wo ju by ła dru ga po ło wa 2016 ro ku, gdy zo -
sta ła prze ję ta przez Chi na Ever bri ght In ter na tio nal,
jed ne go z naj więk szych świa to wych gra czy
w bran ży ochro ny śro do wi ska. Prze ję cie NO VA GO
by ło naj więk szą chiń ską in we sty cją w Pol sce
i jed nym z waż niej szych pro jek tów w ra mach
No we go Je dwab ne go Szla ku (ini cja ty wa „Je -
den Pas, Jed na Dro ga”). 
Obec nie NO VA GO za trud nia w sze ściu za kła dach
pro duk cyj nych oko ło 400 osób i rocz nie prze twa -
rza po nad mi lion ton od pa dów. Spół ka jest naj -
więk szym w Pol sce pro du cen tem wy so ko ka lo -
rycz ne go pa li wa al ter na tyw ne go RDF (z ang. Re -
fu sed De ri ved Fu el) wy two rzo ne go z od pa dów
ko mu nal nych. Jej zdol ność pro duk cyj na wy no si
oko ło 400 tys. ton RDF rocz nie, a pa li wo to tra fia
nie mal w ca ło ści do pol skich ce men to w ni, w któ -
rych za stę pu je sto so wa ny do tąd wę giel. 
Jed nym z za kła dów spół ki jest prze twór nia od pa -
dów ko mu nal nych w Mią czy nie. Znaj du je się tu
no wo cze sna in sta la cja zaj mu ją ca się sor to wa -
niem od pa dów i wy se lek cjo no wa niem war to ścio -
we go su row ca, któ ry na stęp nie uży wa ny jest
w pro ce sie pro duk cji pa li wa al ter na tyw ne go. Tak
jak i w po zo sta łych za kła dach spół ki, tak i tu za -
dba no o jak naj no wo cze śniej sze wy po sa że nie za -
rów no pod wzglę dem tech no lo gii, jak i ma szyn.
Z po wo du bar dzo uciąż li wych wa run ków zwią za -
nych przede wszyst kim z du żym za py le niem oraz
in ten syw ną pra cą, spraw dza ją się tu tyl ko wy trzy -
ma łe i nie za wod ne ma szy ny. 
– Wy bra li śmy ła do war kę LiuGong nie tyl ko ze
wzglę du na ce nę, gdyż mie li śmy przy go to wa ne
środ ki na za kup na wet naj droż szych ma szyn
na ryn ku. Przede wszyst kim zde cy do wa ły ko -
rzyst ne wa run ki gwa ran cyj ne i ser wis, któ ry za -
pew nia szyb ką i fa cho wą po moc. Bo w na szym
przy pad ku, gdy mu si my mieć za pew nio ną cią -
głość pra cy, nie mo że my so bie po zwo lić na dłu -
gie prze sto je zwią za ne z kon ser wa cją czy na pra -
wą – tłu ma czy Pa weł Ogro dow czyk, kie row nik
Za kła du w Mią czy nie.
Ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H to je den z naj -
bar dziej roz po zna wal nych pro duk tów chiń skie go
kon cer nu, któ ra – co war to pod kre ślić – już od ro -
ku pro du ko wa na jest w Sta lo wej Wo li. Do jej na -
pę du sto su je się sil nik Cum min sa QS B6.7 Tier 4,
o mo cy 215 KM. Cha rak te ry zu je się on wy so ką

war to ścią mo men tu ob ro to we go uzy ski wa ne go
już przy niż szych pręd ko ściach ob ro to wych oraz
szyb ką re ak cją na zmien ne ob cią że nia. Po za tym
ma szy na ma mię dzy in ny mi prze pro jek to wa ny
wy się gnik ty pu „Z” wraz z łyż ką, za awan so wa ny
sys tem hy drau licz ny re agu ją cy na ob cią że nie „lo -
ad -sen sing” oraz ela stycz ną prze kład nię, ty pu
po wer shift, za pew nia ją cą krót kie cy kle pra cy
– Wpraw dzie ła do war ka już w stan dar do wej wer sji
jest do brze wy po sa żo na, ale w pro ce sie ne go cja -
cyj nym uda ło się nam do po sa żyć ją w ele men ty,
na któ rych nam szcze gól nie za le ża ło. I tak ze
wzglę du na trud ne wa run ki, w ja kich ła do war ka

MASZYNY KOMUNALNE
www.dressta.com

LiuGong wymiata w NOVAGO!
Od nie daw na w Mią czy nie pod Mła wą – w miesz czą cym się tam jed nym z za kła dów spół ki 
NO VA GO – pra cu je wy pro du ko wa na w Sta lo wej Wo li ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H. W opi nii
jej no wych użyt kow ni ków ma szy na w ni czym nie ustę pu je re no mo wa nym kon ku ren tom, a jest
tań sza i gwa ran tu je bar dzo ko rzyst ne wa run ki ob słu gi po sprze da żo wej.

f Jed nym z ope ra to rów no wej
ma szy ny jest Ma riusz Ja ro -
szew ski. Po dob nie jak ko le -
dzy chwa li kom for to we wa -
run ki, któ re za pew nia wy -
god na i no wo cze sna ka bi na

a Ła do war ka LiuGong 856H
we szła do eks plo ata cji do pie -
ro przed kil ko ma mie sią ca mi,
ale ze wzglę du na wy daj ność
i eko no mi kę dzia ła nia zdą ży ła
zy skać so bie duże uzna nie
swych użyt kow ni ków

a Pa weł Ogro dow czyk, kie row -
nik Za kła du NO VA GO w Mią -
czy nie za pew nia, że o za ku -
pie ła do war ki LiuGonga zde -
cy do wa ły przede wszyst kim
do sko na łe wa run ki gwa ran -
cyj ne i ser wi so we
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mu si u nas pra co wać, istot ne dla nas by ło umiesz -
cze nie i bu do wa chłod ni cy. Roz wią za nie za sto so -
wa ne przez kon struk to rów tej ma szy ny spra wia, że
chłod ni ca w mniej szym stop niu na ra żo na jest
na za nie czysz cze nia, a wręcz me cha nicz ne uszko -
dze nia. Po za tym jej mo du ło wa bu do wa zmniej sza
kosz ty wy mia ny uszko dzo nych ele men tów – do da -
je Pa weł Ogro dow czyk.
Z ra cji trud nych, wy ma ga ją cych du żej kon cen tra -
cji, wa run ków pa nu ją cych na pla cu prze ła dun ko -
wym, rów nie waż ne co me cha nicz ne osią gi są
udo god nie nia w pra cy ope ra to ra. Dla te go

przy pro jek to wa niu ka bi ny kon struk to rzy nie ża ło -
wa li środ ków na za pew nie nie ope ra to ro wi, jak
naj więk sze go kom for tu. Stąd też w ka bi nie zna -
lazł się mię dzy in ny mi wygodny fo tel, er go no -
micz nie za pro jek to wa ny pa nel kon tro l ny, powięk -
szo na po wierzch nia przeszkleń oraz wie le in no -
wa cyj nych roz wią zań. – Ka bi na jest wy po sa żo na
w au to ma tycz ną kli ma ty za cję Cli ma tro nic. Po za
tym her me tycz nie za my ka ne drzwi oraz sys tem
skutecznie działających no wo cze snych fil trów
spra wia, że w ka bi nie pa nu je nie tyl ko opty mal na
tem pe ra tu ra na wet w tak upal ne dni, jak te któ re
ma my te go la ta. Jest to też sku tecz na za po ra
przed nie przy jem ny mi za pa cha mi z ze wnątrz
– za pew nia Ma riusz Jaroszewski, je den z ope ra -
to rów no wej ła do war ki.
Wpraw dzie od kąd ła do war ka tra fi ła na plac prze -
ła dun ko wy w Mią czy nie, nie mi nął jesz cze rok, ale
moż na już stwier dzić, że jest ona wręcz stwo rzo -
na do ta kiej pra cy. A po chleb ne opi nie nie są
przed wcze sne, gdyż wy ni ka ją z do świad cze nia
pra cow ni ków, któ rzy mie li oka zję ko rzy stać z ma -
szyn róż nych pro du cen tów. – Jak do tych czas ma -
szy na spra wu je się do sko na le. W mo jej opi nii nie
ustę pu je ła do war kom czo ło wych pro du cen tów,
a ce na jest zde cy do wa nie ko rzyst niej sza. Dla te go
je że li ma szy na bę dzie na dal spi sy wać się jak te raz
to bę dę na ma wiał za rząd do wy mia ny par ku ma -
szyn na wy łącz nie ma szy ny LiuGonga – ko men tu je
Pa weł Ogro dow czyk.

a Ła do war ka, po mi mo agre -
syw ne go i uciąż li we go śro -
do wi ska pra cy, ra dzi so bie
bar dzo do brze. Pra cu je
z peł nym ob cią że niem na -
wet kil ka na ście go dzin
dzien nie i jak do tychczas
nie wy ma ga ła żad nych po -
waż niej szych na praw
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Lie bherr 
sku tecz ny 
w re cy klin gu 
Zmie nia ją ce się prze pi sy wy mu sza ją na fir mach z sek to ra re cy klin gu sto so wa nie ma szyn
i urzą dzeń, któ re są w sta nie po do łać co raz więk szym wy ma ga niom. Wzrost za po trze bo wa -
nia na co raz bar dziej spe cja li stycz ne ma szy ny do strze gła fir ma Lie bherr, któ ra opra co wa ła
ga mę ma szyn i urzą dzeń zdol nych sku tecz nie za spo ko ić ak tu al ne po trze by przed się bior ców
zaj mu ją cych się go spo dar ką od pa da mi.

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

Po za ła do war ka mi w pra cach prze ła dun ko wych
do sko na le spraw dza ją się ma szy ny za pro jek to wa -
ne spe cjal nie do ta kich prac. Pod czas tworzenia
no wej ge ne ra cji ma szyn prze ła dun ko wych, kon -
struk to rzy Lie bher ra wy ko rzy sta li naj no wo cze śniej -
sze tech no lo gie, w tym no wą ge ne ra cję sil ni ków,
dzię ki któ rym uzy ska no opty mal ne pa ra me try pra -
cy przy jed no cze snym zmi ni ma li zo wa niu kosz tów
eks plo ata cyj nych. Za wdzię cza ją to tech no lo gii Lie -
bherr Po wer Ef fi cien cy (LPE), któ ra po zwa la sil ni -
ko wi pra co wać z mak sy mal ną mo cą przy naj niż -
szym zu ży ciu pa li wa. Za dba no tak że o na le ży te za -
bez pie cze nie wraż li wych ele men tów kon struk cyj -
nych oraz eks plo ata cyj nych ma szyn. Ele men ty wy -
po sa że nia ta kie jak: filtr wstęp ny po wie trza z eli mi -

a W Pol sce na dal nie wy ko rzy -
stu je się w peł ni moż li wo ści
ła do wa rek ko ło wych. A ma -
szy ny Lie bher ra, dzię ki sze -
ro kiej ga mie osprzę tu, mo gą
z po wo dze niem trans por to -
wać każ dy ma te riał, któ ry
tra fia do za kła dów uty li zu ją -
cych od pa dy ko mu nal ne

s Po wpro wa dze niu no wych
prze pi sów na skła dy prze ła -
dun ko we tra fia wię cej od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych.
Z ni mi tak że bez pro ble mu
ra dzą so bie spe cja li stycz ne
ma szy ny Lie bher ra
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na cją py łów, od wrot ny ciąg chłod ni cy czy chłod ni -
ca wiel ko ocz ko wa zo sta ły stwo rzo ne spe cjal nie
dla za sto so wań w miej scach o wy so kim za py le niu
i gwa ran tu ją mak sy mal ną nie za wod ność w tych
trud nych wa run kach. Dłu go trwa ła ży wot ność jest
za gwa ran to wa na dzię ki wła snej pro duk cji wszyst -
kich klu czo wych ele men tów. 
Przy kła dem ma szy ny, któ ra jest „skro jo na” we -
dług po trzeb bran ży re cy klin go wej jest mo del
LH 22 M Li tro nic. Ma szy na wy ko rzy sty wa -
na do trans por tu ma te ria łów łą czy kom fort, wy daj -
ność i nie za wod ność, a do te go za pew nia du żą
zdol no ścią pod no sze nia na dłu gich dy stan sach.
Przy ma sie ro bo czej oko ło 21 ton kom pak to wy
LH 22 M Li tro nic jest naj mniej szą ma szy ną Lie -
bherr prze zna czo ną do prac zwią za nych z prze ła -
dun kiem. Po mi mo nie wiel kich wy mia rów – ob rys
ma szy ny mie ści się w pro sto ką cie o wy mia -
rach 5x2,5 me tra) – jest bar dzo spraw na. Dzie je
się tak mię dzy in ny mi dzię ki jed no st ce na pę do wej
o zwięk szo nej do 105 kW (143 KM) mo cy, któ ra
umoż li wia znacz ne lep sze war to ści prze ła dun ko -
we. No wy, wy so ko pręż ny sil nik Lie bherr, dzię ki
za sto so wa niu in no wa cyj ne go fil tra czą stek sta -
łych z ka ta li za to rem utle nia ją cym, znacz nie re du -
ku je emi sję za nie czysz czeń i speł nia nor my do ty -
czą ce emi sji spa lin Sta ge IV. Do dat ko wo jed nost -
ka ta cha rak te ry zu je się mniej szym ape ty tem
na pa li wo, uzy skać moż na na wet oszczęd no ści
się ga ją ce trzy dzie stu pro cent.
Moc ne pod wo zie LH 22 M Li tro nic jest dłuż sze, niż
w po przed nim mo de lu, co gwa ran tu je wy jąt ko wą
sta bil ność ma szy ny. A więk sza sze ro kość pod pór
i geo me tria zmo dy fi ko wa nej dźwi gni – mię dzy cy lin -
drem mo no blo ko wym, a pod no szą cym – umoż li wia
pod no sze nie cięż szych ła dun ków. Te pa ra me try ide -
al nie od po wia da ją na po trze by trans por tu ma te ria -
łów, roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun ku. A trans port
róż nych ma te ria łów umoż li wia sze ro ka ga ma chwy -
ta ków, w któ re moż na wy po sa żyć ma szy nę. I tak
w za leż no ści od ro dza ju chwy tak umoż li wia trans -
port ma te ria łów na wet o ob ję to ści pół to ra me tra sze -
ścien ne go. Mak sy mal ny za sięg ra mie nia wy no -
si jedenaście me trów, a mak sy mal na wy so kość za ła -

dun ku się ga trzech me trów. Na to miast cię żar ro bo -
czy ma szy ny wa ha się natomiast w gra ni cach
od 19,2 do 22,2 to ny. 
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze
sztyw nie za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym
pod no śni kiem. W pierw szym wy pad ku wzrok
ope ra to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me tra.
Na to miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi na po -
zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po zio mu
na wet pięciu me trów. Ste ro wa nie ma szy ną od by -
wa się przy po mo cy joy stic ka. Stan dar do wy joy -
stick ste ru ją cy da je ope ra to ro wi do dat ko we po -
czu cie bez pie czeń stwa. Re zy gna cja z ko ła kie -
row ni cy na rzecz ste ro wa nia za po mo cą joy stic ka
zwięk szy ła za rów no miej sce na no gi ja ki i wi docz -
ność na ob szar ro bo czy. Po za tym ope ra tor ma
do dys po zy cji 7-ca lo wy ko lo ro wy ekran do ty ko -
wy. Jest on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie żą co
in for mu je o wszyst kich waż nych da nych zwią za -
nych z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró tów moż -
na przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi po trze ba -
mi i wy mo ga mi. Są one wy bie ra ne szyb ko i ła two
za po mo cą pa ska me nu.
Opcjo nal nie ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr mo -
gą być wy po sa żo ne w funk cję ogra ni cze nia za kre -
su ro bo cze go, w któ rej moż li we jest usta wie nie pa -
ra me trów ta kich jak: wy so kość, głę bo kość, sze ro -
kość i bli skość. Dzię ki tej funk cji moż na unik nąć
nie po trzeb nych ko li zji i uszko dzeń pod ze spo łów. 
In nym cie ka wym przy kła dem ma szy ny Lie bherr,
czę sto wy ko rzy sty wa nej w pra cach zwią za nych z re -
cy klin giem jest ko par ka mo del LH 30 M. To wszech -
stron ne urzą dze nie ofe ru je wie lo ra kie moż li wo ści
za sto so wa nia. Spraw dza się nie za leż nie od te go,
czy jest uży wa na przy za ła dun ku sa mo cho dów cię -
ża ro wych, wa go nów ko le jo wych, pod czas prac
w za kre sie sor to wa nia od pa dów ko mu nal nych lub
stan dar do wych pra cach prze ła dun ko wych. 
Ja ko na rzę dzia ro bo cze do dys po zy cji są chwy ta -
ki do ma te ria łów syp kich, chwy ta ki wie lo łu pi no we
i chwy ta ki do kłód drew na. Ponadto dodatkowo
za in sta lo wać moż na tak że in sta la cję z elek tro ma -
gne sem wy ko rzy sty wa nym przy kła do wo do prze -
ła dun ku zło mu me ta lo we go.
In nym sys te mem sto so wa nym w ma szy nach
Liebherr jest LiDAT, któ ry na pod sta wie naj now -
szej tech no lo gii trans mi sji da nych prze ka zu je in -
for ma cje do ty czą ce lo ka li za cji, jak i pra cy ma szy -
ny, a tak że ana li zy da nych, umoż li wia ją cych wy -
daj ne za rzą dza nia par kiem ma szyn i ser wi sem.
Sys tem LiDAT umoż li wia za cho wa nie ob szer nej
do ku men ta cji ca łe go na kła du pra cy, więk szą do -
stęp ność dzię ki krót szym prze sto jom, szyb sze
wspar cie ze stro ny pro du cen ta, szyb sze wy kry -
wa nie ob cią żeń/prze cią żeń, cze go wy ni kiem jest
wy dłu że nie ży wot no ści ma szy ny a tak że zwięk -
sze nie efek tyw no ści pla no wa nia pra cy w za kła -
dzie. Wszyst kie da ne są do stęp ne w każ dej chwi -
li z po zio mu prze glą dar ki in ter ne to wej. Dla wie lu
ma szyn, w tym dla LH 22, sys tem LiDAT jest wy -
po sa że niem stan dar do wym.

a Re gu lo wa na hy drau licz nie
ka bi na w maszynie LH 22 M
po zwa la ope ra to ro wi ob ser -
wo wać te ren z po zio mu na -
wet pięciu me trów

a Wszyst kie ma szy ny prze ła -
dun ko we mar ki Lie bherr
mo gą być wy po sa żo ne
w sys tem szyb ko złą cza,
a dzię ki sys te mo wi LI KU FIX
zmia ny w wy po sa że niu są
szyb kie, co po zwa la za osz -
czę dzić czas, a tak że zwięk -
szyć wy daj ność ma szyn

a Wy po sa że nie ro bo cze mo -
de lu LH 30 M do stęp ne jest
w wie lu wa rian tach. Obok
kla sycz ne go ze zwi sa ją cym
chwy ta kiem, ma szy na mo że
być wy po sa żo na w urzą dze -
nia do sor to wa nia lub no ży -
ce do cię cia zło mu
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O za opa trze niu się w nie wiel kie ma szy ny war to
po my śleć nie tyl ko wów czas, gdy zmu sza do te go
ogra ni czo na prze strzeń wy ko ny -
wa nej pra cy, ale tak że z po wo -
dów eko no micz nych. Mi ni ko par -
ki Hy un dai ma ją bo wiem osią gi,
któ re są w peł ni wy star cza ją ce
do wy ko na nia wie lu róż no rod -
nych prac, a są tań sze w za ku pie
i eks plo ata cji. Do dat ko we
oszczęd no ści przy no si ła twy
trans port oraz pro sta ob słu ga.
Dla te go kom ple tu jąc park ma -
szyn na le ży do ko nać sze ro kie go
ro ze zna nia w ofer cie ryn ko wej,
ale też do brze za sta no wić się, ja -
kie ich pa ra me try za spo ko ją na -
sze po trze by. A zróż ni co wa ną ofer -
tę, za rów no pod wzglę dem ilo ści, jak i ro dza jów
ma szyn ma spół ka Ama go. Wśród naj mniej -
szych naj licz niej re pre zen to wa ne są mi niko par ki
mar ki Hy un dai. Są one za pro jek to wa ne w ta ki
spo sób, aby spro stać wy so kim wy ma ga niom
eu ro pej skie go ryn ku, za rów no pod wzglę dem
wy daj no ści, trwa ło ści, jak rów nież eko lo gii. Dzię -
ki za awan so wa nym sys te mom za pew nia ją ope ra -
to ro wi kom fort i bez pie czeń stwo pra cy, a ofer ta
obej mu je pięć mo de li o wa gach od 1,6 do 3,5 to -
ny. Wszyst kie wy po sa żo ne są w sta łą ka bi nę oraz
łyż ki o po jem no ści  od 0,04 do 0,11 me tra sze -
ścien ne go, a zastosowane do ich na pę du sil ni ki
roz wi ja ją moc od 17 do 28 KM. 
Naj now szą pro po zy cją Hy un da ia w ga mie mi ni
ko pa rek jest mo del R18 -9. Ta zgrab na, dwu to no -
wa ko par ka gą sie ni co wa im po nu je szyb ko ścią
cy kli ro bo czych, mo cą sil ni ka, wy daj no ścią pomp
oraz so lid no ścią wy ko na nia pod wo zia, ra mie nia
i wy się gni ka. A we dług za pew nień pro du cen ta, to
tyl ko nie któ re z za let no wej mi ni ko par ki. 
A war to pa mię tać, że za nie wiel ki mi wy mia ra mi kry -
je się du ża moc, któ ra pozwoli spraw nie zre ali zo -
wać na wet skom pli ko wa ne in we sty cje. Jest to moż -
li we mię dzy in ny mi dzię ki wy ko na nej ze sta bil nych
pro fi li ra mie pod wo zia. A tyl na pły ta wy ko na na
z nie zwy kle moc nej sta li od zna cza się wy jąt ko wą
wręcz wy trzy ma ło ścią. Wzmoc nio no tak że kon -
struk cję ra mie nia i wy się gni ka ma szy ny, co umoż -
li wia bez pro ble mo wą pra cę na wet w naj trud niej -
szych wa run kach ro bo czych. 
Mi ni ko par ka Hy un dai R18 -9 na pę dza na jest
spraw dzo nym w prak tycz nym dzia ła niu sil ni kiem

Mit su bi shi L3E. Jed nost ka
na pę do wa wy róż nia się du -
żą kul tu rą pra cy, umiar ko -
wa nym zu ży ciem pa li wa
oraz ni ską ha ła śli wo ścią.
Pre cy zyj nie dzia ła ją cy układ
hy drau licz ny w peł ni wy ko -

rzy stu je moc sil ni ka, co
prze kła da się na osią gnię -
cie opty mal nej wy daj no ści
przy wy ko rzy sta niu sze ro -
kiej ga my do dat ko wych
na rzę dzi ro bo czych. Po za

tym prze stron na ka bi na za -
pew nia od po wied ni kom fort
pra cy, a du ża po wierzch nia

prze szkleń i wą skie słup ki da ją
do sko na łą wi docz ność na ca ły ob szar ro bo -

czy. Do dat ko wo kom fort pra cy za pew nia re gu lo -
wa ny wie lo płasz czy zno wo fo tel, wy god ne pod ło -
kiet ni ki oraz er go no micz ne joy stic ki. Róż ne wska -
zów ki i ko mu ni ka ty po ja wia ją ce się na mo ni to rze
po zwa la ją ob słu gu ją ce mu ma szy nę na bie żą co
śle dzić jej pa ra me try ro bo cze. Na to miast zsyn -
chro ni zo wa nie joy stic ka i głów nej jed nost ki ste ru -
ją cej ko par ki po zwo li ło kon struk to rom zwięk szyć
płyn ność i przy spie szyć wy ko ny wa nie cy kli ro bo -
czych. W ten spo sób uda ło się tak że ogra ni czyć
wy da tek ener gii i zmniej szyć ka wi ta cję, któ ra po -
le ga na po wsta wa niu i na głym za ni ka niu w cie czy
pę che rzy ków ga zo wych, cze mu to wa rzy szą gwał -
tow ne zmia ny ci śnie nia. Jest to szko dli we zja wi -
sko, przy spie sza bo wiem pro ces zu ży cia prze wo -
dów hy drau licz nych. 
Z ko lei w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa ope -
ra to ro wi ma szy ny i in nym pra cow ni kom prze by -
wa ją cym w jej po bli żu wy eli mi no wa no ryzyko nie -
kon tro lo wa nego opa da nia wy się gni ka.
Kon struk to rzy ko par ki R18 -9 za dba li tak że o uła -
twie nie jej co dzien nej ob słu gi ser wi so wej. Sze ro -
ko otwie ra ne po kry wy umoż li wia ją ser wi san tom
i me cha ni kom do stęp do wszyst kich new ral gicz -
nych pod ze spo łów oraz punk tów pod le ga ją cej
czę stej in spek cji. Uspraw nia to znacz nie prze pro -
wa dza nie bie żą cych prze glą dów oraz ewen tu al ne
na pra wy ma szy ny. Na ko niec war to jesz cze raz
pod kre ślić, że zwar te ga ba ry ty ma szy ny umoż li -
wia ją jej bez pro ble mo wą pra cę na pla cach bu do -
wy o ogra ni czo nej prze strze ni, na przy kład
wzdłuż ścian bu dyn ków i ogro dzeń, a do jej trans -
por tu wy star czy zwy kła la we ta sa mo cho do wa. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.amago.pl

Mi niko par ki Hyundai sprawdzają się w mieście!
Więk szość prac ko mu nal nych wy ko ny wa nych jest w cia snych miej skich prze strze niach, gdzie
z ra cji ogra ni czo ne go do mi ni mum miej sca nie da się ko rzy stać z du żych ma szyn. A czę sto wła -
śnie tam trze ba wy ko nać pra ce, któ re wy ma ga ją du żej si ły i spraw no ści. W ta kim wy pad ku do -
sko na le po ra dzą so bie tyl ko ma szy ny, któ re mi mo nie wiel kich ga ba ry tów dys po nu ją im po nu ją -
cy mi wręcz osią ga mi, a se rię ta kich ma szyn ma w ofer cie spół ka Ama go.

a Hy un dai wy ko rzy stu je do pro -
duk cji no wej ko par ki sta ran -
nie wy se lek cjo no wa ne naj -
wyż szej ja ko ści kom po nen ty.
Si łow ni ki hy drau licz ne, ło ży -
ska i tu le je o dłu giej ży wot -
no ści po ma ga ją w dłuż szej
per spek ty wie w spo sób istot -
ny zmniej szyć kosz ty eks plo -
ata cji ma szy ny

Hy un dai R18 -9 to
ma szy na, któ ra ide al -
nie spraw dzi się we
wszel kie go ro dza ju
pra cach, zwłasz cza
tam gdzie ogra ni czo -
na prze strzeń zmu -
sza do ko rzy sta nia
ze sprzę tu o nie wiel -
kich ga ba ry tach. 
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PANORAMA OD A DO Z

MASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

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

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

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

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

5/2018                  15.10.2018                          17.09.2018
6/2018                  14.12.2018                          19.11.2018

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

1/2 stro ny          182 x 128      2.800,- z∏
                         88 x 260     2.800,- z∏
1/1 stro na          182 x 260      5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 4/2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






